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 احلديثة العربية احلقوقية البنية يف العثمانية التشريعات أثر

 "القانون فلسفة يف حتليلية نقدية دراسة"

 جامعة بنغازي –كلية القانون  -خالد سليمان صاحل السغيبيد.

 

 

 ادلـــلــخص

تعيُت األاثر احلقوقية اليت رتبتها التشريعات القانونية العثمانية على رتلة البلداف اليت كانت ضمن يرـو ىذا البحث 
ىذا األثر جليا من خبلؿ رصد ادلعايَت العدلية  اليت استعاف هبا العثمانيوف يف  زاذليمنة السياسية للدولة العثمانية ، ويب 

حبيث ؽلكن القوؿ أهنا أسهمت على ضلو مباشر  ،والدالئل جورىا وهتافتها اليت أثبتت الوقائع، التأسيس لرؤيتهم احلقوقية
يف إنتاج اإلجحاؼ واجلور يف حق كل قطاعات الدوؿ الواقعة حتت اذليمنة العثمانية، وىذا إظلا يعود إىل قصور التشريع  

 ،التشريعية من آاثر سلبية  وضحالة الرؤية احلقوقية ، وىو ما ؽلكن رصده كأوضح ما يكوف فيما خلفتو ىذه ادلنظومة
جتماعية واحلقوقية ، واإلقتصادية واإلتلك البلداف يف كافة ادلستوايت  السياسية  دلواطٍتش ادلعاانعكست على الواقع 

اليت ؽلكن إرتاذلا يف قوؿ شاع بُت ادلصريُت يف ذلك الزماف مفاده  وليس أدؿ عن ذلك من القوؿ الذي شاع بُت 
واإلشكالية اليت يناقشها  ،"أْ ِبي اٌغٍطبْ ٠خشج ِٓ ث١ٓ اٌظفش ٚاٌٍحُ"ماف مفاده : ادلصرين  يف ذلك الز 

ىذا البحث ىي أنو يف اإلمكاف إصلاز رتلة القوانُت والتشريعات يف ظل اذليمنة وفرض السلطة ، ويف اإلمكاف كذلك 
يكوف دليبل على صلاعتها يف حتقيق عتقاد يف جدوى تلك التشريعات وأثرىا يف الًتسيخ للهيمنة ، غَت أف ىذا لن اإل

 .فيد فيها ىو احملكـو وليس احلاكممعايَت العدالة اليت ينبغي أف يكوف الطرؼ ادلست

ABSTRACT 

This topic examines the human rights implications that Ottoman legal legislations 

have placed on all countries under their domination, and examines the criteria that 

they used in establishing them, as monitoring and research prove the ineffectiveness 

of those standards, which had a negative impact on the failure of these legislations to 

produce formulas. Effective justice in all political, economic and social levels. 
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 ةــدمـــقـــادل

أعلية ىذا ادلوضوع من ابب رصده لآللية ادلنتجة للمعايَت العدلية يف مرحلة زمنية أتسيسية يف الفكر العريب ػ ادلرحلة  أتيت
عن  الصادرة ()األحكام العدليةاليت كاف جمللة  ية ادلدنيةالقانون ادلدوانت احلديثة ػ حيث البداايت اجلادة لصياغة

يف احلقوؽ وادلعامبلت ادلدنية،  تشريعات قانونية الفضل يف إعدادسابق اليت كاف ذلا  م1876عاـ السلطنة العثمانية 
ىنا أهنا عبت عن زلاولة جادة لتطوير التشريعات اإلسبلمية ، حيث مل تقتصر على تطوير ادلذىب  كلوواألىم يف ذلك  

ر ادلذاىب اإلسبلمية األخرى، وىو ما يعتب كسرًا للجمود وجتاوزًا لؤلحادية، اليت  ، بل تعدتو إىل سائوحسب احلنفي 
وغٍت عن البياف أف ىذه اخلطوة الناجزة ال ؽلكن  ،وادلخّل ابلدين نفسو ادلنبوذكادت أف تؤدي إىل حاالت من التعصب 

داف العربية زىاء على معظم البلفيها جاوزت اذليمنة العثمانية نكراف مركزيتها يف اتريخ التشريعات العربية ضمن مرحلة 
ال يتجزأ من اتريخ ادلنطقة حيث شكلوىا على النحو  كاف فيها العثمانيوف جزءً   (م1798م ـ 1517)الثبلثة قروف 

زماـ  صيغ التعامل البيٍت بطابعهم، مبوجب امتبلكهملومطبعُت  ىيمنتهم واستمرارالذى يتناسب مع تكريس وجودىم 
  .السلطة يف اجملتمع العريب احلديث

حترينا البحث يف تطور ادلنظومة التشريعية العربية يف مرحلة ولعل السبب ادلركزي يف اختياران ذلذا ادلوضوع ابلذات ىو 
ف رصد اليت ال ؽلكن إصلازىا دو ، عب مراحلة الزمنية ادلختلفة أتسيسية ابلنسبة لقضية التشريع وتطوره يف الفكر العريب

 ،ثبلثة قروف زىاءاليت كاف للعثمانيُت فيها القوؿ الفصل يف حقبة زمنية امتدت ت اليت أصلزت يف احلقبة احلديثة التشريعا
وما تتضمنو تلك ادلرحلة من إصلازات قانونية سعى العثمانيوف من خبلذلا إىل تنظيم صيغ مشلت كامل ادلرحلة احلديثة 

وقد فرضت علينا  فضبًل عن سعيهم إىل ترسيخ سلطة دولتهم يف مستعمراهتم السيما العربية منها . ، التعايش اجملتمعي
فضبل عن ادلنهج النقدى طبيعة دراسة ىذا ادلوضوع يف تلك ادلرحلة التحري والرصد اعتمادًا على ادلنهج التارؼلي ،  

من ىذه الدراسة اليت ندعي أعليتها السيما يف رصد البنية  ا األصلع يف بلوغ الغاية ادلتوخاةاللذاف ارأتينا أهنمالتحليلي 
  .فيما يتعلق ابلتشريعات احلقوقية التشريعية يف مرحلة على درجة كبَتة من األعلية

ولئن كاف أريد ذلذه ادلرحلة أف تُنعت مبا طاب لؤلوربيُت أف يرسلوه  من صفات وطبائع ليس أقلها اجلمود والتخلف 
نتحدث عن قيم  حُتلة إبراز أثر ىذه ادلرحلة على اجملتمع ومن مث الوعى العريب يصَت أساسيًا والركود ، فإف زلاو 

ننا ومن فإالفكر العريب يعتقد يف صحة التصنيف األورويب لطبيعة ادلرحلة العثمانية ،  يفهم ادلقطاع الولئن كاف  ،التشريع
حتبلؿ العثماين، نؤكد أف طبيعة ادلنظومة احلاكمة اإل  تلك اليت قيم من خبلذلا األوروبيُت مرحلةوعبزاوية أخرى 

 حتبلؿاقوى رغم تدشينها العملي للمعايَت احلقوقية ادلدنية غَت أف ىذا ال يغَت من حقيقة كوهنا  العثمانية للوطن العريب
جتماعية والثقافية اإلبغض النظر عما ػلدثو ىذا من أثر يف البنية  ،يف دعم وجودىا مبا يتناسب ورؤيتها اخلاصة ارتكزت

ف على شعوبنا عقب مراحل ىيمنة األوروبيو للشعوب الواقعة حتت اذليمنة. وىو احلاؿ الذى مل يتغَت كثَتًا حُت ىيمن 
 .أمثاذلم من ادلماليك والعثمانيُت
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ورس حيث م ،ف احلقبة العثمانية ليست سوى حقبة احتبلؿ أجنيب قامت على أنقاض دولة اخلبلفة العربية اإلسبلميةإ
بلؿ قوى تفرض ستعمارية على رلتمعاتنا العربية ما ؽلارس عادة على الشعوب الواقعة حتت احتاإليف تلك احلقبة 

، وأتسس لوجودىا على مسلمة بدائية جتعل من القوة أساسًا للحق وزتايتو. وىى مسلمة زلايثة وجودىا مبنطق القوة
جبها تنهب مقدرات الشعوب وتنتهك القيم والعادات واالعراؼ مبو  ،كاف جنسو ودينو  لبلحتبلؿ مهما كانت صفتو وأاي

وسعيا  ،والتقاليد وابجلملة الثقافات اليت ىي يف حقيقتها ترااثً حضارايً ذاتياً للشعوب ال ينبغي العبث بو أو حىت مساسو
تكوف يف الغالب نتائج  لدعم وجهة نظران حوؿ طبيعة العبلقة بُت الغالب وادلغلوب ، وأتكيداً على  أف األحداث اذلامة

حتبلؿ العثماين يف البنية احلقوقية للمجتمعات العربية من خبلؿ رصد اإلدلقدمات تصدر عنها ، سنسعى إىل إبراز أثر 
كذلك   ،قتصادي والقانوين وأثر ذلك على اجملتمع العريبواإلادلعايَت اليت أسس ذلا العثمانيوف ىف نظامهم السياسي 

التشريعية اليت رتبها ىذا الوضع وكيف أف تلك النتائج أسست لرؤية حقوقية غَت واضحة  سنسعى إىل رصد النتائج
حيث سنسعى ملتمسُت احلياد ػ ما أمكن ػ لرصد ظلاذج قانونية أسهمت على ضلو فاعل  ،ادلعامل يف الفكر العريب احلديث

 يف ضحالة ادلنظومة القانونية العربية .

 لب األول  ــطــادل

 القانون العثماينمصادر 

قتصادية معنية اإلإذا كانت التشريعات السياسية معنية ابلوصوؿ إىل نظاـ احلكم الراشد ، وإذا كانت التشريعات    
ابلوصوؿ إىل أصلع السبل لتوزيع اخلَت العاـ دوف دتييز ، فإف التشريعات القانونية غايتها الوصوؿ إىل إقرار مبدأ سيادة 

غَت أف احلديث عن سيادة القانوف غلب أف يكوف مسبوقاً ابحلديث عن مصادره وكذلك ابحلديث  ، القانوف يف اجملتمع
ً إلسادح "و الذى ػلتملو ادلعٌت نقصده ىنا ى يوالقانوف الذ ، عن غايتو ِب ٠دت اٌم١بَ ثٗ ٚرطج١مٗ ؽجمب

تعارؼ على نعتو ابلقانوف الوضعي الذى تتم صياغتو   يوىو اإلطار الذ ،(5:ص 1968الزرقاء،) "اٌّششع 
والفكرة  ،بغرض حتديد صيغ العبلقات وادلعامبلت يف اجملتمع مبا يتضمنو ذلك من حتديد منظومة احلقوؽ والواجبات

ِدّٛع اٌمٛاػذ اٌؼبِخ "ف القانوف هبذا ادلعٌت يقصد بو العامة اليت ؽلكن تشكيلها عن معٌت القانوف ىي أ

 .(23، ص:م1994)الصراف وحزبون، "غبْ ِٓ اٌخبسج ٌزٕظ١ُ شئْٛ ح١برٗخ ػٍٝ اإلٔاٌّفشٚػ

الذي ينبغي أف ؼلضع لو اجلميع دوف استثناء ، بيد أف القانوف ىنا ىو الذي تكوف العدالة غايتو والقانوف الذي نرصده 
قد يتأسس على ضلو آخر حينما تقدـ إرادة ادلشرع قيمة أخرى على قيمة العدالة مبعٌت أهنا ختضع دلعيار قيمي آخر 

 ياً يفرضو واقع ما . يفضى إىل غاية مغايرة ، فقد يصَت االستقرار أو األمن قيم بديلة حُت تتبٌت إرادة ادلشرع مطلباً ظرف

وىنا ينبغي اإلشارة إىل الفارؽ النوعي بُت الدين والشريعة والقانوف ، ففي حُت يبقى الدين مؤسسًا للقيمة وحدودىا، 
 ية للقيم ادلطلقة. زلاكتبقى الشريعة رلاالً إلقرارىا ، ويبقى القانوف بدوره آلية لقيامها ومعاجلة ما يطرأ عليها ضمن عملية 
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التشريع القانوين الوضعي يف ادلنظومة العثمانية من خبلؿ حترى مصادر  موضوععلى ذلك سنسعى إىل رصد أتسيسا 
القواعد القانونية يف ادلنظومة التشريعية للدولة العثمانية وأثر ذلك يف اجملتمعات العربية الواقعة ضمن ىيمنتها. تعتب 

دة القانونية يف النظاـ القانوين العثماين، وقد طرأ على ىذه الشريعة اإلسبلمية والعرؼ والتشريع أىم مصادر القاع
ففي العهود  ،ادلصادر عديد التطورات اختلفت ابختبلؼ ادلراحل اليت مرت هبا اإلمباطورية العثمانية  يف ادلنطقة العربية

الذى تصدر عنو القاعدة القانونية ىو الشريعة اإلسبلمية، مع ضرورة  ياألوىل للدولة العثمانية كاف ادلصدر األساس
   ،عتبار التوسع يف تطبيق الشريعة أو زلاكاهتا يف نظم ادلعامبلت، وتراجعها يف عملية تنظيم وإدارة السلطةاإلالوضع يف 

د الشريعة اإلسبلمية كمصدر ومع مرور الزمن وتزايد االستحقاقات الناجتة عن تطور العبلقات االجتماعية كاد اعتما
 للقاعدة القانونية أف ينحصر لصاٌف التشريع والعرؼ دتاىياً مع متطلبات ادلرحلة ومصلحة السلطات على النحو اآليت :

 الشريعة االسالمية مصدراً للتشريع ادلبحث األول : 

وتوىل عثماف األوؿ مؤسس )أرطغول( وؿ  مل يتحوؿ العثمانيوف من العقيدة الوثنية إىل اإلسبلـ إال بعد وفاة قائدىم األ
. وقد أشران سالفًا إىل ظروؼ دخوؿ العثمانيوف إىل م1299الدولة العثمانية شئوف احلكم يف القرف الرابع عشر عاـ 

حاكم العثمانيُت نظَت ( م1331،)عالء الدين علي عثمان األولاإلسبلـ بضغط سياسي مارسو األمَت السلجوقي 
لم يًتؾ العثمانيوف منذ إعبلف إسبلمهم مناسبة إال وأعلنوا فيها التزامهم بتطبيق الشريعة اإلسبلمية ف ،عًتاؼ بدولتهماإل

ولعل أىم الدالئل على التزامهم النظري ابلشريعة ىو أهنم جعلوىا أساسًا مصدراًي دلنظومتهم  ،على ادلذىب احلنفي
اٌمٛا١ٔٓ ٔبِخ اٌغٍطب١ٔخ ٠شزشؽ ٌٙب "زاـ ادلشرع ابلشريعة اإلسبلمية لتاإصدارىا  يقتضيالىت  )القوانٌن انمو(

 1993)فرحات،  "ثبٌّؼبسػخ ٌحىُ ِٓ أحىبَ اٌشش٠ؼخحزٝ رىْٛ ٔبفزح ٚاخجخ اٌزطج١ك أال رظذس 
ويشَت اتريخ القوانُت العثمانية إىل أنو كاف ينص على ذلك يف صدر القانوف نفسو، وعلى ىذا النهج  .(100ص : 
عمل يف كافة القوانُت اليت صدرت عن سلتلف السبلطُت العثمانيوف،وقد أُنشئت ىيأة خاصة لذلك اضلصرت جرى ال

وبٔذ رمَٛ ثّّٙخ اإلششاف ػٍٝ رطج١ك اٌشش٠ؼخ ٚاٌشلبثخ ٚ٘ٝ ا١ٌٙئخ اٌذ١ٕ٠خ " وظيفتها يف كوهنا 

 "ذٜ ا١ٌٙؤر١ٓ اٌحبوّز١ٓ فٟ اٌذٌٚخاإلعال١ِخ ثشئبعخ ش١خ اإلعالَ ٚ٘ٝ اح
 .(100،ص:1993)فرحات،

صعوابت على مستوى ، ظل يواجو الدولة العثمانيةعلى أف تطبيق الشريعة ظل رغم التأكيد النظري على إسبلموية 
، حيث بدى أنو من الصعوبة مبكاف احلكم بواقعية احتكاـ العثمانيوف إىل اإلسبلـ ، السيما وأف اتبعية التطبيق العملي

وليس أدؿ على ذلك من خضوع مؤسسة الفتوى  ،وكذلك سللصة ػ ىف الغالب ػ للسلطافادلؤسسة الدينية كانت خالصة 
للسلطاف وإجازهتا الكثَت من أعماؿ السبلطُت اليت تتعارض مع مقاصد الشرع، فطادلا كاف فقهاء السلطة العثمانية على 

يرى بعض الباحثُت أف ىذا السلوؾ و  ،استعداد لًتقية رغبات السلطاف على مصاؼ القيم ادلطلقة اليت ال غلوز جتاوزىا
عزجذادٞ ٌٍذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ار سغُ اإلاٌطبثغ األٚرٛلشاؽٟ "االنتهاكي الذى كانت تلجأ إليو الدولة يرجع إىل 
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اال أْ ٘زٖ  اإلعال١ِٗٚخٛد ِئعغخ اعال١ِخ ل٠ٛخ ثضػبِخ ش١خ اإلعالَ رمَٛ ػٍٝ رطج١ك اٌشش٠ؼخ 

وقد أشران سلفاً  ،(94: ،صم1993)فرحات، "وجبس ِٛظف١ٗخ ٌٍغٍطبْ اٌؼثّبٟٔ ٚاٌّئعغخ وبٔذ ربثؼ
إىل إجازة السلطاف قتل األمراء من أقاربو كشرط لدواـ السلطة بواسطة فقهاء السلطة الذين جتاوزوا حىت ذلك إىل رلاؿ 

من خبلؿ ادلعامبلت، وىو ما ؽلكن رصده بدقة يف خرؽ قواعد التشريع ادلعامبلتية اليت حددهتا الشريعة اإلسبلمية 
شُشػذ اٌمٛا١ٔٓ ٌّٛػٛػخ اٌفٛائذ اٌشث٠ٛخ ثبالسرىبص "حيث ،إقرارىم الفوائد الربوية دتاشياً مع رغبة السلطاف

ػٍٝ ِجذأ الزظبدٞ ٠مؼٝ ثزغبٚٞ اٌم١ّخ اٌششائ١خ ٌٍؼٍّخ ِٛػٛع اٌذ٠ٓ ِغ اٌمٛح اٌششائ١خ ٌٍؼٍّخ 

وع أو ابتداع احليل القانونية للتحايل وىو ما كاف مدعاة لشي (،165:، صم1970)منصور، "اٌزٟ ٠مؼٝ ثٙب
وال يعوز الباحث الكثَت من اجلهد لرصد ىذه  ،على القاعدة الشرعية احملرمة ذلذا الضرب من ادلعامبلت ادلالية

ضلرافات الشرعية ، اليت ال ختلو منها رلموعات الفتاوى الصادرة عن ادلؤسسة الدينية العثمانية اليت أمكن واإلالتجاوزات 
ِدّٛػخ فزبٜٚ ػٍٝ أفٕذٞ، ِٚدّٛػخ "لفتاوى ىي الباحثُت رتعها ضمن ثبلثة أصناؼ من ا لبعض

. حيث تتكشف بعضها عن جتاوزات ((Cagatay pp.53 "اٌفزبٜٚ اٌفئاد٠خ ، ِٚدّٛػخ ثٙدخ اٌفزبٜٚ 
  ، خارجها ال ؽلكن معها القوؿ أف الدولة العثمانية ومؤسساهتا ػ حىت الدينية ػ كانت تعمل ضمن الشريعة وليس

ة بفتوى وذلك على النحو اآليت طبلع على الفتاوى الفؤادية أمكن لنا على سبيل ادلثاؿ رصد مسألة شرعية متبوعوابإل
ٚوبٔذ  ،فًٙ ٌٗ أْ ٠ؤخز اٌشثح فٟ ٔٙب٠خ األخً ؟% 51ألشع شخض ٔمٛداً ألخً ثشثح لذسٖ ":

كما أمكن لنا رصد إحدى احليل الشرعية اليت أقرىا مفىت  (،333:  ص 3790الكرنيشي،م:) "ثٕؼُ: اإلخبثخ 
ألشع دائٓ ِذ٠ٕٗ عزّبئخ لشػ ٌّذح ػبَ ٚحزٝ ٠غزحً " الدولة العثمانية وذلك على النحو اآليت : 

ثبػٗ أحذ وزجٗ ثّجٍغ رغؼ١ٓ لششبً رغزحك %( 51)اٌذائٓ اٌحظٛي ػٍٝ رغؼ١ٓ لششبً سثحبً ٌٍمشع 

٠ٙت اٌىزبة اٌّج١غ ٌٍغ١ش اٌزٜ ٠مَٛ ثذٚسٖ ثٙجزٗ ٌٍذائٓ ، فًٙ  ِغ اٌمشع ٚاشزشؽ ػٍٝ اٌّذ٠ٓ أْ

ال ٠دٛص ٌٗ رٌه : فىبٔذ اإلخبثخ  ،ٌٍّذ٠ٓ أْ ٠شفغ دفغ اٌزغؼ١ٓ رزسػبً ثؤْ اٌذائٓ اعزشد وزبثٗ ؟

 .(431،ص:3790الكرنيشي، م:) "

أوتوقراطي استبدادي  ىكذا وجدت ادلؤسسة الدينية نفسها يف ظل احلكم العثماين خاضعة على ضلو جذري لنظاـ
اضطرىا يف عديد ادلناسبات إىل النزوؿ عند رغبات احلكاـ وكبار موظفيهم سواء يف األستانة عاصمة اإلمباطورية أو يف 

على  (،124: ، صم1980الشناوى، )اء الشرعية على بعض جتاوزاهتم" األقاليم ، خدمة لرغباهتم. فضبًل عن إضف
دين اإلسبلمي مل يكن ىو القيد الوحيد على تطبيق الشريعة اإلسبلمية يف منظومة احلكم أف ىذا التجاوز الصارخ لقيم ال

العثمانية، بل أنو أمكن لنا رصد قيد آخر دتثل يف استثناء اذليئة العسكرية من اخلضوع ألحكاـ الشريعة، وذلك إبخراج 
كرية اليت تشكل الرافد البشري األساس حيث دتتعت الطبقة العس ، ىذه اذليئة ومنتسبيها من والية القضاء الشرعي

حيث دتتعت ىذه الشرػلة ابمتيازات وإعفاءات  (،)القوالرليت تتكوف يف معظمها من العبيد دلنظومة احلكم العثماين ا
ليس أوذلا عدـ خضوعهم للقضاء الشرعي وليس آخرىا اإلعفاءات الضريبية اليت كانت تفرض بشكل مطرد على رعااي 

أطذس لبٔٛٔبً " عٍت بتمييز ىذه الشرػلة حيث  (الثاين ابيزيد)صادر التارؼلية إىل أف السلطاف ادل وتشَت.  الدولة
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٠ؼف١ُٙ ِٓ اٌخؼٛع ٌٍمؼبء اٌؼبَ ٌٍجالد ِٚٓ رطج١ك اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ػ١ٍُٙ ، ٚأٔشؤ ٌُٙ ِحبوُ 

ً ف١ٙب عٛاء وبْ ٌمٛالأخبطخ ػغىش٠خ اٌزشى١ً رخزض ثٕظش إٌّبصػبد اٌزٟ ٠ىْٛ أحذ  س ؽشفب

ويرجع بعض الباحثُت ذلك إىل  ،(124:، صم1980)الشناوى، "أَ ِٛاؽٕبً ػبد٠بً  لٛالساً اٌطشف ا٢خش 
التمييز يف نفوس تلك  ىذاعدة أمور لعل أعلها كوهنم الدعامة ادلركزية اليت يتأسس عليها العرش السلطاين، وقد أصل 

ثبٌىجش٠بء ٚاٌشفؼخ ٚاٌز١ّض اٌزٜ وبْ ٠شؼش ثٗ اٌمٛالس ردبٖ ػبِخ اإلحغبط "الشرػلة حبسب ادلؤرخُت 

اٌشؼت ِٓ ٔبح١خ ٚردبٖ سخبي اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ ِٓ ٔبح١خ ثب١ٔخ، ارا وبٔٛا ٠ٕظشْٚ اٌٝ أٔفغُٙ 

ً أسلٝ ٚأشًّ ِّب حظً ػ١ٍٗ سخبي اٌششع فال ِحً ثبٌزبٌٟ  ثبػزجبسُ٘ حىبَ اٌجالد رٍمٛا رؼ١ٍّب

 .   (125، ص : م1980ى، الشناو ) "ٌٍخؼٛع ٌمؼبئُٙ

يدعم ذلك اعتقادان أف اعتبار الشريعة االسبلمية مصدرًا من مصادر القاعدة القانونية يف الدولة العثمانية يظل اعتباراً 
غَت دقيقًا ، نظراً ألف قواعد القانوف ال ؽلكن ذلا أف تتأسس على التمييز ضمن منظومة يتصدر مشهد احلكم فيها رتلة 

ملوكُت للسلطاف ملكية رقبة مبوجب الرؽ أو االستعباد الذي تؤسس الشريعة اإلسبلمية لتجاوزه ، ال سيما من العبيد ادل
 وأف للسلطاف على ىؤالء وأمواذلم وما ملكت أؽلاهنم وذرايهتم حق ادللكية وما ينتج عنها من مًتتبات دوف أية حدود .

 القانون مصدراً للتشريع  ادلبحث الثاين :

العثمانيوف التشريع كمصدر للقاعدة القانونية منذ نشأة دولتهم بل وعرضت تشريعاهتم للعبلقات ادلباشرة الناجتة عرؼ 
    ،عن عملية تنظيم السلطة من إدارة وضرائب وقضااي التجرمي والعقاب، فضبًل عن ادلسائل ذات العبلقة أبحكاـ الشريعة

أف تلك التشريعات اليت تصدر  :Development of the shariaىف كتابو أبو العال مرديىن( )ويذكر الباحث 
وىو لفظ إغريقي اضلدر إىل الدولة العثمانية  Kanunعن السلطة العثمانية احلاكمة كاف يطلق عليها " لفظ القانوف 

وقد كاف التشريع  ،Kanonic "(Mardin pp. 281)  من األقاليم البيزنطية وكاف يشَت إىل قواعد القانوف الكنسي
للسلطاف العثماين يصدر إما عن السلطاف أو عن صدره األعظم بعد تفويضو بذلك يف صورة فرماف  أصيبلً  اً اختصاص

أو أمر سلطاين. حيث جرت العادة على استشارة الديواف العايل حوؿ القانوف قبل صدوره، علمًا أبف مشورة الديواف 
تو الشديدة يف ادلنظومة احلاكمة اليت دتنحو كافة السلطات اكز تو ومبوجب مر ليست ملزمة لرأس السلطة حبكم اختصاص

والصبلحيات غَت منتقصة ،  لذلك ال ؽلكن اعتبار مؤسسة الديواف كوهنا دتثل سلطة تشريعية وإف كاف يراد ذلا ذلك 
 عثمانية يف الغالب إىل صنفُت:وتنقسم الفرماانت ال ،قراراهتا ليست ملزمةو فهي أقرب إىل كوهنا ىيئة استشارية ليس غَت 

ُ ٚوجبس اٌّٛظف١ٓ ٚٚالح فشِبٔبد رؼ١١ٓ اٌظذٚس األػبظ" جرائي يعٌت ابألوامر الفردية من قبيل: إ أوذلما :

، ِٚٓ لج١ً رٌه أ٠ؼبً فشِبٔبد ِٕح اٌشرت ٚا١ٌٕبش١ٓ ٚفشِبٔبد اٌؼضي ِٓ اٌٛظ١فخ ٚعحت األلب١ٌُ

 (.98،ص:م1993)فرحات،"اٌشرت ٚا١ٌٕبش١ٓ 
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٠ٕطٛٞ ػٍٝ لٛاػذ لب١ٔٛٔخ ػبِخ "، حيث عامبلت والعبلقاتقاعدي يعٌت ابلتشريعات ادلنظمة للم : واآلخر

والقوانُت من  ،"ِٚدشدح رٕظُ لٛاػذ اٌغٍٛن فٟ ِدبي أٚ أوثش ِٓ ِدبالد اٌؼاللبد االخزّبػ١خ 
، م1993)فرحات،،اشتهر عنو نزوعو إلصدار القوانُت يعظمها يف عهد السلطاف سليماف الذىذا الصنف صدر م

وضعو السلطاف القانوين لئلمباطورية عامة  يػلمل صفة العمومية كالتقنُت الذ ومن ىذه القوانُت ما كاف (98ص:
)قوانٌن ، ومنها ما كاف ػلمل صفة اخلصوصية كالقوانُت الصادرة ىف حق إقليم زلدد ضلو )القوانٌن انمو(ػ ػػػػػادلعروؼ ب
السيما وأف األساس  ،لدالئل التارؼلية أف ادلؤسسة الدينية كاف ذلا دور فيما يصدر من قوانُتأوتشَت  ،انمة مصر(

ونظراً لعدـ تفصيل بعض القضااي ذات  ،النظري للتشريع يقضى بعدـ تعارض تلك القوانُت مع قواعد الشريعة اإلسبلمية
، وحتديدًا التشريعات اليت  من اإلشكاالت يف مسألة التشريعنية تواجو الكثَتالطابع الفقهي مل تكن الفرماانت السلطا

وعلى ضلو عاـ كاف ذتة دور توافقي بُت ما يصدر من  ،تعاًف ما يستجد من أحواؿ دوف توفر سوابق فقهية أو تشريعية
وتشَت ادلصادر  ،فتاوىتشريعات وبُت قواعد الشرع يقـو بو شيوخ اإلسبلـ، فضبًل عن دورىم األصيل يف إصدار ال

١ٌظ ٌفشِبْ عٍطبٟٔ أْ ٠ؤِش "اليت قضت أبنو  م(1575،أبو السعود أفندي)التارؼلية أف فتوى شيخ اإلسبلـ 

ً  ِٕٟٙثفؼً  ً ػٍٝ األلً أْ رفظً  وبْػٕٗ ششػب ثّثبثخ لبػذح ٌٍزشش٠غ ٚاٌمؼبء ٠دت ٔظش٠ب

الواقع السياسي العثماين كاف يف كثَت من بيد أف  ،( Mardin . p p.282) "اٌزشش٠ؼبد ثبٌزٛافك ِؼٙب
وافق ىذا مع مبادئ الشرع األحياف يتجاوز ىذا الوضع التأسيسي خدمة للمصلحة العليا لئلمباطورية بغض النظر عن ت

ثبثبحخ رمبػٝ اٌفٛائذ اٌشث٠ٛخ ٚحظش ٘زٖ اٌفٛائذ " ، ولعل خَت مثاؿ على ذلك التشريع القاضي من عدمو

ؽلنح فيو السلطاف العثماين  يوالتشريع الذ ،(( Heyd pp.38" ِٓ أطً اٌذ٠ٓ  %51ارا خبٚصد ٔغجخ 
حك رؼز٠ت اٌّزُٙ ٌٍحظٛي ػٍٝ اػزشافٗ ثبسرىبة اٌدش٠ّخ، ٚػٓ اٌّغئ١ٌٛخ " شلثلي السلطة

اٌدّبػ١خ ألً٘ اٌحٝ ٚإٌبح١خ ٚألشثبء اٌدبٟٔ ػٓ اٌدش٠ّخ ٚػٓ رٛل١غ اٌغشاِخ ػٍٝ ثؼغ خشائُ 

شارة إىل ما تعارؼ عليو ويبقى من األعلية مبكاف اإل ،( (Cagatay pp.153 "اٌحذٚد ودشائُ اٌضٔب ٚاٌغشلخ 
التشريعات العثمانية ابلقوانُت انمة أي الوثيقة القانونية ابعتبارىا خطوة فعالة ضلو التطور القانوين يف ادلنظومة يف 

التشريعية العثمانية، حيث تعب القوانُت انمو عن نظاـ تشريعي سعى العثمانيوف من خبللو إىل  صياغة تقنُت موحد 
ة ادلركزية يف الباب العايل وبُت والة األقاليم وعماذلا من انحية وبُت وشامل تنتظم من خبللو صيغ التعامل بُت السلط

 .مواطنيها ورعاايىا من انحية أخرىالسلطة و 

 آلية إنتاج القوانٌن العثمانية  أوال :

 :              قسم حبسب آلية إنتاجها إىل قسمُتالقوانُت انمة العثمانية تن
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دالئل إىل أنو بعد ا اليت صدرت عن رأس السلطة دلعاجلة حاالت زلددة  وتشَت اليشمل القوانُت اليت مت جتميعه األول :
دس ٚاألِبوٓ ٚا٠شاد٘ب ٠ٕضع خظٛط١زٙب ػٕٙب ثحزف ِب ٠زؼٍك ثبألشخبص ٚاٌحٛا"جتميعها كاف 

 .                    احلاالت ادلماثلة وفق قاعدة عامةومن مث يعاد إصدارىا دلعاجلة  ،( (Cagatay pp.18.65 "ػبِخ ِدشدح

ويشمل القوانُت انمو ادلتضمنة إصدارات تشريعية يقتضيها احلدث ادلنشئ ذلا والداعي إىل صدورىا، سواء يف   : اآلخر
 التخصيص.تايل حتمل الصفتُت معاً العمـو و االمباطورية على وجو العمـو أو فيما يتعلق أبي من أقاليمها، وىى ابل

 الســـــــلطان ســـــــليمان) ، فقػػػػػػػد قػػػػػػػدـصػػػػػػػدورىا يقػػػػػػػدـ ذلػػػػػػػا مبقتضػػػػػػػيات صػػػػػػػدورىايف حػػػػػػػاؿ  انمػػػػػػػووقػػػػػػػد كانػػػػػػػت القػػػػػػػوانُت 
ٌمدذ الحدع اٌّغفدٛس ٌّٙدب " أصػدره علػى النحػو التػايل :  يسبيل ادلثاؿ للتقنػُت اجلنػائي الػذعلى  م(1566،القانوين

أثٝ ٚخدذٜ أْ اٌطغدبح اعدزجذٚا ثبٌشػ١دخ اٌّمٙدٛسح ثدال حدذٚد، ٚٔدزح ػدٓ رٌده أْ ثبردذ اٌشػ١دخ فدٟ 

ٌٚمدذ أِدشد ثدذٚسٞ ودً اٌغدٕبج . وشة شذ٠ذ ، ٌٚٙزا اٌغجت رودشا أّٔٙدب أطدذسا اٌمدبْٔٛ اٌؼثّدبٟٔ 

اٌّبثدً فدٟ خجب٠دخ ِدب رددت ٚاٌششثبش١خ ٚاٌغجبش١خ ٚحبئضٞ اإللطبػبد أْ ٠زجؼٛا اٌمدبْٔٛ اٌؼثّدبٟٔ 

حتفػػاظ ابلقػػوانُت يف ادلكػػاف ادلخصػػص اإل غلػػريكمػػا كػػاف   ،(Cagatay pp.18) "خجب٠زددٗ ِددٓ أِددٛاي اٌشػ١ددخ 
ى وقػػد كانػػت القػػوانُت تصػػدر وفػػق آليػػة تشػػريعية تقضػػ ،لػػذلك يف العاصػػمة ومػػن مث توزيعهػػا وتعميمهػػا علػػى ذوى الشػػأف

تابعػػة تػػدرج ؼلػػتص مب يالػػذ)الــدفادار(  ختضػػع لرقابػػة موظػػف سلػػتص ىػػو، حيػػث كانػػت بعػػدـ سلالفػػة أي تشػػريع أد  ذلػػا
٠ؼ١ددذ اٌزشددش٠غ أٚ اٌمددشاس األدٔددٝ "أْ ، حيػػث تشػػَت ادلراجػػع أف الػػدفًتدار كػػاف مػػن اختصاصػػاتو القواعػد التشػػريعية

 .(( Cagatay pp.171 "اٌّخبٌف ٌزشش٠غ أػٍٝ ٌّٓ أطذسٖ ِج١ٕبً ٚخٗ اٌّخبٌفخ 

 النطاق الزمىن للقانون العثماين  اثنياً : 

تعتب مسألة النطاؽ الزمٌت للقانوف من ادلسائل ادلهمة اليت ال ؽلكن حبث موضوع التشريع يف منظومة ما دوف التعريج 
لقانوف وبُت مدة حكم للقانوف العثماين على قاعدة عامة تربط بُت فاعلية ا الزمٍتالنطاؽ   موضوع أتسسعليها، وقد 
صدره، فالنظاـ يقتضى أف غلدد البلحق من السبلطُت عهده ابلتشريعات السابقة عليو، وبذلك أ يلذالسلطاف ا

 . (( Cagatay pp.171 يفًتض "أف يصدر فرماف من السلطاف البلحق إبقراره واعتباره انفذاً يف عهده " 

غَت أنو حىت ىذا األمر بقى فاعبًل على الصعيد الشكلي، أما موضوعيًا فقد أسهم  ،وإال اعتبت ىذه القوانُت معطلة
 النظريمل يكن من مساتو اإلعداد للتطور، أسهم يف القفز على ىذا األساس  يافظ لطبيعة احلكم العثماين الذالنمط احمل

اء األحواؿ على ما ىي عليو وعدـ عتداد هبذا األساس، فالغاية كانت دومًا تتجو صوب إبقاإلويدلل على ذلك ندرة 
وقد أبرزت موضوعة النطاؽ الزمٌت من ىذا ادلنطلق إشكااًل تشريعيًا كاف لو ابلغ األثر على  ،إاثرة اجلدؿ من أي نوع

الدقيقة لعملية النفاذ الزمٌت للقوانُت من قبل السبلطُت  ةعدـ ادلتابع ييف النظاـ القانوين العثماين، وىمكانة التشريع 
مة اليت هولكوف ىذا مل يكن يف الغالب من االعتبارات ادل ،اجلدد، مبا يعٌت تعليق نفادىا على اعتماد السلطاف البلحق

ادلراجعة التشريعية فبل شك أف موضوعة ، انشغل هبا السبلطُت العثمانيوف ما جعل القانوف انفذاً ومعطبًل يف الوقت ذاتو
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اٌّشاخؼخ  بغياب تلك  وش ويرى البعض أناىي من األعلية، حبيث تؤسس لتطور ادلنظومة ودتاىيها مع الواقع ادلع

فمذد اٌمٛا١ٔٓ ٔبِخ وً لٛح ٌٙب فٟ األلب١ٌُ ِٕز اٌشثغ األخ١ش ِٓ اٌمشْ اٌغبدط ػشش ٚحزٝ "

  (.101ص :  م1993) فرحات، "أزٙبء اٌحىُ اٌؼثّبٟٔ 

ىكذا صار النطاؽ الزمٌت للقانوف موضوعة غَت معتبة  يف ادلنظومة القانونية العثمانية بل صار التهاوف حياذلا مسة من 
مسات ادلنظومة السياسية احلاكمة، يف حُت بقى اجلمود والتقليد طابعًا طبع ىذه ادلنظومة، حيث حاؿ دوف تطويرىا 

وىذا بدوره كاف لو ابلغ األثر يف مسَتة التشريع اليت يفًتض أف تتفاعل مع  ،شادلعادلواكبة التطورات الطارئة على الواقع 
وغٌت عن البياف أف استهتار السلطة السياسية لفاعلية النطاؽ الزمٌت للقانوف  ،معطيات الواقع وما ػلتملو من تطورات

عملية االستقرار االجتماعي الذي  من شأنو أف يؤسس لتقويض السلطة نظراً دلا يف ىذا االستهتار من أتثَت مباشر على
ولعل ىذا ما كاف مدعاة إلقرار أحد السبلطُت مبا رتبو ىذا االستهتار من  ،يفًتض أف يكوف غاية التشريع والسلطة معا

ٌمذ رضا٠ذد اٌدشائُ ثّشٚس اٌضِبْ اٌٝ اٌحذ اٌزٜ أطجحذ ِؼٗ ٘زٖ اٌدشائُ " نتائج حيث قاؿ : 

غخ ِٓ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌشش٠ؼخ ، أٞ ال رغٕٝ ف١ٙب اٌىٍّبد ٚاٌخظِٛبد ال ٠غٕٝ ف١ٙب ع١ف اٌٍ

اٌحبعّخ ٌٍمؼبح ، ثً أطجحذ رغزٍضَ ٌغخ اٌغ١ف ِٓ أٔبط ٠فٛػْٛ فٟ رٛل١غ ألظٝ أٔٛاع 

وابلتايل حل السيف والعقاب زلل ادليزاف حُت مل يستطع العثمانيوف  ،(102:  ، صم1993فرحات،) "اٌؼمبة 
تطوير نظامهم القانوين دلسايرة مقتضيات الواقع فلم يكن للسبلطُت بد عن السيف حُت تفلتت من بُت أيديهم 

 وأبيديهم العدالة .

 للتشريعالعرف مصدراً   ادلبحث الثالث :

أعطى الطابع احملافظ للدولة العثمانية مساحة كبَتة للعرؼ ابعتباره مصدر من مصادر القاعدة القانونية يف النظاـ 
القانوين العثماين ، ونظراً لغلبة الرغبة يف االستقرار واستدامة احلكم فقد عمد العثمانيوف إىل اعتماد سياسة األمر الواقع 

ضبًل عن أف العرؼ يعتب كذلك أحد مصادر األحكاـ الشرعية اإلسبلمية، لذا مل ادلدعومة يف جزء منها من العرؼ ، ف
العثمانيوف ضَتًا يف اإلفادة من العرؼ بغض النظر عن الفارؽ ادلوضوعي بُت اآللية اليت حددهتا الشريعة للعمل  ير

أْ اٌؼشف "فقهاء اإلسبلـ مبقتضى العرؼ وبُت آلية توظيف العرؼ يف النظاـ القانوين العثماين. وىف حُت اعتب 

ً ٌٍّٛائّخ ث١ٓ إٌظٛص اٌششػ١خ ٚث١ٓ ِب ٠غزدذ ِٓ لؼب٠ب ٌُ ٠شد ثشؤٔٙب  ٠ّثً ػٕظشاً ِٕبعجب

داه لتكريس الواقع بغض النظر عن توافق ىذا مع أجعل العثمانيوف من العرؼ  ،((Heyd  pp.176 "حىُ ششػٟ
 مستوايت ثبلث ىي :قواعد الشريعة من عدمو. وقد أسس العثمانيوف للعرؼ ضمن 

 ـ العرف ابعتباره آلية مادية للتشريع  أوالً 

حيث تفيد الدالئل التارؼلية أف النظاـ القانوين العثماين يكاد يكوف مستنداً يف معظم تشريعاتو إىل العرؼ، وىى عادة 
رؤثش ٔظبَ اإلداسح اٌؼثّبٟٔ " يرى البعض أهنم ورثوىا من ادلنظومة السلجوقية ويثبت بعض ادلؤرخُت مدى 
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 "ٚاٌزشش٠ؼبد اٌّخزٍفخ ف١ٗ ثبألػشاف اٌغٍدٛل١خ اٌزٟ وبٔذ عبئذح لجً ٚأثٕبء ل١بَ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ 
انىيك عن أتثر التشريعات العثمانية أبعراؼ األقاليم احمللية التابعة للدولة سيما وأف  ،(15:، صم1984)احلصري،

بيد أف شعوب  تلك  ،نزوتإبعض األقاليم العربية مثل مصر والعراؽ والشاـ وإف كانت دتثل امتدادا لكياانت حضارية 
هل التغاضي عنها أو جتاوزىا لتجذرىا ىف احلضارات أمكن ذلا أف تتوارث رتلة من القيم العرفية اليت مل يكن من الس

 رلتمعات ىذه األقاليم . 

على أف العثمانيوف كانوا قد أدركوا ىذا فسعوا دلراعاتو ، وىو ما نلمسو بوضوح يف حرصهم على أف تصاغ التشريعات 
يدعمو عندان إصدار تشريعات  يىو التفسَت ادلقارب للحقيقة الذ مبا ال يتعارض مع أعراؼ تلك األقاليم ، ولعل ىذا

كثَت من اجلهد لرصد لاليت ال حتتاج  ()قوانٌن انمة قيفالونياو قوانٌن انمو مصر( ) لبعض األقاليم من قبيل سلصصة
 .ى تقارهبا مع أعراؼ تلك األقاليممد

وىو إشكاؿ ػلاث ، جتماعيةاإلجتماعي والعادة اإلوشلا يبلحظ أيضًا يف تلك التشريعات عدـ تفرقتها بُت العرؼ 
 التشريعات غَت الوطنية اليت يصدرىا احملتل.

 للقاعدة القانونية  اً رمسي اً ـ العرف مصدر  اثنياً 

ضمن ىذا ادلستوى من التأصيل ؽلنح العرؼ للقاضي مشروعية الفصل فيما مل يرد بشأنو حكم شرعي أو تشريع سابق. 
وبْ اٌزضاَ اٌمبػٟ ثبٌٍدٛء اٌٝ اٌؼشف ٌٍفظً " العثماين  وتفيد ادلصادر التارؼلية إىل أنو يف النظاـ القانوين

مبا يفيد أف  (pp. 279 . Mardin) " فٟ إٌّبصػبد اٌزضاِب ٠َُٕض ػ١ٍٗ فٟ خطبثبد رؼ١ٓ اٌمؼبح
ال يفصل فيما يعرض عليو من قضااي رغم عدـ وجود نص أو تشريع يعد معطبلً للعدالة، وىو ما انعكس  يالقاضي الذ

 سلباً على نظاـ قضائي طادلا اشًتى القضاة فيو مناصبهم. 

 للسلطة اجلنائية  اً ـ العرف مصدر  اثلثاً 

بيد  ،التجرمي والعقاب ىف الشريعة اإلسبلميةأتسس ىذا ادلستوى من العرؼ ابعتباره مصدراً للسلطة اجلنائية على قاعدة 
، كانت ىف الوقت ذاتو صاح عن نفسها كوهنا سلطة إسبلميةأف السلطة العثمانية الىت كانت جاىزة على الدواـ لئلف

أجل ضماف استمرار حكمها جاىزة النتهاؾ كل أحكاـ اإلسبلـ مبا فيها النصوص قطعية الثبوت والداللة من 
 . وىيمنتها

ضلرفت ىذه السلطة اضلرافا بينًا عن مبدأ التعزير اإلسبلمي حُت ابتدعت ضراًب من التجرمي جتاوزت مبوجبو مبدأ فقد ا
الذى انتهكت السلطات ابلتجرمي والعقاب سياسة( )التجرمي والعقاب الذى أقرتو الشريعة وىو ما يعرؼ عندىم 

طبلع على التقنُت اجلنائي أإلنتهاؾ بكل يسر مبجرد اإلىذا  وؽلكن إدراؾ ،العثمانية مبوجبو قيمة العدالة على ضلو سافر
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 ( Heydاستمر العمل مبقتضاه ألزمنة طويلة بعده أنظر  يالذ (سليمان القانوين)العثماين الصادر يف عهد السلطاف 
pp:182)، وادلعاقبة عليها بقدر األثر  ،ولئن كاف مبدأ التعزير اإلسبلمي منح الوايل سلطة مواجهة ما يطرأ من جرائم

، غَت أف ىذه السلطة تبقى مناطة حبدود ال ؽلكن جتاوزىا بغَت سواء على اجملتمع أو على األشخاصخلفتو  يالذ
وبذلك تكوف السلطة العثمانية وابختزاذلا التعزير يف التجرمي والعقاب عرفًا أو سياسة  ،اخًتاؽ الشرع وانتهاؾ مبادئو

 . شريعة الىت أُمران أف ال نتعداىاا مبمارسة عمـو التعسف والظلم منتهكة بذلك حدود التكوف قد مسحت لنفسه

وتشَت الدالئل أف السلطة العثمانية مارست التعزير على ضلو متباين  يف احلاالت ادلتماثلة وكذلك قدرت العقوبة على 
أْ عٍطخ اٌزؼض٠ش لذ ُٔضػذ فٟ " ينتهى عند ذلك بل تعداه  ذات الفعل على عدة أوجو. على أف األمر مل

 "ٔىشبس٠خ أإلاٌىث١ش اٌغبٌت ِٓ لبػٝ اٌشش٠ؼخ ٚرٛال٘ب اٌّٛظفْٛ اٌؼغىش٠ْٛ ِثً اٌٛاٌٟ ٚ خٕذ 
Heyd  pp:395 ))،  وقد كاف ىذا غلد مبراتو عند العثمانيُت من خبلؿ توظيفهم السيء للعرؼ، على أف ذلك

 ىؽلثل رد فعلها ادلباشر جتاه ما يًتاء يالذ )عرف السلطة(ا ىو إظل ،وحبسب احلقيقة ليس عرؼ اجملتمعات والثقافات
وبذلك أوقعت السلطة العثمانية نظامها القانوين يف زلاذير  ،ذلا أنو يتعارض مع مصاحلها ونظامها واستدامة ملكها

حالت دوف إقرار مبادئ العدالة، فضبًل عن أف ىذا ادلسلك اجلائر ثبت مبا ال يدع رلاؿ للشك أف غاية القانوف يف 
 ادلنظومة العثمانية مل تكن العدالة بقدر ما كانت استدامة ادللك.

 يـــانــلب الثــطــادل

 تشريعات العثمانية المناذج من 

 العثمانية واإلدارية يف الدولة : التشريعات السياسية ادلبحث األول 

 أوالً ـ غرائزية التشريعات السياسية 

حالة من بدءاً من تعُت السلطاف العثماين مروراً ابختصاصاتو وصواًل إىل طابع دولتو يشوب النظاـ السياسي العثماين    
السيما وأننا مل نرصد يف سبان ذلذا الغور أية  ، حالت بيننا وبُت وصف  منظومة التشريع العثمانية بغَت اجلائرة  ،الغرائزية

، السلطنة ، مث ىيئة والة األقاليممعايَت ضابطة حتدد آليات اختيار اجلهاز احلاكم بدءًا من ىـر السلطة مرورًا هبيئة 
لسلطاف مطلق الصبلحية يف اختيار من ؼللفو من األمراء بغض النظر عن ا حيث ؽلتلك ،وصواًل إىل ملتزمي ادلقاطعات

وىو ما كاف مدعاة ألف حتاط عملية اختيار السلطاف بقدر من ادلؤامرات اليت كانت طابعاً شليزاً  ، درجة التعصيب بينهما
إىل أف العرش العثماين أصبح مطمعاً حيث تشَت الدالئل التارؼلية  ،آثر العثمانيوف أف ؽليزوا بو آلية وصوذلم إىل السلطة

ارغُ ربس٠خ ٘زا اٌؼشػ ثبٌّئاِشاد اٌّغزّشح اٌزٟ رذثش٘ب اإلدأبد ـ " لكل ذكور األسرة ادلالكة حيث

وابلتايل تبز  ،(28:  ، صم1993فرحات ، ) "حش٠ُ اٌغٍطبْ ـ  ٌالسرمبء ثؤثٕبئٙٓ اٌٝ ِمؼذ اٌؼشػ 
قضية زلاولة الوصوؿ إىل قمة اذلـر السلطاين من قبل األمراء العثمانيوف بصفتها قضية وجود ، على اعتبار أف ىذا ىو 
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وىو  خوة()قتل اإلػػػ، حيث اقًتف وصوؿ األمَت للعرش مبا تعارؼ عليو يف أزماهنم األوىل بػلنجاة ابحلياةالسبيل الوحيد ل
أْ اٌغالؽ١ٓ اٌدذد ثّدشد ٚطٌُٛٙ اٌٝ ِمؼذ اٌغٍطخ " رؼلية حيث جرت العادة ما تؤكده الدالئل التا

ً ٌٍّئاِشحا٠ظذسٚا أحىبَ اػذاَ ثبٌدٍّخ ػٍٝ  الشناوى، ) " خٛرُٙ األِشاء ِٕؼبً ٌٍّٕبفغخ ٚحغّب
  جتثاث والتصفية وقفًا على األخوة فحسب بل مشل كذلك حبسب القرائن أإلومل يكن ىذا  (347: ، ص م1980

الشناوي ) "ِشٚا ػٍٝ اٌؼشػ ٠زآأثٕبء اٌؼُ ٚاألثٕبء ٚاألحفبد ٚوبفخ اٌزوٛس اٌز٠ٓ ٠حزًّ أْ "
م 1451)السلطان دمحم الفاتح وقد رسخ ذلذا الطابع الدموي يف السلطنة العثمانية  ،(349، ص : م1980،
رئٚي ا١ٌٗ  أٚالدٞػٍٝ أٞ ٚاحذ ِٓ " الفرماف يؤكد مبوجبها أنو  يف مستوىحُت أصدر توصية  م(1481ـ

، فٙزا ٠ٕبعت ٔظبَ اٌؼبٌُ  ِٚؼظُ اٌؼٍّبء ٠غّحْٛ ثزٌه، ٌٚزٌه فؼ١ٍُٙ أْ اٌغٍطخ أْ ٠مزً أخٛرٗ

وادللفت يف ىذا الفرماف ىو ما أشار إليو من دعم  ،(349 : ، صم1980الشناوي، ) "٠زظشفٛا ثّمزؼبٖ 
علماء الدين ذلذا الفعل اجلائر. وال ضَت فاحلكاـ كانوا دائمًا ال يعدموف الوسيلة جللب علماء دين على قياس عروشهم 

بغض  ،ففقهاء السلطة كانوا على مر العصور جاىزين لتفصيل الفتاوى حبجم رغبات احلكاـ ، ومقتضيات أمزجتهم
لذلك يبقى احلديث عن قيم منضبطة أبعد ما يكوف عن الواقع ذتة وأنو واقع جرى  ،نظر عن أية عبلقة هلل تعاىل بذلكال

على أف ىذا  ،تفصيل قيم الدين فيو على وفق قياس احلكاـ وغرائزىم ، إهنا مرحلة غرائزية من التشريع مغرقة يف البدائية
ستدامة حيث جرى ختفيفو يف القرف السابع عشر حُت استبدؿ فرماف أإلو ادلعيار اجلائر للتشريع السياسي مل تقدر ل

أْ " بفرماف سلطاين أقل جورًا يقضى إبعفاء من ػلق ذلم تويل العرش من القتل شريطة  ستخالص الدموي(أإل)

٠مؼْٛ ح١برُٙ داخً ألفبطُٙ ثظحجخ ِٓ ٠مَٛ ػٍٝ خذِزُٙ ِٓ اٌغٍّبْ ٚاٌدٛاسٞ ٚاٌخظ١بْ 

ولئن كاف ىذا  مبعٌت أهنم يقيموف يف قصورىم وال يغادروهنا. ،(350:، صم1980الشناوي، ) "ٚاٌّؼ١ٍّٓ 
فإنو كاف سببًا مباشرًا يف شيوع درجة من االستقرار  ، إىل تطور طرأ على ادلعيار التشريعي العثماينَتشيالتخفيف 

ٚساثخ اٌؼشػ "ذلك بصدور الفرماف الذى قضى أف السياسي أسست لتنظيم عملية توريث السلطة على ضلو زلدد و 

، ٚرٛلفذ اٌّئاِشاد ٚساثخ اٌؼشػ فٟ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخألوجش األثٕبء اٌزوٛس ، ٚثٙزا اعزمش ٔظبَ 

 .     (25، ص : م1993)فرحات،  "ٓ ألفبطُٙٚأفشج ػٓ األِشاء ِ

اختصاصاتو ػ السلطاف ػ فقد مكنت لو أف يكوف  ىذا فيما يتعلق مبوقع رأس السلطة العثمانية وآلية الوصوؿ إليو ، أما
اٌمبثغ ػٍٝ أِٛس اٌذ٠ٓ ٚاٌذ١ٔب فٟ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ، ٘ٛ اٌمبئذ "ادلمسك مبقاليد األمور كلها فهو 

اٌؼغىشٞ فٟ اٌحشة ٚ٘ٛ ِذثش شئْٛ اٌذٌٚخ فٟ اٌغٍُ ، ٚ٘ٛ سئ١ظ د٠ٛاْ اٌحىُ ٚ٘ٛ اٌمبػٟ 

وبذلك تكوف السلطات رتيعها مقيدة بيد السلطاف ضمن حالة مشولية ال  ،(30:،صم1993)فرحات،  "األػظُ 
فالسلطة ادلطلقة غالبًا ما تنقلب إىل مفسدة هتدر يف رحاهبا منظومة  ،ال أف تقيد ضمنها معايَت التشريع كذلكإؽلكن 

بيد أف سنن  ، األنظمةالقيم احلاكمة يف السلوؾ البشري، وغالبًا من تكوف قيم الوجود ذاتو مهددة يف ظل مثل تلك 
، فما أف ت ىذا احلاؿ الشمويل إىل التقليصالعيش اليت تقتضى التطور فضبًل عن اتساع اإلمباطورية العثمانية صَت 

 "غالؽ١ٓ ػٓ ِجبششح اخزظبطبرُٙ ٘زٖوف اٌ" انتهت فًتة حكم السلطاف سليماف القانوين حىت بوشر يف 
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اختصاصات السلطاف مبوجب التشريعات البلحقة على حيث جرى توزيع  ،(345: ، صم1980)الشناوى،
ومن حقو زتاية ذلك بكافة  مساعديو وموظفيو ىف حُت اقتصر دور السلطاف على كونو رمزًا للدولة وعنواف سيادهتا،

 السبل. 

اب وقد أمكن لنا رصد التغيَت الطارئ على ادلنظومة التشريعية العثمانية من خبلؿ حصر التطورات اليت حلقت أبلق
حامى )إىل  ()أمًن الربين والبحرينإىل  ) أمًن األمراء (فمن  ،السلطاف أو على مستوى مسميات الدولة ذاهتا

، حيث بقيت ىاتو األلقاب اليت نعت هبا سبلطُت الدولة العثمانية ذات صلة ابلواقع ()خليفة ادلسلمٌنإىل ( احلرمٌن
تقدـ وصفًا دقيقًا حلالة تطور تشريعي سياسي تتحدد عبه عبلقة اجليوسياسى للدولة فضبل عن كوهنا ػ األلقاب ػ 

أما مسميات اإلمباطورية ذاهتا فكانت يف الغالب تتناسب مع ألقاب السلطاف  ، االمباطورية العثمانية ابلداخل واخلارج
 دولة)ٌزُٙ شح أؽٍك اٌؼثّب١ْٔٛ ػٍٝ دٚفٟ اٌؼظٛس اٌّجى" ومسمياتو حيث تشَت الدالئل التارؼلية إىل أنو 

أٜ اٌغٍطٕخ اٌغ١ٕخ ٚػٕذِب ارغؼذ اٌذٌٚخ  (سلطنة سنية)١ٍخ ثُ اعزخذِٛا اعُ أٜ اٌذٌٚخ اٌؼ (هعلي  

أٞ ( اِجشاؽٛس٠خ ٌك ػثّب١ٔخ ) ثفؼً اٌفزٛحبد فٟ أٚسٚثب ٚأع١ب ٚأفش٠م١ب أؽٍك ػ١ٍٙب أعُ 

 .(11،ص:م1980)الشناوى، "االِجشاؽٛس٠خ اٌؼثّب١ٔخ

 للسلطانالعثماين اثنياً ـ راىنية التشريع 

وقد استمرت ىذه ادلسميات تعب عن التطور الطارئ على مستوى النظم السياسية والتشريعية لئلمباطورية العثمانية حىت 
ية، فهو يف الواقع انفراط عقد سلطاهنا، أما احلديث عن الدولة العثمانية بصفتها الوريث الفعلي لدولة اخلبلفة اإلسبلم

 ع أف لقب أف أتكيد ىذا حتوؿ دونو رتلة من ادلعوقات اليت ال ؽلكن تسويغها، ذلك من واق، حيث حديث غَت دقيق
سساً يف تسمى بو بعض السبلطُت العثمانيوف ىو لفظ طارئ على اإلمباطورية وليس لقباً مؤ  يالذخليفة ادلسلمٌن ( )

 وقت متأخر من السياسي العثماين إال يف ، انىيك أف ىذا اللفظ حتديدًا مل يبز يف اخلطابالنظاـ السياسي العثماين
، ابلتايل ال صحة وال دليل يدعم ما يتواتر يف أدبيات الفكر العريب ادلناصر للمشروع السياسي العثماين عمر اإلمباطورية

ألف ىذا حبسب احلقيقة  ،(60:، ص1968رافق، )لى عن لقبو للسلطاف العثماين " من أف " اخلليفة العباسي قد خت
فًتاء ال سند لو ، بل الثابت اترؼليًا ىو أف لقب اخلليفة ومن مث اخلبلفة قد جرى استثمارعلا اترؼلًا ألسباب زلض ا

أْ ٌمت اٌخ١ٍفخ ٌُ ٠غزخذَ وٍمت " :  (عبد الكرمي رافق)ظرفية، حيث تفيد الشواىد التارؼلية حبسب ادلؤرخ 

َ ثغ١خ اظٙبس ٔفٛر 5771ِغ سٚع١ب ػبَ ( اثٕبسخخ)ٌٍغٍطبْ اٌؼثّبٟٔ اال ح١ٓ رٛل١غ ِؼب٘ذح 

اٌغٍطبْ ػٍٝ خ١ّغ اٌّغ١ٍّٓ، وٛسلخ ػغؾ فٟ ِفبٚػبرٗ ِغ سٚع١ب ثٙذف اٌزؼ٠ٛغ ػٓ إٌفٛر 

 . (61ص: ،م1968رافق، ) ،"ْ رانآاٌغ١بعٟ ٚاٌؼغىشٞ اٌزٜ فمذرٗ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ 

انوين يف ادلنظومة السياسية العثمانية على ضلو تداويل إال قوتشَت الشواىد كذلك أف لقب اخلليفة مل يرد بشكل رمسي و 
( وىى فًتة متأخرة يف عمر اإلمباطورية أو على ضلو أدؽ م1884،)مدحت ابشاالذى أصدره  م1876ضمن دستور 
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و يبقى زلل نظر مقارنة ابالنتهاكات فإنالدولة العثمانية  ()إسالميةأما احلديث عن  ،ىو عصر سقوط اإلمباطورية
فادلعايَت التشريعية اليت أتسست علي وفقها الدولة  ،القيمية اليت اقًتفت ابسم الدولة وأبوامر مباشرة من سبلطينها

ال تشَت سواء على ادلستوى ادلوضوعي أو الشكلي إىل كوهنا قد جرى أتسيسها على وفق معايَت الشريعة  ،العثمانية
وحدعلا يشكبلف سببًا كافيًا ألف تنعت دولتهم ابإلسبلمية مامل يكن اإلسبلمية، فبل إسبلـ الراعي وال إسبلـ الرعية 
فأنت يف أحسن أحوالك ال ؽلكنك نعت كيااًن سياسيًا أنو إسبلميًا يف  ذلك ضمن رؤية فكرية ثقافية مؤسس ذلا .

ذلك  الوقت الذي تكوف معايَت التشريع وبرمتها ليست سوى توجيهات تصدر عن راس السلطة فيو، وليس أدؿ على
      اليت تتميز عن ) زلكمة العسكر ( ػػػمن أف عسكر السلطاف ووالتو وحاشيتو كانوا ؼلضعوف حملاكم خاصة تعرؼ بػ

وقد كاف ىذا األمر مثار جدؿ لدى بعض  ، اليت كانت ختتص بشؤوف الرعية وسكاف األقاليم ()زلكمة الشرع
ادلؤرخ ادلصري دلا آؿ إليو حاؿ انكشارية السلطاف  (م1523،ايسإبن ا)الدولة العثمانية ونكتفى بتعرض معاصري 

وعسكره كنتيجة مباشرة للجور الذى أتسس لو من خبلؿ االختصاصات ادلتفاوتة وادلعايَت ادلختلفة للمحاكم ، حيث 
وى النفوذ انتجت تلك االزدواجية ادلعيارية أثرًا بينًا يف سلوؾ ادلستفيدين من تلك االزدواجية السيما العسكريُت وذ

ػ١ُٛٔٙ د١ٔخ ٚٔفٛعُٙ لزسح ٠زدب٘شْٚ ثششة " قائبًل :  (ايسإابن )وادلناصب ، الذين وصف بعضهم 

اٌخّش فٟ األعٛاق ث١ٓ إٌبط ، ٌّٚب خبءُ٘ شٙش سِؼبْ وبْ أغٍجُٙ ال ٠ظَٛ ٚال ٠ظٍٝ فٟ 

وال يكوف ىذا مستغراًب يف حق  ،(233،ص:م1961ابن اايس، ) "اٌدبِغ ، ٚال طالح اٌدّؼخ اال ل١ٍالً 
ال أٔظف ِظٍِٛبً " نفسو أبنو  م(1520،سليم األول)اخلاصة السلطانية يف الوقت الذى يوصف فيو السلطاف 

لٛي أٚ  ِٓ ظبٌُ ثً وبْ ِشغٛفبً ثٍزارٗ ٚعىشٖ ٚالبِزٗ فٟ اٌّم١بط ث١ٓ اٌظج١بْ اٌّشد ، ١ٌٚظ ٌٗ

وعلى الرغم من ىذا فقد سعت اإلدارة  ،(233،ص:م1961ابن اايس، ) "فؼً ، ٚوالِٗ ٔبلض ِٕمٛص
العثمانية عب زلاوالت عديدة لتطوير منظومتها التشريعية سواء على ادلستوى التنظيمي أو اإلداري رغبة منها يف الوصوؿ 

 نتجها واقع متطور حبكم طبيعتو. أإىل مستوى تشريعي يتناسب مع التغَتات السياسية الطارئة اليت 

دلعوقات اليت جسدهتا حالة الفساد العاـ اليت انعكست بدورىا يف صورة تدين عاـ دلنظومة القيم، كاف بيد أف حجم ا
، سيما صبلحأإلأضخم من أف حتتويو بعض احملاوالت اإلصبلحية حىت وإف كانت صادرة عن رغبة سلطانية ترنو إىل 

مبنصب القضاء وصواًل إىل منصب ملتـز ادلقاطعة  وأف الدالئل تؤشر إىل أف كافة ادلناصب بدءاً من منصب الوايل مروراً 
وابلتايل فإف احلديث عن إسبلمية الدولة العثمانية وكوهنا  ،أو القرية ، كلها كانت تشًتى ابدلاؿ مبباركة الباب العايل

ن العدالة ، فمعتماده دوف تدقيقإعتداد بو أو اإلالوريث الشرعي لدولة اخلبلفة يظل حديثًا مشواًب ابحلذر وال ؽلكن 
كما أف إصلاز التشريع يف نظاـ سياسي غلعل من القيم اإلسبلمية شعاراً لو وال يعمل مبقتضاىا  ،تسمية األشياء مبسمياهتا

ىو أمر يصعب تقبلو وال ؽلكن التعاطي معو إال على سبيل اإلعبلـ السياسي، ألف العثمانيُت حبسب احلقيقة مل ينشغلوا 
 مظاىر الفساد.  بتنامي حتقيق أكب فائض مايل لسد حاجات الباب العايل اليت تنامت يوماً طيلة حكمهم للعرب بغَت

 أثر النظام السياسي يف إضعاف اذليمنة العثمانية يف ادلستعمراتاثلثاً ـ 
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 ات للجباية بل صار مبدعًا يفعلى وفق ىذا بقى التنظيم السياسي واإلداري العثماين تنظيما قائمًا على ابتكار آلي   
بل أننا صلد أف الباب  ،، وليس تنظيمًا منشغبًل بتأصيل قيم احلق والعدالة وحتقيق االستقرار بُت رعااي اإلمباطوريةذلك

العايل كاف يقف خلف عديد االنقبلابت وادلؤامرات السياسية بُت ادلماليك فيما بينهم أو بُت األمراء احملليُت فيما بينهم 
األقاليم العربية وسكاهنا يف زلن وأزمات مستمرة. فالتغيَت ادلستمر للوالة والقادة ، وىو ما كاف يضع بشكل مستمر 

اخؼبع اٌّغزف١ذ٠ٓ اٌدذد ِٓ " احملليُت كاف يف الغالب يعود ابلفائدة على خزانة الباب العايل ألنو سيفضى إىل 

وىى ضريبة يؤديها األمراء أو ملتزمي ادلقاطعات بل  ،((Holt.pp:50" اٌٛالح ٚاٌٍّزض١ِٓ ٌؼش٠جخ اٌحٍٛاْ 
وأصحاب ادلناصب اجلدد كهدية مقابل مباركة الباب العايل إلحبلذلم زلل السابقُت عليهم، لذلك حافظ العثمانيوف 

اثمبء اٌحبي ػٍٝ ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ ِغ ادخبي حذ أدٔٝ "حُت علموا أف تطوير البنية السياسية يف غَت صاحلهم على 

 . (103، ص: م1978عبد الغين، ) "ٛي اٌّبي ٌخضأخ اٌجبة اٌؼبٌٟ زغ١شاد ٠غًٙ اٌحظِٓ اٌّ

ابلتايل ؽلكن وصف رلتمع األقاليم العربية لئلمباطورية كونو رلتمع مسخر ألداء واجب توفَت ادلاؿ ، وىو زلكـو يف 
عن  وغٍت ،النعم سلطاهنم ادلفدىالوقت ذاتو بوالة مسخرين بدورىم جلباية ىذا ادلاؿ ومن مث وضعو حتت تصرؼ وىل 

م التشريع بل وقيمة البياف أف عبلقة من ىذا القبيل ال ؽلكن إال أف تبر رتلة االنتهاكات احلقوقية مبا فيها من ىدر قي
نتهاؾ كما لن واإل، فمن أمكن لو أف يبر قتل أخيو أو أبيو أو ابنو لن تعوزه الصيغ اللغوية لتبير اجلور الوجود ذاهتا

ومع تفاقم اإلشكاالت اليت أنتجتها تلك العبلقات اجلائرة سعى العثمانيوف  ،جزه قهر إرادة الشعوب العربية وظلمهايع
عب رتلة من التلفيقات اليت أدخلوىا على ادلنظومة القيمية  وحتت ضغط من الواقع ادلًتدي إىل تطوير صيغ التعامل البيٍت

ذلا أي صدى ملحوظاً حيث حاؿ بينهم وبُت اإلصبلح رتلة الصراعات اليت صبلحات مل يكن اإلغَت أف ىذه  ،ادلنهارة
مل يقتنع جبدية ومصداقية السلطة يف إحداث  يوبُت السلطة واجملتمع العريب الذ، شبت بُت السلطة والوالة من انحيةن

باط االجتماعي حيث  أدى تفاقم ىذه الصراعات فضبًل عن حالة اإلح ،صبلحات وجتذيرىا من انحية أخرىاإلىذه 
، كما أسهم ىذا الوضع يف أف اسية وترىل النظاـ اإلداري العاـاليت ترسخت لدى اجملتمع العريب إىل تراجع الشرعية السي

أط١جذ اٌغ١طشح اٌؼثّب١ٔخ ثبٌؼؼف ٚرذ٘ٛسد اإلداسح اٌؼغىش٠خ ٚأطجح االٔزّبء ٌٍفشق " 

ً ٌىث١ش ِٓ اٌؼٕبطش، وّب أْ أفشاد ٘زٖ اٌفشق اٌؼغىش٠خ  ً ِشبػب اٌؼغىش٠خ ٌٍزّزغ ثبِز١بصارٙب حمب

 (،103، ص: م1978عبد الغين، ) "أطجحٛا ٠شزغٍْٛ ثبٌحشف األخشٜ سغُ رحش٠ُ اٌمبْٔٛ رٌه 
متياز خاص يعفيها من اخلضوع للمحاكم والقوانُت الشرعية اليت إبعتبار أف فئة العسكر كانت حتظى اإلنا يف وإذا وضع

نتهاكات القيمية اليت أسهمت يف تصدع القيم اإلننا نستطيع أف نستنتج حجم فإؼلضع ذلا األشخاص الطبيعيوف، 
١خ اٌزٟ رحذد ػاللخ اٌحىبَ ف١ّب ث١ُٕٙ ، أؼذاَ اٌؼٛاثؾ اٌمبٔٛٔ" ومن مث أرست الفوضى من حيث  ،عموماً 

ولعل ىذا ىو  ،(143، ص :م1993فرحات،) "ٚػاللبرُٙ ثّدزّؼبد اٌشؼٛة اٌٛالؼخ رحذ حىُّٙ
أْ ٔزٛلغ اٌؼذي ِٓ ٔظبَ رمَٛ اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ ف١ٗ " الداعي ألف يرى بعض الباحثُت أنو من غَت ادلمكن 

ٌىُٛٔٙ حذ٠ثٟ ػٙذ  ،ال ٠شدػُٙ ػٓ اٌظٍُ د٠ٓ ػٍٝ أوزبف ِدّٛػخ ِٓ اٌؼج١ذ األخبٔت  اٌز٠ٓ
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وقد أاثر ىذا السلوؾ السياسي اجلائر  ،(143، ص :م1993فرحات،) "ثبإلعالَ ٚال ٠ضخشُ٘ أزّبء ٌٛؽٓ 
" حيث أمكن رصد  ،نفصاـ السياسي احلقيقي بُت النظاـ احلاكم واجملتمع احملكـو ىف ادلنطقة العربيةاإلمن  ةوادلتأـز حال

ً ِٚزخٍفخ ٚغ١ش ػبثئخ ثشفب١٘خ سػب٠ب٘ب رٕبلغ ٚاػح ً ِب  ،ث١ٓ ٚخٛد حىِٛخ ث١ٍذح ػِّٛب ٚغبٌجب

رٍدؤ اٌٝ اٌؼٕف ٚاٌزؼغف ِؼُٙ ، ٚل١بَ ِدزّغ ال رئثش فٟ ِئعغبرٗ ٚأٔشطزٗ ِثً ٘زٖ اٌحىِٛخ 

 ً فهي حكومة تفتقد منظومتها التشريعية عناصر استيعاب  (،pp: 205)  Gibb , Bowen"رؤث١شاً ٍِحٛظب
 اجلميع حكاماً وزلكومُت .

ىكذا ؽلكن القوؿ أنو مل يكن ذتة نظاـ قانوين واضح ادلعامل يعتمده العثمانيوف يف حكمهم للشعوب العربية، فقد كانت 
 أف ادلؤرخُتعب سبل وأدوات سلتلفة، وذلك إىل الدرجة اليت اعتقد فيها بعض  الغرائزيةمنظومتهم السياسية قائمة على 

حبيث صارت تلك الشعوب ال تعتد وترضخ لغَت احلاكم الظامل اجلائر، ويذكر  ،قد ألفت اجلور والظلم الشعوب العربية
أْ ػجذ اٌشإٚف ثبشب وبْ ١ٌٕبً ػبدالً ِغبٌّبً ٚثغجت ػذاٌزٗ اٌّفشؽخ ردشأ ػ١ٍٗ أً٘ "أحد ادلؤرخُت 

 ،يف كتابو ( steve , P:321 كذلك يدعم ادلؤرخ الفرنسي   ،(49، ص: 1912)الدمشقي، "اٌشبَ 
Description  de  Egypt ارا رٌٛٝ " لٌٛٗ هنزامية لدى ادلصريُت وذلك يف اإلبروز ىذه الروح ( )وصف مصر

أِش اٌفالح١ٓ ٍِزضَ سح١ُ اعزخفٛا ثٗ ٚثشخبٌٗ ٚرؤخشٚا فٟ دفغ ِب ػ١ٍُٙ ِٓ خشاج ، ٚٔبدٖٚ 

لى أف ىذا الرأي يبقى ع ." ثؤعّبء إٌغبء ٚرّٕٛا أْ رٕمؼٟ فزشح اٌزضاِٗ ٚأْ ٠ؼ١ٓ ِىبٔٗ أحذ اٌطغبح 
نعتقد أف ىذا القوؿ ال يتجاوز معتقديو بغض النظر عن صحة وحقيقة اعتقادىم من عدمو ، وضلن  ييعب عن رأ

ويتأسس رفضنا ذلذا الضرب من التفاسَت أو  ، التفسَت ادلبسًت الذى تتجنبو األحباث األكادؽلية لعدـ دتاسكو ادلنطقي
أف تلك الشعوب دلا مل تعد ترجوا من حكامها سوى العسف واجلور والطغياف وإىدار القيم ،  تدعيالفروض على رؤية 

يظهره بعضهم من مظاىر عدلية إظلا ىو انشئ عن ضعف فيو. وال ضَت أف يقتصوا منو ػ على أي ضلو  ذلا أف ما  ىتراء
كاف ػ لظلم خبوه عب قروف كانوا فيها ضعاؼ وحكامهم طواغيت لذلك بقيت تلك الشعوب ادلغلوب على أمرىا 

لطبائع من  ()اللحظيعليها التغيَت  يف حكمهمتتعاطى مع السلطة احلاكمة القاىرة ابعتبارىا ظاىرة اترؼلية ال يغَت 
كذلك ال ؽلكن لنا إجازة مثل ىذه التفاسَت اليت طادلا سوقت الستمراء الظلم واجلور   ،يتبادلوف اجللوس على عروشها

فظلم العثمانيوف وأتباعهم ومناصريهم  ،وتقبلو كسلوؾ طبيعي، فالباحث يعتقد اعتقاداً راسخًا أف اإللف ال يلغى الزيف
اًث قهراًي ال ؽلكن زلوه من الذاكرة العربية ، فضبًل أف العثمانيوف كاف ذلم ابلغ األثر يف تشوية ظلوذج احلكم شكل ترا
من خبلؿ ادعائهم العمل ابلشريعة اإلسبلمية على الصعيد الشكلي ورلافاة ذلك حلقيقتهم  (سالميةاإلاخلالفة )العريب 

انظمتهم السلطوية اليت مل تقًتب حىت من جوىر اإلسبلـ ، فقد رسخ العثمانيوف لنمط من اإلسبلـ السٌت غريب عن 
الطبيعة العربية ، حيث رسخوا لبلمتثاؿ ادلطلق لوىل األمر وعدـ معارضتو يف حُت عارض ادلسلمُت العرب عمر بن 

لقاء مستعظم األمور على األقدار فأشاعوا التواكل من خبلؿ كما رسخ العثمانيوف إل (،ـــــى23،الفاروق)اخلطاب وىو 
لسلطة وأصحاب اباحلياة العامة ، مستعينُت يف ذلك  جملافاةتكاايىم وزواايىم وغَت ذلك من إشاعة قيم الزىد الداعية 
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جتماعية اإلثقافة وإذا أضفنا إىل ذلك أف ال ،الفتاوى السلطانية الذين كانوا وسيظلوف زلايثوف للسلطة أ  ركنت ركنوا
مبوجبو العثمانيوف على قيم التعايش حُت أسسوا )تزيد( حتبلؿ العثماين قد أتسست على اعتقاد اإلف حقبة ابّ إللعرب 
منها  تعاينتزؿ  ملوقد كاف ذلذا ادلبدأ الفاسد آاثره السلبية اليت  (تفرض واجباً )أن السلطة متنح ميزة وال لفكرة  

 . العربية ادلعاصرةتمعات والشعوب اجمل

ف حكمهم للمنطقة إابّ على ىذا الوفق أىدر العثمانيوف قيم التشريع وإىل ىذا ادلدى بلغ الفساد السياسي العثماين مداه 
 ىدروىف ىذا  ،ىدار درجة صار احلديث فيها عن وضع معايَت للجور حديثًا مسوغًا لديهماإلالعربية ، فقد بلغ ىذا 

 للوجود ذاتو . ىدروإظلا ليس لقيم التشريع وحدىا 

 العثمانية وادلالية قتصادية أإل: التشريعات  ادلبحث الثاين 

 قتصادية العثمانية أإلأوالً ـ التشريعات 

ننا فإنظرًا لتشعب موضوع االقتصاد وتعثر رصده يف رلملو على ضلو دقيق يف دراسة ليست اقتصادية يف األساس ، 
االقتصادية العثمانية يف حقبة ىيمنتهم على ادلنطقة العربية إىل ظلوذج زلدد يف قطر سنلجأ ضمن رصدان للتشريعات 

السيما وأف الدراسة حبكم طبيعتها ال حتتمل التدقيق التفصيلي جململ احلالة االقتصادية للمنطقة العربية يف  ،عريب زلدد
قتصاد العثماين إظلا أإللسمات احلقيقية لطبيعة أف دعمنا ذلذا النموذج بصفتو ظلوذجًا ػلمل ا غَت ،ظل احلكم العثماين

 يتأسس على ركيزتُت ىامتُت :

احلفاظ على موضوعية الدراسة ومن مث مراعاة عدـ اجلنوح هبا عن وجهتها الطبيعية اليت ىي فلسفية ابألساس  : أوالمها
. 

امتبلؾ ىذا النموذج جلملة من ادلعطيات جعلت منو ظلوذجًا متكامبًل يصلح لرصد قيم التشريع يف مستواىا  :واآلخر
 قتصادي .أإل

سًتاتيجية والتارؼلية بُت اإلىكذا تبقى مصر ىي القطر النموذجي األكثر فاعلية من رلمل األقاليم العربية نظراً لقيمتها 
قتصادي الذى يوفر مساحة وظيفية خصبة للتشريع فضبًل عن مكانة نظاـ أإلظلوذج لتزاـ ىو األأإلاألمم ، ويبقى نظاـ 

 . قتصادية العثمانية ومركزتو فيهاأإللتزاـ يف ادلنظومة اإل

ركائز النظاـ  حتريننا سنسعى من خبلذلما إىل فإ( )النموذجيٌنقتصادي أإلوابلنظر إىل مركزية كبل من القطر والنظاـ 
قتصادية أإلقتصادي العثماين ، الذى سيؤسس بدوره لرصد قيم التشريع ومعايَته اليت أدار مبوجبها العثمانيوف العملية أإل

 .ثر ذلك على منظومة القيم العربيةيف األقاليم العربية الواقعة ضمن ىيمنتهم وأ
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شرعية، ألنو بطبيعة احلاؿ سيكوف  مبدئيًا ال ؽلكن وصف اقتصاد استعماري على كونو اقتصادا قائما على مبادئ    
والباحث يعتقد أف ىذا منطقياً من  ،حتبلؿابإلعلى استغبلؿ وهنب موارد ومقدرات الشعوب ادلشمولة  ااقتصادا متأسس

جتماعية ومدى توافق اإلابب أف عدالة التشريع قد تصلح لوصف حالة اقتصادية وطنية إذا ثبت مراعاهتا للقواعد 
قتصادية منها يفًتض أف تتأسس يف غَت معزؿ أإلحيث أف التشريعات يف رتلتها والسيما  ،ية معهاقتصادأإلالتشريعات 

عن اجملتمع وعلى ضلو توافقي بُت قيم التشريع ادلؤسساتية ومطالب اجملتمعات من واقع أف منظومة القيم الذاتية 
عليها الًتاث والثقافة الذاتية لؤلمم  يت يتأسسعلها األعراؼ والعادات والتقاليد الأللمجتمعات ال ختلو من وشائج عدة 

فالواقع يدعم تفاوت قيم التشريع بُت اجملتمعات ادلختلفة ، وما قد يكوف تشريعا مقبواًل يف رلتمع ما ليس   ،والشعوب
اض ابلضرورة أف يكوف كذلك يف رلتمع مغاير، غَت أف تسليمنا بتفاوت القيم التشريعية بُت اجملتمعات ال ينفى افًت 

 .                                        تمعاتالتقائها عند نقاط عدلية مشًتكة تتفق عليها معظم اجمل

قتصادية العثمانية يف األقاليم العربية ابلتشريعات السوية سيظل اإلعلى وفق ىذا التحديد ادلبدئي فإف نعت التشريعات 
ألف ادلسلمة اليت كانت تتأسس على وفقها السياسة االقتصادية تعود جبذورىا إىل طرائق  ،نعتًا تعوزه األصالة والدقة

فالعثمانيوف ظلوا يتعاطوف مع ما وقع حتت ىيمنتهم من  ،بدائية يتأسس احلق فيها على القوة وليس على قواعد العدالة
بص ٌٍغٍطبْ اٌؼثّبٟٔ لب١ٌُ ِٚب رحز٠ٛٗ ِٓ خ١شاد ٟ٘ ٍِه خاألأْ وبفخ " أقاليم عربية من واقع 

وىو ابلتايل  ،( 85:، صم1993) فرحات ، "طبحت اٌحك األط١ً ف١ٙب ، ٠ٍّىٙب ثحك اٌفزح ٚاٌغضٚ 
لذلك ال ؽلكن ػ منطقيًا على األقل ػ لنظاـ يؤسس  ،مالكًا ذلا حبق القوة القائم على الغصب وليس بقوة احلق ادلشروعة

مشروعيتو على الغصب أف يؤسس لتشريعات عادلة مهما ادعى ذلك ،أما ما ؽلكن رصده أو استشعاره من ومضات 
يعتقد للوىلة األوىل أهنا تشريعات تتأسس على مبدأ احلق، فهي يف حقيقتها ال تتجاوز كوهنا مغالطات كثَتاً ما يقع يف 

ستعمار دأبت أف اإلفقوى  ،أو ادلضطرب الناتج عن عدـ تقدير األمور على وجهها ادلوضوعي ،لها التقييم ادلنحازحبائ
اليت يقابلها على ادلستوى  ()احملتل العادلستمرار جورىا ضمن صور سلتلفة من بينها صورة إلدتنح مبرًا أخبلقيًا 
 . كونو ببساطة يفقد منطقيتو  مشروع وىذا خلط غَت ()ادلستبد العادلالسياسي صورة 

 ادلايل العثماين يف األقاليم .. مصر منوذجا  اثنياً ـ النظام

قاليم سلطنتو ، وابلنظر إىل اتساع تلك األقاليم ألادللكية الدستورية للسلطاف تتأسس السياسة ادلالية العثمانية على مبدأ 
 (وايل)فإف السلطاف مل يكن مبقدوره وحده إدارهتا وجباية ماذلا ، فكاف لزامًا عليو أف غلعل على كل منها شلثبًل لو أو 

طيعها إىل فقد سعى والة األقاليم بدورىم إىل تق اتساعهاتساع تلك األقاليم و إلوابلنظر  ،ليباشر مهاـ السلطاف فيها
ومهمتو  ()ادللتزمػ ػػػػحيث جعلوا على كل مقاطعة مسؤوال  تعارؼ على نعتو ب ،مقاطعات أصغر لتيسَت عملية اجلباية

ادلبلؾ الواقعُت ليت ػلصلها بدوره من ادلزارعُت و ىي رعاية شلتلكات السلطاف من خبلؿ دفع القيمة ادلقررة على ملتزميتو ا
، وعة من مقاويل اجلباية من الباطنه العبلقة بُت السلطاف ووالتو وادللتزمُت كعبلقة " رلموقد جرى تشبيو ىذ ،يف نطاقها
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وقد كاف  ،( 85:، صم1993)فرحات،ستانة " اإليقوموف بتوريد ادلاؿ ذلم ليقوموا بدورىم بتوريده إىل السلطاف يف 
اداسح رمَٛ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٍّى١خ "ىذا كاٍؼ ألف توصف اإلدارة االقتصادية العثمانية ىف ادلنطقة العربية أبهنا  

من ىنا يرتكز رصدان لنظاـ   (،85:، صم1993فرحات،) "اٌخبطخ، ٚٚال٠خ رمَٛ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌدجب٠خ 
، وبذلك ستسهل مقاربة العثماين يف أىم أقاليمو العربيةصاد قتلئللتزاـ يف مصر على اعتبار أنو ؽلثل ظلوذجًا جوىراًي اإل

 . ج االقتصادية يف األقاليم األخرىذات النتيجة اليت طللص إليها على النماذ 

وىو عبارة عن آلية جباية يتم حتصيل ادلاؿ مبوجبهػا مػن مقاطعػة مػا كػاف السػلطاف قػد وىبهػا لشػخص  ـ نظام األمانة : 1
ِٛظدف ِدؤخٛس ردبثغ ٌٍغدٍطبْ ٠مدَٛ ػٍدٝ " واألمػُت ىػو   ،بعينو ػ األمُت ػ  مقابل أجر زلػدد يدفعػو ىػذا األخػَت

اٌدٝ اٌغدٍطبْ  ٠ٚدٛسد ِدب حظدٍٗ ودبِالً  ،رحظ١ً اٌّبي ِٓ اٌّمبؽؼخ اٌزدٟ رحدذ اِشردٗ ٚفدٝ أِبٔزدٗ

             "اٌؼثّددددبٟٔ ال ٠مزطددددغ ِٕددددٗ شدددد١ئبً ، ِىزف١ددددبً ثددددبألخش اٌددددزٜ ٠حظددددً ػ١ٍددددٗ ٔظ١ددددش ل١بِددددٗ ثؼٍّددددٗ 
(Gibb and Bowen, 1969. P: 205). (25.) 

عدددزغالي ٚاإلٔزفدددبع اإلحدددك "وىػػػو نظػػػاـ اقتصػػػادي ؽلػػػنح مبقتضػػػاه السػػػلطاف ألحػػػد رجاالتػػػو  ـ نظـــام التيمـــار : 2

ٌّمبؽؼدخ ِددٓ اٌّمبؽؼددبد اٌؼثّب١ٔددخ فدٟ ِمبثددً خذِددخ ِددٓ اٌخدذِبد اٌد١ٍٍددخ عددجك ٌٍزّددبسٞ أْ أدا٘ددب 

والتماري ػ ادلتميز ػ ليس مطالباً وفق ىذا النظاـ بتوريد أي مػاؿ عػن  Gibb,Bowen:pp:706( 26،)) "ٌٍغٍطبْ 
 .قاطعتو ألهنا أصبحت يف حكم اذلبةحيازتو دل

: وىو نظاـ متوسط بُت النظامُت السابقُت ، فادللتـز ال يتقاضى أجرًا مقابل قيامو على مقاطعتو   لتزاماإلـ نظام  3
ٌزضاَ ثٙذف اٌحظٛي ػٍٝ خضء اإللذ صا٠ذ ػٍٝ " ، بل ىو شلتنع عن توريد ماذلا كالتيمارى كاألمُت وال ىو

س٠ذ اٌدضء ا٢خش غ١ش أٔٗ ال ٠حظً اال ػٍٝ خضء فمؾ ٠ٍٚزضَ ثزٛ ،ِٓ س٠غ اٌّمبؽؼخ لً أٚ وثش

ً ثظفخ دٚس٠خ وً ػبَ   (،Gibb,Bowen:pp:706 (27) "اٌٝ خضأخ اٌغٍطبْ وّجٍغ ثبثذ ِمذِب
حيازة ىذه األنظمة االقتصادية ، يف حُت يبقى القاسم  )موضوع(وبذلك ختتلف آليات احليازة ومن مث الوضع ادلايل 

حك اٌّغزف١ذ ِٕٙب ٘ٛ حك ح١بصح فمؾ ، ار ٠ؼزجش ِّثالً ٌٍغٍطبْ فٟ "ادلشًتؾ بُت ىذه األوضاع ىو أف 

 ً  "ِمبؽؼزٗ ٌٍٚغٍطبْ فٟ أٞ ٚلذ أْ ٠ٕٙٝ ٘زٖ اٌح١بصح ارا سأٜ أْ رٌه ِٕبعجب
Gibb,Bowen:pp:706 (28))،  وبذلك يكوف ادللتـز ىو القائم مقاـ السلطاف سواء عب الوايل أو مباشرة يف

، بدءًا من سلطة رتع  يفًتض أف تعينو على أداء مهمتووىو لذلك مفوضًا جبملة من السلطات اإلدارية اليت ،حيازتو
ادلاؿ من حائزي األراضي نظَت إفادهتم منها ، مروراً حبق مصادرهتا نظَت عدـ إغبلؽ ماذلا ، وصواًل إىل حق معاقبة من 

 يتخلف عن أداء فروض السلطاف ادلالية . 

ىذه األظلاط كاىل ادلزارعُت وصغار ادلبلؾ وأرىقتهم اىل الدرجة اليت اضطر معها العديد منهم إىل ىجر  وقد أثقلت  
 يدينتيجة عجزىم عن توفَت ادلاؿ ادلقرر عليهم  فضبل عن خشيتهم من إىدار كرامتهم على  ،أراضيهم لصاٌف ادللتـز
نظاـ أقسى من أف ػلتملها الفبلحُت، حيث كاف على فقد كانت الضرائب ادلقررة مبوجب ىذا ال ،ادللتزمُت وعماذلم
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ٚ٘زٖ االخزالفبد  ،ػٍٝ األلً ػشش اٌّحظٛي ٚػٍٝ األوثش إٌظف"ادلزارع أف يدفع حبسب الواثئق 

ٚرجؼبً ٌألحٛاي اٌخبطخ اٌزٟ ؽشأد ٚلذ  ،رىْٛ ثحغت خظجخ األسع ِٚٛلؼٙب ٚٔٛع اٌّحظٛي

كما تفيد الدالئل التارؼلية اليت تصف أحواؿ الفبلحُت   ،105 :، صم1942دوسون، "اعزالَ أٚ فزح اٌجالد 
ؼشة ٌّٓ ال ٠مذس فٟ رٍه ا٢ٚٔخ وبْ ٠ىثش اٌخٛف ٚاٌحجظ ٚاٌ" وقت حلوؿ استحقاقات ادللتزمُت أنو 

، فّٓ اٌفالح١ٓ ِٓ ٠مزشع اٌذساُ٘ ثض٠بدح أٚ ٠ؤخز ػٍٝ صسػٗ اٌٝ أٚاْ ؽٍٛػٗ ػٍٝ اغالق اٌّبي

أٚ ٠ج١غ ث١ّٙزٗ اٌزٟ رحٍت ػٍٝ ػ١بٌٗ ٠ٚذفغ اٌثّٓ ٌّٓ ٘ٛ  ثٕبلض ػٓ ث١ؼٗ فٟ رٌه اٌضِٓ ،

 أخز" أما من ال ؽلكنو عوزه من رتع ادلاؿ ادلطلوب فجزاؤه ، (68)عبد الرحيم،، ص :  "ِزٌٛٝ لجغ اٌّبي 

أٚ ٠ٛػغ فٟ  ،، أٚ ٠ؤخز أخبٖ اْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ٌٚذ أٚ أحذ ِٓ ألبسثٌٗٚذٖ س١ٕ٘خ ػٕذٖ حزٝ ٠غٍك اٌّبي

كاف ؽلارسو ادللتـز   يويعود ىذا إىل العسف الذ ،(70:، صم1990)عبد الرحيم، "اٌحجظ ٌٍؼشة ٚاٌؼمٛثخ 
ارا  أٍّ٘ٛا صسع أساػ١ُٙ ٌُٚ ٠ذفؼٛا اٌؼشائت ِذح " على ادلزارع أما ما يًتتب على اإلخبلؿ ابلدفع 

وبذلك كانت السبل تسد  ،(105:  ص ،م1942دوسون، )" ُٔٙ ٠خغشْٚ ٘زٖ اٌحمٛقفبثالثخ عٕٛاد 
أماـ الفبلحُت وصغار ادلبلؾ إال عن واحدة من ثبلثة ، أما سداد ما عليهم من ماؿ وحتمل تبعات إفادهتم من أراضيهم 
، وإما البقاء واحتماؿ ىدر كرامتهم مع العجز وقل احليلة، أما السبيل األخَت دلن يعجز عن السداد وأينف من ىدر 

٠ٕدٛ ثٕفغٗ ف١ٙشة رحذ ١ٌٍٗ فال ٠ؼٛد اٌٝ ثٍذٖ لؾ ٠ٚزشن ٚؽٕٗ ِٓ ُ٘ اٌّبي " يل من الكرامة فهو سب

وتفيد ادلصادر التارؼلية أف حجم اجلور الذى ترتب على  ،(70: ، صم1990)عبد الرحيم، "ٚػ١ك اٌّؼ١شخ
ً ِٓ اٌؼمبة ، " لتزاـ قد حدا ابلعديد من الفبلحُت إىل اإلنظاـ  ثٓ ٠فش إلفب٘دش لشاُ٘ ِٚضاسػُٙ خٛفب

)عبد  "٘شثبً ارا أىغش ِبي اٌغٍطبْ ػٍٝ أث١ٗ ، ٚاال أخز س١ٕ٘خ حزٝ ٠غٍك أث١ٗ ِب ػ١ٍٗ ِٓ ِبي 
وىو أمر كاف لو ابلغ األثر ىف تغيَت دؽلوغرافية الببلد حيث خلقت اذلجرة من الريف  ،(70:  ، صم1990الرحيم،

إىل ادلدينة ضغطاً سكانياً يف ادلدف و أسهمت يف تشكيل جتمعات سكانية يف احلواشي مل يكن من السهل إخضاعها أو 
االقتصادية سواء بسبب ىجر الزراعة أو  ، مبا أثر سلبًا على األوضاعم واخلدمات ادلعموؿ هبا يف ادلدفإفادهتا من النظ

 بسبب ازدايد الكثافة السكانية يف ادلدف وضواحيها. 

لتزاـ ، فالفبلح الذى كاف يسهم يف عملية إنتاج اإلوىنا صلد أنفسنا يف مواجهة نتيجة مباشرة أرسى مقدماهتا نظاـ 
 ،قتصاديةاإلل، ما تسبب بدوره يف تفاقم األوضاع من احل من ادلشكلة بعد أف كاف جزءً  لتزاـ جزءً اإلالغذاء صَته نظاـ 

حيث أسهمت ىذه اذلجرة السيما حُت كانت تتزامن مع أتخر فيضاف هنر النيل يف خلق اختناقات اقتصادية قاسية 
ويصف لنا أحد معاصري وضع مصر يف إحدى ىذه االختناقات .مرت هبا مصر ما كاف لو ابلغ األثر يف حياة شعبها

ٚحظً شذح ػظ١ّخ ثّظش ٚألب١ٌّٙب ٚحؼشد أ٘بٌٟ اٌمشٜ ٚاألس٠بف حزٝ اِزألد ُِٕٙ "قائبًل : 

 ،ٙبأٍ٘األصلخ ٚاشزذ اٌىشة حزٝ أوً إٌبط اٌد١ف ِٚبد اٌىث١ش ِٓ اٌدٛع ٚخٍذ اٌمشٜ ِٓ 

، م1916اجلربتى،) " ٚخطف اٌفمشاء اٌخجض ِٓ األعٛاق ِٚٓ األفشاْ ِٚٓ ػٍٝ سإٚط اٌخجبص٠ٓ
 . ( 26ص : 
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 العثمانية قتصادية وادلالية النتائج االجتماعية للسياسات اإل اثلثاً ـ

، حيث دلصريما يكوف يف النموذج ا كأجلىقتصادية وادلالية يف األقاليم  ثر االجتماعي السليب للسياسات اإليبدو األ
لتشريعات نظومة اانعكست يف رلملها على ىيئة تدىور شديد يف احلياة ادلعيشة للمواطنُت كأثر من آاثر جور م

فرضها العثمانيوف  وادلالية اليت  قتصاديةلتشريعات اإلما أبرزه النموذج ادلصري يف او  اإلقتصادية وادلالية وعدـ نضجها،
على دولة أمكن ذلا وعلى مدى اترؼلها احلفاظ على أمنها الغذائي، بل كانت  منذ عصورىا األوىل سلة غذاء لؤلمم 

وإذ قلتن يا هىسً لن نصرب علً طعام واحد فادع لنا زبك خيسج لنا مما تنبت األزض هن  اجملاورة مصداقاً لقولو تعاىل : 

 بقلها وقثائها وفىهها وعدسها وبصلها قال أتستبدلىن الري هى أدنً بالرٌ هى خري اهبطىا هصس فإن لكن ها سألتن 

وعدـ وضعها  ،مدى جور ىذه التشريعاتعن أقوؿ : ما أبرزه النموذج ادلصري ينبئ دوف تردد  ،(60: )البقرة اآلية
قتصادي اجلائر اإلويبدو أف ىذه الوضع  ادلعايَت التشريعية على إحقاقها،س يأي اعتبارات لقضية احلقوؽ وافًتاض أتس

رتب رتلة  يلتزاـ الذاإلالذى رسخت لو التشريعات العثمانية مل يكن سوى جزء من ادلشهد اذلزيل الذى أنتجو نظاـ 
حبملها فبلحوا مصر سواء على الصعيد ادلادي أو ادلعنوي حيث تفيد الدالئل إىل أنو طادلا حتايث رتع  أنىمن التبعات 

فلم يكن ادللتـز ليكتفي مبا ، حقوؽ ادللتـز مع إىدار حقوؽ ادلزارع اليت لن يستثٌت منها بطبيعة حقو يف عيش حياة كرؽلة
 ػػػػتسميتو ضمن مفردات االلتزاـ بػغلبيو من ضرائب مرىقو للمزارع  بل كاف عليو كذلك أف يؤمن ما تعارؼ على 

" وىى أتمُت حاجة اجلباه وكذلك دواهبم من ادلأكل وادللبس، حيث كاف لزامًا على ادلزارع حبسب الدالئل  ،()الوجبة

٠ىْٛ ِٓ ؽبئفخ اٌٍّزضَ ، ٠ٍٚزضَ ثؤوٍُٙ ٚششثُٙ ٚخ١ّغ ِب ٠حزبخْٛ ا١ٌٗ  أْ ٠مَٛ ثىٍفخ خ١ّغ ِٓ

وكانت ىذه الوجبة مفروضة   ،(67:ص1990عبد الرحيم،) "ِٓ ػ١ٍك دٚاثُٙ ِٚب ٠زّٕٛٔٗ ِٓ اٌّؤوً 
 ،راتعتباإلكواجب على ادلزارع أدائو، وكاف غلرى تقسيمها بُت ادلزارعُت ضمن آلية ػلددىا ادللتـز أو عمالو نتيجة 

وبْ ُِٕٙ ِٓ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ فٟ اٌشٙش ٠َٛ ُِٕٚٙ ِٓ ٠فؼٍٙب فٟ وً خّؼخ ِشح ُِٕٚٙ ِٓ "حيث 

عبد ) "٠دؼٍٙب وً ثالثخ أ٠بَ ، ٚ٘ىزا ثحغت وثشح اٌفالح١ٓ ٚلٍزُٙ ٚحغت ص٠بدح األسع ٚٔمظٙب 
٠ٍضِٖٛ ثزٌه "أما يف حالة عجز الفبلح عن أداء ىذا الواجب فكاف أعواف ادللتزمُت  ،(67:، صم1990الرحيم،

لٙشاً ٚاال رُ حجغٗ ٚػشثٗ ػشثبً ِٛخؼبً ٚسثّب ٘شة ِٓ لٍخ شٟء ٠ظٕؼٗ، ف١شعٍٛا اٌٝ أٚالدٖ 

وقد كاف بعض ادللتزمُت يسقطوف  ،(67: ، صم1990)عبد الرحيم، "ٚصٚخزٗ ٠ٚٙذدُٚ٘ ٠ٚطٍت ُِٕٙ رٌه 
٠دؼٍْٛ فٟ ِمبثٍٙب ش١ئبً ِؼٍِٛبً "       أمر الوجبة ليس على سبيل التخفيف وإظلا مبقابل حيث كاف ادللتزموف 

أما التخلف عن أداء  ،( 67:، صم1990عبد الرحيم،) "ِٓ اٌذساُ٘ ٠ؼبف اٌٝ اٌّبي ٠ٍٚضُِٛٔٙ ثذفؼٗ 
أْ األ١ِش أٚ غ١شٖ ارا اٌزضَ " حيث تفيد الدالئل  )غرامتو(عن أداء )العاطل(ىذا ادلاؿ فهو دتامًا كتخلف 

ٍٗ غشاِخ اٌٛخجخ ٚغشاِخ اٌجطب١ٌٓ، ٚغ١ش رٌه ِٓ أٔٛاع ثمش٠خ ٚخذ فٟ دفبرش ِٓ اٌزضَ ثٙب لج

مبعٌت أنو كاف  (،69: ، صم1990عبد الرحيم، ) "اٌظٍُ ، ف١دؼً رٌه ػٍٝ أٍ٘ٙب حىُ اٌحٛادس اٌغبثمخ 
يعتب ذلك من رتلة الرسـو والضرائب ادلستحدثة، ويضاؼ كذلك إىل حجم اجلور الذى عاانه الفبلحوف جورًا أخراً 
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أو العونة وىى ما يقـو الفبلحوف بو من أعماؿ احلفر واحلصاد لصاٌف ادللتزمُت ببل )السخرة( سميتو تعارؼ على ت
وبْ ِٓ ؽشائمُٙ أٔٗ ارا آْ أٚاْ اٌحظبد ٚاٌزحف١ش " حيث يفيد أحد معاصري العثمانيوف أنو  ،مقابل

اٌّطٍٛث١ٓ فٟ طجحٗ إٌف١ش ِغبء ا١ٌَٛ : ؽبٌت اٌٍّزضَ أٚ اٌمبئُ ِمبِٗ اٌفالح١ٓ ف١ٕبدٜ ػ١ٍُٙ 

أحؼشٖ اٌغف١ش أٚ اٌّشذ ٚعحجٗ ِٓ شٕجٗ ٚأشجؼٗ عجبً  سثبٌزجى١ش اٌٝ شغً اٌٍّزضَ ، فّٓ رخٍف ٌؼز

 .                 ( 207، ص : م1916اجلربتى،)   "ٚشزّبً ٚػشثبً ٚ٘ٛ اٌّغّٝ ػٕذُ٘ ثبٌؼٛٔخ أٚ اٌغخشح 

من خبلؿ إسهامو يف تدىور قطاع الزراعة والثروة احليوانية  لتزاـاإلىكذا أثبتت الوقائع والدالئل جور وهتافت نظاـ 
ػدض اٌّفزش١ٓ اٌّخزظ١ٓ ٚػذَ احىبُِٙ اٌشلبثخ "برمتهما ، ذلك لعدـ إغلابيتو وقصور غايتو، حيث أف 

ػٍٝ ِمبؽؼبرُٙ ٚارجبػُٙ أعب١ٌت غ١ش ِششٚػخ ٌض٠بدح ِزحظالرُٙ ٚرؼ١ُٕٙ ٚوالء ٌُٙ رؼغفٛا فٟ 

لتزاـ اإلوقد ثبت مبا ال يدع رلاؿ للشك فشل نظاـ  ،(158: ، عم1970مناان ، فرباير) "ِؼبِالرُٙ ٌٍفالح١ٓ 
وكيف يكوف ذلك وقد أنتج ىذا النظاـ االقتصادي قوؿ  ،قتصادية مبوجبواإلادلايل فضبًل عن عدـ إمكانية إدارة العملية 

، ومفاد ىذا القوؿ ىو : "  اجملتمع ادلصرىخها يفتواتر بُت ادلصريُت يصور احلالة اليت صلح نظاـ اجلباية العثماين يف ترسي
وإذا أضفنا إىل رتلة  (،70: ، صم1990عبد الرحيم،)" أْ ِبي اٌغٍطبْ ٠خشج ِٓ ث١ٓ اٌظفش ٚاٌٍحُ 

عتماد على الطرؽ الزراعية ادلتهالكة واألدوات البدائية واإلقتصادية فقداف األمن وصعوبة ادلواصبلت اإلىذه ادلظامل 
قتصادية اإلقتصادية واإلدارية ، ألمكن لنا أف طلرج بنتيجة فحواىا : أف السياسة اإلوإعلاؿ البحث يف تطوير النظم 

تبز للدولة العثمانية وما تبعو من تشريعات أسهمت بشكل مباشر يف ىدر القيم اجملتمعية على ضلو واضح ، حيث 
وىى مفارقة يصَت  ،حتبلؿ القائم على الغصب وىدر احلقوؽاإلابعتبارىا إحدى عناصر  )الدخيل/األصيل(مفارقة 

ادلغتصب  ()الدخيلصاحب احلق ىو الطرؼ األكثر مظلومية، يف حُت يبقى  )األصيل(مبقتضاىا الطرؼ ادلركزي 
 .             درىادتنحو صبلحية سلب احلقوؽ وى متمتعاً ابمتيازات الظامل اليت

ينتج، يف حُت تبقى  يصقة بصاحب احلق األصيل الذىكذا يصَت الفقر والعوز واحلاجة وىدر الكرامة صفة مبل
وىكذا تنتج  ،الرفاىية والكبايء والنرجسية واإلذالؿ مسة مبلصقة للمغتصب الذى يستهلك ويستفيد وىذه مفارقة

أما ىف  ،حتبلؿ يف أي صورة كافاإلادلقدمات اجلائرة نتائج على شاكلتها لتنعكس بدورىا على اجملتمعات الواقعة حتت 
احلالة العربية فقد ظل االحتبلؿ العثماين ظلوذجًا فجًا إلنتاج العبلقات اجلائرة اليت تنتجها تشريعات جائرة اقتصادية  

نكشارية وادلماليك اإلوكذلك أتباعهم من  (القوالر)خوؿ العثمانيوف عبيدىم ، حيث كانت أـ سياسية أـ اجتماعية
شًا دلسو العرب يف كل معاحبيث جعلوا ذلك واقعًا  ،فضبًل عن عمبلئهم احملليُت خولوىم مبمارسة اجلور والتعدي

 .القيم االخبلقية دوف استثناء كل  مناشطهم احلياتية ، دلسوه حُت أىدرت من أجل بسط النفوذ وجباية ادلاؿ بغَت احلق

ــامتــــاخل  ةـ
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سوى أف تؤثر بشكل مباشر يف البنية  ،ما كاف ذلذه ادلنظومة التشريعية ادلتكاملة اليت أُنتجت يف زمن استعماري ابمتياز
ف عليها القائمو ستعمار، وال ؽلكن دلنظومة استعمارية ػ مهما ادعى اإلاحلقوقية يف ادلنطقة العربية اليت وقعت يف دائرة 

فالتجارب  ، حتبلؿ يف ادلقاـ األوؿاإلػ أف تضع مصلحة مواطٍت الدوؿ الواقعة حتت  ستغلبُتمراعاهتا حلقوؽ ادل
كونو   ،ستعمارية تثبت مبا ال يدع زلتمبل للشك أف الطرؼ الغائب دائما يف معادلة تقدير ادلصاٌف ىو الطرؼ ادلغلوباإل

فقد أثبتت الوقائع والدالئل جور وهتافت منظومة التشريعات العثمانية حبيث  ،ستبلبىو الذي يعا  ويبلت القهر واال
ؽلكن القوؿ أهنا أسهمت على ضلو مباشر يف إسفاؼ كل قطاعات الدوؿ احملتلة ببل استثناء، وىذا إظلا يعود إىل قصور 

يكوف فيما خلفتو ىذه ادلنظومة من ويتجلى ىذا كأوضح ما  ،غايتها وضحالة رؤيتها وىواف أمر ادلستغلبُت يف معيتها
آاثر سلبية يف احلالة االقتصادية واالجتماعية واحلقوقية يف ادلناطق اليت كانت مسرحا ذليمنة العثمانيوف ، وليس أدؿ عن 

أْ ِبي اٌغٍطبْ ٠خشج " ذلك من القوؿ الذي شاع بُت ادلصرين عن أثر السياسة ادلالية العثمانية حُت قالوا : 

 (.105ص:  م،1993) فرحات،  "فش ٚاٌٍحُ ِٓ ث١ٓ اٌظ

اقتصادية كانت أـ سياسية أـ  ،حتبلؿ العثماين ظلوذجاً فجاً إلنتاج عبلقات جائرة أتنتجها تشريعات جائرةاإلظل  ، نعم
نكشارية وادلماليك فضبًل عن عمبلئهم اإلوكذلك أتباعهم من  )القوالر(اجتماعية، حيث خوؿ العثمانيوف عبيدىم 

شاً دلسو العرب معام نياشُت اخلزي والعمالة، خولوىم مبمارسة اجلور والتعدي حبيث جعلوا ذلك واقعاً حوىشلن من احملليُت
كل ليف كل مناشطهم احلياتية، دلسوه حُت أىدرت من أجل بسط النفوذ واالستعبلء واجلبوت وجباية ادلاؿ بغَت احلق 

قتصادي وتردي اإلمل مظامل أخرى يف مستوى األمن اجملتمعي واألمن وإذا أضفنا إىل ىذه ادلظا ،قيم العيش دوف استثناء
األحواؿ اإلنسانية يف رلموعها لوجدان أف رلمل ادلعايَت القيمية يف مستوييها ادلتعايل واإلنساين اليت تتكأ عليها اجملتمعات 

قيم  تراعىأف  وأ د  اىتماـ، والشعوب لضبط نظم العيش الكرمي اآلمن قد ألقى هبا ادلستعمر خلف ظهره ومل يعرىا أ
يف حُت بقي األصيل غارقا يف معاانة ال تنتهي طيلة  ،الوجود يف معادلة استحوذ من خبلذلا الدخيل على كل شيء

إظلا كاف ابعثو ذر الرماد يف العيوف ليخفي  ،قروف أثبت فيها الدخيل أف ادعائو تبٍت اإلسبلـ عقيدة وشريعة ومنهجا
د ما تكوف عن قيم الدين وتعاليم الشريعة السمحة اليت قيل يف حق أحد الصادقُت من رعاهتا طبيعتو اليت ىي أبع

   (.)حكمت ، فعدلت ، فنمت :ومقيمي احلق يف ظل سدرهتا ذات حكم 

حتبلؿ يف أي صورة  اإلىكذا تنتج ادلقدمات اجلائرة نتائج على شاكلتها لتنعكس بدورىا على اجملتمعات الواقعة حتت 
من سياط العسف واجلور اليت تنز استغبلابَ  اوأبي إزار أتزر ، وىكذا يصَت الفقر والعوز واحلاجة وىدر الكرامة أثر كاف 

يف جباه ادلقهورين أصحاب احلق األصيل، يف حُت تبقى الغلبة والنرجسية واإلذالؿ مسات تنضح خزاي يف ضمائر 
دت ، إظلا حكم يقدـ القوة على احلق ويستبدؿ عدؿ هللا أقامت وال حضارة شي االدخبلء ، فبل قيم أبقت وال شرع

 .هللا عز وعبل ليصلح عمل ادلفسدينجبور عباد هللا، وما كاف 
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