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 :صلخالم

هتدؼ ىذه الدراسة إىل بياف العجز ادلايل الذي عانت منو ادليزانية العثمانية، 
والطرؽ اليت جلأت إليها الدولة لتغطيتو. ومن أجل من حيث أسباب ىذا العجز، 

ذلك تطرقت إىل بياف ماىية ادليزانية اليت كانت تقـو بإعدادىا الدولة العثمانية، 
وعددت أىم بنود تلك ادليزانية يف جانب اإليرادات والنفقات، مث تكلمت عن عجز 

سباب اليت أحدثت ىذا ادليزانية وبداية ظهوره يف الدولة العثمانية، مث بينت أىم األ
العجز، والوسائل اليت حاولت الدولة من خالذلا زبفيف العجز. وتكمن أعلية 
الدراسة يف كوهنا تتعرض لواحدة من أىم ادلشكالت اليت تؤرؽ السلطات ادلالية يف 
أي دولة، وىي مشكلة زيادة النفقات على الواردات اليت مسيت بػ)عجز ادليزانية(، 

بتاريخ دولة كانت الشريعة اإلسالمية مصدر دستورىا وقوانينها، إضافة إىل تعلقها 
شلا يفيد الباحثُت يف االقتصاد اإلسالمي وتارؼلو يف تلمس معامل ىذه ادلشكلة يف 

 نظاـ إسالمي.
ABSTRACT 
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This study aims to shed light on the budget deficit which 
the Ottoman Empire suffered from: its causes and what the state 
did to cover it. To achieve this, the study defines the Ottoman 
Budget, and shows its categories in both sides: revenues and 
expenditures. Moreover, it talks about budget deficit in 
Ottoman Empire, when it first appeared on and when it became 
chronic, then it explains the reasons behind that, and shows the 
ways the state used to reduce the deficit. 

The importance of this study comes from discussing one of 
the most important problems that a fiscal authority faces, which 
is the budget deficit, besides dealing with one of the greatest 
islamic states in the history, which is the Ottoman Empire. 

 المقدمـة
كانت الدولة العثمانية بداية أمرىا إمارة تابعة للسالجقة يف الشماؿ الغريب 
لألناضوؿ، مث استقلت عنها بعد االجتياح ادلغويل للمشرؽ اإلسالمي 

ـ( وأخذت بالتوسع شرقًا وغربًا حىت مشل حكمها األناضوؿ 1299ىػ/698)
رة العربية ومشاؿ أفريقيا، والبلقاف )شرؽ أوروبا( والعراؽ والشاـ وأجزاء واسعة من اجلزي

ـ( تفقد أراضيها شيًئا 1699ىػ/1110مث أخذت منذ أواخر القرف السابع عشر )
فشيًئا حىت اضللت بعد احلرب العادلية األوىل وقامت على ما بقي من أراضيها 

ـ(. وقد أنشأ العثمانيوف لضبط شؤوف 1923 ىػ/1342اجلمهورية الًتكية عاـ )
ة نظاًما معقًدا، كاف من أىم وظائفو تسجيل إيرادات الدولة دولتهم ادلالية الواسع

ونفقاهتا وقيدعلا يف دفاتر سلصوصة أطلق عليها ادلؤرخوف العثمانيوف اسم )ادليزانية(. 
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وىذه الدراسة هتدؼ إىل بياف العجز ادلايل الذي عانت منو ىذه ادليزانية، من حيث 
 يها لتغطيتو.أسباب ىذا العجز، والطرؽ اليت جلأت الدولة إل

وتكمن أعلية الدراسة يف كوهنا تتعرض لواحدة من أىم ادلشكالت اليت تؤرؽ 
السلطات ادلالية يف أي دولة، وىي مشكلة زيادة النفقات على الواردات اليت مسيت 
بػ)عجز ادليزانية(، إضافة إىل تعلقها بتاريخ دولة كانت الشريعة اإلسالمية مصدر 

فيد الباحثُت يف االقتصاد اإلسالمي وتارؼلو يف تلمس معامل دستورىا وقوانينها، شلا ي
 ىذه ادلشكلة يف نظاـ إسالمي.

 :وبنودها الميزانية العثمانية -1
 تعريف الميزانية العثمانية: 1-1

التقدير التفصيلي لإليرادات »( يف علم ادلالية على: Budgetتطلق ادليزانية )
غالًبا ما تكوف سنة"، فادليزانية ىي تقدير ألمر والنفقات العامة لفًتة مقبلة من الزمن 

مل يتحقق بعد، أما "بياف اإليرادات والنفقات العامة اليت حصلت بالفعل يف فًتة 
 .(1) فيسمى احلساب اخلتامي «سابقة من الزمن

مل يكن لدى الدولة العثمانية ميزانية بادلعٌت ادلتقدـ إال أواخر القرف التاسع 
ادلؤرخوف العثمانيوف )ميزانية( ىو يف احلقيقة حساب ختامي عشر، وما مساه 

لإليرادات والنفقات اليت ربققت بالفعل يف مدة سابقة. ولكن ىذا ال يعٍت أف 
عملية تقدير اإليرادات والنفقات كانت عشوائية قبل ذلك، فقد كانت الدولة 

ة إىل قيامها بعملية تسًتشد بالتنظيمات ادلالية ادلوجودة يف البلداف قبل فتحها، إضاف
مسح دلوارد تلك البالد بعد فتحها، وإحصاء ادلكلفُت بالضرائب، فيما يعرؼ 
بعملية )التحرير(، وذبعل األرقاـ ادلتحصلة يف ىذه العملية مرجًعا تعتمده يف 
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السنوات القادمة، وتكرر ىذه العملية كل ثالثُت سنة، أو عند تويل سلطاف جديد 
 .(2) ملحوظة يف أعداد السكاف ومصادر الدخل للعرش، أو حدوث تغَتات

 بنود الميزانية العثمانية: 1-2
مل تكن تظهر صبيع اإليرادات والنفقات العامة يف ادليزانية العثمانية، وإظلا كاف 
يظهر فيها ما يدخل خزينة الدولة وما ؼلرج منها فقط، أو ما يفًتض أنو دخلها 

يف الواليات )احملسوب(، أما إيرادات وخرج منها وىو ما غلىب ويصرؼ بامسها 
اإلقطاعات اليت يتصرؼ فيها التيماريوف ونفقاهتا فال تظهر يف ادليزانية فهي )دخل 

 .(3)ومصروؼ متكافئ(، وكذلك ادلوارد ادلخصصة لتمويل األوقاؼ العامة 
 أهم اإليرادات العامة: 1-2-1

ولة العثمانية غَت اجلزية: وىي ضريبة سنوية نقدية تفرض على رعايا الد -1
ادلسلمُت، مع إعفاء األطفاؿ والنساء والعاجزين والرىباف، وقد ألغيت )اجلزية( 

ـ( واستبدلت هبا 1856ىػ/1272دبوجب منشور اإلصالحات الصادر عاـ )
ضريبة )البدؿ العسكري(، اليت يدفعها غَت ادلسلمُت لقاء إعفائهم من اخلدمة 

مصدرًا مهًما إليرادات خزينة الدولة، حيث . وقد شكلت اجلزية (4)العسكرية 
 .(5) %( من اإليراد الكلي للخزينة48 -% 23تراوحت نسبتها بُت )

العوارض الديوانية: ىي الضرائب اليت تفرضها الدولة يف أوقات الطوارئ  -2
واألزمات، كاحلروب والكوارث الطبيعية، ومسيت )عوارض( ألهنا كانت تفرض 

 اعتيادي، ولكنها أصبحت مع تزايد نفقات احلروب لسبب عارض أي طارئ غَت
يف القرف السابع عشر ضرائب اعتيادية تؤخذ سنويًا، وألغيت ىذه الضرائب يف القرف 

. وقد تنوعت أشكاؿ )العوارض( ما بُت (6)التاسع عشر يف حقبة التنظيمات 



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف لللبحوث والدراسات التاريخية   
 

 285  10العدد
 

قدية، أما األعياف واخلدمات والنقود، ومل يكن يسجل يف ادليزانية إال الضريبة الن
الضريبة العينية واخلدمات فال، لذلك فإف أرقاـ ادليزانية ال سبثل إال جزًءا من القيمة 

%( من 20-9الفعلية ذلذه الضريبة. وقد شكلت ضريبة العوارض ما يقارب )
 .(7)اإليراد الكلي للخزينة ادلركزية 

ادلقاطعة: وىي تطلق على أي مصدر للدخل شللوؾ للدولة، ومسيت  -3
اطعة ألهنا سبثل جزًءا )قطعة( من موارد الدولة، حيث كانت الدولة العثمانية مق

تقسم مواردىا إىل قطع وأجزاء مسي كل جزء )مقاطعة(. ومن أمثلة ادلقاطعة: 
األراضي الزراعية وادلناجم ودور الضرب ومشاغل احلرير ادلملوكة للدولة، ومعظم 

. وقد (8)اعية واحلرفية والتجارية الضرائب والرسـو ادلفروضة على األنشطة الزر 
 .(9)%( من إصبايل إيراد اخلزينة ادلركزية57-24شكلت إيرادات ادلقاطعات ضلو )

 أهم اإليردات العامة: 1-2-2
لُعلوفات( اجلزء األكرب من نفقات اخلزينة العثمانية،  شكلت ادلواجب )أو ا

ىي: األجور  . والعلوفات(10)%( من رلموع النفقات70-45حيث تراوحت بُت )
وػاػلػػروػاػػتػب اػلػػيت تػدفػػعها اػخلػػزيػنة نػقًداػػ لػفيالػػق اػلػػقواػتػ اػػدلػسلحة اػػدلػركػػزيػة )ػاػػلػقايبػػ قػولػػو 

Kapıkulu ،وقوات األسطوؿ العثماين، ولرجاؿ الدولة وادلسؤولُت اإلداريُت ،)
وللعاملُت يف القصر السلطاين من خدـ وطباخُت وحرفيُت وغَتىم. كانت العلوفات 

أقساط سنوًيا(. وقد شكلت  4ثة شهور قمرية )أي على تدفع دلستحقيها كل ثال
 .(11)العلوفات اجلزء األكرب من نفقات اخلزينة

 عجز الميزانية في الدولة العثمانية: -2
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( ىو زيادة النفقات العامة على Budget Deficitعجز ادليزانية )
تػبًعا لػعدة اإلػيػرادػاػت اػلػعامة اػلػعاديػة،ػ وػقد اػخػتلفت أنػظارػ االػقػتصاديػُت يفػ تقوؽلػو 

، ومهما يكن من أمر ذلك االختالؼ فإف الذي يهم ىنا نظرة الدولة ( 12) اعتبارات
العثمانية إليو، اليت كانت تراه فيو عّلًة خطَتة تصيب ادليزانية، فادليزانية السليمة يف 

. كاف حدوث العجز يف ادليزانية العثمانية أمرًا ( 13) نظرىا ىي تلك اليت ربقق فائًضا
، ويف ( 14) أواخر القرف السادس عشر، وإذا حدث فإنو يكوف عجًزا طفيًفا نادرًا حىت

ـ( ظهر ألوؿ مرة عجز حاد يف 1592ىػ/1000عهد مراد الثالث وربديًدا سنة )
 .(15)ادليزانية، مث أصبح بعد ذلك مسة عامة للميزانيات العثمانية حىت اهنيار الدولة

 أسباب العجز في الميزانية العثمانية: 2-1
العجز يف ادليزانية بسبب تراجع يف اإليرادات أو زيادة يف النفقات،  ػلصل

وقد عانت اخلزينة العثمانية من كال األمرين منذ أواخر القرف السادس عشر، على 
 النحو التايل:

خروج كثَت من البالد عن السيطرة العثمانية منذ القرف السابع عشر، إما   -1
مسا وروسيا، أو بسبب حركة سبرد بسبب حرب خاسرة مع عدو خارجي كالن

داخلية تنتهي باالنفصاؿ عن الدولة كما حدث مع معظم الدويالت يف منطقة 
البلقاف، وىذا األمر أدى إىل ضياع كثَت من ادلوارد، فتلك البالد كانت من أخصب 
ادلناطق الزراعية يف الدولة العثمانية، وإيرادهتا الضريبية كانت كبَتة جًدا، إضافة إىل 
غناىا دبناجم الذىب والفضة الالزمُت لسك العمالت، وادلعادف األخرى الالزمة 

 .(16)ألجل صناعة األسلحة وادلدافع كاحلديد والنحاس
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تبدؿ طرؽ التجارة منذ القرف السادس عشر نتيجة الكشوؼ اجلغرافية   -2
ولة األوروبية، مثل اكتشاؼ القارة األمَتكية، ورأس الرجاء الصاحل، ضيع على الد

العثمانية مبالغ ضخمة من الرسـو اجلمركية اليت كانت تأخذىا مقابل مرور البضائع 
 .(17)التجارية عرب أراضيها

فساد نظاـ )االلتزاـ( يف جباية الضرائب ضيع على الدولة كثَتًا من إيراداهتا،   -3
حيث أُرِىقت مصادر الدخل بالرسـو الضرائب، على وجو دفع كثَتًا من الفالحُت 
إىل ترؾ أراضيهم واذلرب من القرى إىل ادلدف، فَذَوت مصادُر الدخل وتراجعت 
مساحات األراضي ادلزروعة، واطلفضت تبًعا لذلك حصيلة الضرائب. ومل يفلح 
تطبيق نظاـ )ادلالكانو( يف القرف الثامن عشر يف تاليف ىذه ادلشكلة، بل زاد من 

 السبل دلنع رجوع ادلالكانو إىل ىدر ادلوارد حُت ربايل أصحاب ادلالكانات بشىت
الدولة بعد وفاهتم، مثل وقفها وقًفا ذريًا على أنفسهم مث أوالدىم من بعدىم، أو 
القياـ ببيعها قبل الوفاة إىل الورثة. وقد قدرت نسبة ما ربصل عليو الدولة من 

 .(18)مواردىا يف القرف الثامن عشر بثلث العوائد اليت يفًتض أف ربصل عليها
اإلصالحات اليت شرعت الدولة العثمانية أواخر القرف الثامن عشر بإجرائها يف   -4

سلتلف مؤسسات الدولة العسكرية واإلدارية وادلالية والقضائية والتعليمية، تضمنت 
ىذه اإلصالحات إعادة ىيكلة ادلؤسسات القدؽلة، وإنشاء جيش نظامي حديث، 

ريب ادلوظفُت على األساليب اجلديدة، واستقداـ اخلرباء وادلستشارين األجانب، وتد
وإنشاء ادلباين واألجهزة الالزمة لتنفيذ اإلصالحات، ودفع رواتب ادلوظفُت العاملُت 
يفػ تػلك اػػدلػؤسساتػ،ػػ وػغػػَت ذػلػك.ػػ وػقػد شكلت نػػفقاتػ اػػإلػصالحػ عػػبًئا ثػقياًل عػػلى 

%، وكاف لإلصالح العسكري 300اخلزينة ادلركزية حيث زادت مصروفاهتا بنحو 
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األكرب من ىذه النفقات خالؿ النصف األوؿ من القرف التاسع عشر؛ النصيب 
 .(19)حيث شكل نصف نفقات اخلزينة تقريًبا

اػلػنفقاتػ اػلػعسكرية اػلػباىػظة اػلػيت ربػملتها اخلػزيػنة اػلػعثمانػية منذ أػوػاػخػر اػلػقرف   -5
السادس عشر، وتشمل رواتب اجليش النظامي، وإعداد احلمالت العسكرية وسبوينها 

الطعاـ ونقلها إىل جبهات القتاؿ، والصناعات العسكرية مثل صناعة بالذخائر و 
ادلدافع والبنادؽ والسفن، والنفقات الدفاعية مثل إنشاء القالع واحلصوف على 

 .(20)احلدود، والتعويضات والغرامات احلربية يف حاؿ اخلسارة
قبة مل تكن احلروب أمًرا جديًدا على الدولة العثمانية، إال أف حروب ىذه احل

اػخػػتلفت عػػن اػػلػػسابػق بػػثالثػػة أػػمػػورػ أػػساسية:ػػ طػػوذلػػا وػتػػتابػػعها بػػعد أػػفػ كػػانػػت مػػومسػػية 
قصَتة تنتهي دبعركة حامسة، وانتهاء كثَت منها لغَت صاحل الدولة العثمانية بعد أف  
كانت تنتهي بنصر مظفر، وتعاظم دور اخلزينة ادلركزية يف اإلنفاؽ العسكري بعد أف  

 .(21) حاب اإلقطاع العسكريُت )التيمار(كاف معظمو ملقى على كاىل أص
كاف اجليش العثماين قبل القرف السادس عشر يتشكل يف معظمو من الفرؽ 
ػىػػم فػػرسافػػ اػػألػػقػػالػػيم  ػقػػت اػػحلػػربػػ فػػقط،ػػ وػ ػؾػػ وػ اػػلػػعسكريػػة غػػَت اػػلػػنظامػػية اػػلػػيت تػػشارػ

ػمػػن يػػتبعهم مػػن اػػدلػػقاتػػلُت )ػػاػػجلػػبلو Sipahi)ػػاػػلػػسباىػػية  ػىػػؤالػػء Cebelü(ػػ وػ (ػػ،ػػ وػ
زينة ادلركزية وإظلا أصحاب اإلقطاعات )الزعامة والتيمار(، تكاليفهم ال تتحملها اخل

زاد  -نتيجة تغَت طرؽ القتاؿ وشيوع استخداـ البنادؽ وادلدافع  -ولكن بعد ذلك 
ػيػػة اػػدلػػسلحُت  ػبػػاألػػخػػ  فػػرقػػة مػػشاةػػ اػػالػػنػػكشارػ اػػالػػعػػتمادػػ عػػلى اػػجلػػيش اػػلػػنظامػػي،ػػ وػ

ػىػػي تػػشمل ػىػػؤالػػءػػ نػػفقاهتػػم تػػتحملها اػػخلػػزيػػنة اػػدلػػركػػزيػػة،ػػ وػ :ػػ اػػلػػعلوفػػات بػػالػػبنادػػؽػػ،ػػ وػ
)الرواتب(، وادللبس، وادلؤونة خالؿ احلملة العسكرية، وعالوات اعتالء العرش 

 .(22) (cülus bahşişi)خبشيش اجللوس 
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اضطرت الدولة العثمانية إىل القتاؿ على أكثر من جبهة يف وقت واحد، 
وأحيانًا ضد حلف من الدوؿ األوروبية، فقد جهزت عشرات احلمالت العسكرية 

أواخر القرف السادس عشر لقتاؿ الصفويُت واذلابسبورغ والروس، كما وقعت منذ 
عدة مواجهات بينها وبُت فرنسا، وشاركت يف احلرب العادلية األوىل ضد قوات 

. وقد عانت الدولة العثمانية من اخلسارة يف كثَت من مواجهاهتا (23)التحالف
ا، ففي معاىدة )قينارجو خصوًصا ضد روسيا، وألزمت بدفع غرامات حربية باىظة ذل

مليوف(  7.5ـ( ألزمت بدفع )1774( سنة )Küçük Kaynarcaالصغرى 
ـ( 1829( سنة )Edirneقرش خالؿ ثالث سنوات، مث يف معاىدة )أدرنو 

مليوف( قرش وىو مبلغ يعادؿ ضعف إيرادات الدولة  400اشًتط عليها أف تدفع )
لعثمانية دبوجب قرارات )مؤسبر ـ( فرض على الدولة ا1878السنوية، مث يف سنة )

مليوف( قرش  35مليوف( فرنك فرنسي، دبعدؿ ) 800برلُت( أف تدفع لروسيا )
سنويًا، وقد استمرت ىذه الغرامة احلربية عبًئا على اخلزينة العثمانية حىت عاـ 

 .(24) ـ(1909)
ها؛ حيث  السنة ادلالية ادلزدوجة اليت كانت تستعملها الدولة العثمانية يف ميزانيت -6

الػيت تبدأػ بػ داػت ذبػىب وفػق الػسنة الػشمسية )ػ يراػ ، بػينما زبػرج  21كانػت اإلػ ذاػر(ػ آػ
(، ومعلوـ أف السنة القمرية تقل عن  النفقات وفق السنة القمرية )اليت تبدأ باحملـر

ا،ػ فػػظهر نػػتيجة ذلػػذاػ اػػلػػتفاوػتػػ اػػلػػزمػٍت بػػُت اػػإلػػيػراػػدػػاػػت 11اػلػػسنة اػػلػشمسية بػػػ)ػػ (ػػ يػػومػػً
(ػ سنة،ػػ تػسمى ىػذاػ اػلػسنة اػلػػكبيسة 32نفقاتػ كػل )ػوػاػلػنفقاتػ سنة إػضافػية مػن اػػلػ

( سنة من 33( أي السنة الضائعة اليت يُقدَّر عدـ وجودىا، فكل )Sıvış)سويش 
( سنة من اإليرادات. ودلا كانت رواتب اجلند )وىي القسم 32النفقات يقابلها )

ذلم األكرب من ادليزانية( تدفع على أربعة أقساط كل سنة، فقد كانت الدولة تدفع 
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(ػ سنة. وقػد 32قسطًا زائػًدا يف هنايػة كل شبانية سنُت،ػ وأربػع أقساط زػائدة كػل )
سببت ىذه السنة الزائدة أزمات مالية دورية للخزينة العثمانية منذ أواخر القرف 

 .(25)السادس عشر
 المطلب الثاني: أساليب تغطية العجز في الميزانية العثمانية:

وػسائػل لػتغطية اػػلػعجز يفػ مػيزاػنػيتها،ػ لػػكنها مل اػزبػذتػ اػلػدوػلػة اػػلػعثمانػية عػدةػ 
تستطع حل ىذه ادلشكلة بشكل تاـ، وإف سبكنت من زبفيف حدة العجز أحيانًا. 

 ومن تلك األساليب ما يلي:
القياـ بفتوحات جديدة واالستيالء على موارد البالد ادلفتوحة، فقد خفف فتح  -1

لػضائػقة اػدلػالػية اػلػيت كػانػػت بػالدػ اػلػشاـػ وػمػصر يفػ عػهد اػلػسلطافػ سليم اػألػوػؿػ مػن اػ
ـ(، ومن ذلك أيًضا ضبلة فيينا 1637تعانيها الدولة، وكذلك فتح بغداد عاـ )

ـ( لكنها انتهت هبزؽلة العثمانيُت، وضاعفت من حدة األزمة ادلالية، 1683الثانية )
 .(26)وأثبتت عدـ جدوى االعتماد على السياسة التوسعية حلل ادلشاكل ادلالية

أمواؿ رجاؿ الدولة وقادة اجلند، حيث كانت خزينة الدولة تضع يدىا مصادرة  -2
على تركاهتم )مسيت ادلخلفات( بعد موهتم، خصوًصا النقود واجلواىر؛ ذلك أف 
معظم ىؤالء ىم شلاليك للدولة )قايب قولو( ولكنهم ارتقوا يف ادلراتب العسكرية 

ه من أمواؿ ملك لسيده وىو يف واإلدارية، ومن ادلقرر يف الشريعة أف العبد وما ػلوز 
ىذه احلالة الدولة، فهذه العملية يف احلقيقة ليست مصادرة وإظلا مسيت كذلك 
حبسب صورهتا. لكن عملية ادلصادرة تعدت ىؤالء ادلماليك إىل الرعايا األحرار، 
حيث كانت تصادر أمواذلم عقوبة ذلم عند ارتكاب بعض اجلرائم، وكانت يف كثَت 

دوانًا. ومن أمثلة ادلصادرة: مصادرة أمواؿ الصدر األعظم )قرة منها ظلًما وع
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ـ( اليت بلغت حوايل 1683مصطفى باشا( الذي أعدـ بعد فشل ضبلة فيينا الثانية )
مليوف آقجو، ومصادرة أمواؿ شيخ اإلسالـ )فيض اهلل أفندي( الذي قتلو  225

 .(27)وف آقجوملي 50ـ( اليت بلغت حوايل 1703االنكشارية يف سبردىم عاـ )
تأخَت دفع رواتب اجلند وعلوفاهتم، وقد كانت تدفع على أربعة أقساط كل  -3

ػبػػيع اػػلػػثاين  ػبػػيع اػػألػػوػػؿػػ )ػػمػػصر(ػػ،ػػ رػ ػػ صفر رػ سنة،ػػ كػػل ثػػالثػػة شهورػػ قػػمريػػة قػػسط:ػػ زلػػـر
لثانػية )رج،(، رػجب شعباف رمضاف )ػرشن(، شواؿ ذػو  صبادى األوىلػ صبادى ا

فع ذلم قسطًا زائًدا يف هناية كل شبانية القعدة ذو احلجة )لذذ(، كما كانت الدولة تد
سنُت، بسبب الفرؽ بُت سنة اإليراد وسنة ادلصروؼ. كانت الدولة سباطل اجلند يف 
دفع علوفاهتم، حلُت حصوؿ اإليرادات، وقد تصل الرواتب ادلتأخرة إىل قسطُت 
يف  وثالثة وأحيانًا إىل أربعة أقساط، وعندىا كاف اجلند يثوروف ويتمردوف ويفسدوف

 .(28)األرض
الزيادة يف مقادير بعض الضرائب؛ فمثاًل كانت تؤخذ زيادة يف اجلزية ربت اسم  -4

)زيادة اجللوس(، وقد رُبصَّل بعض الضرائب قبل أواهنا، أو تؤخذ مرتُت يف السنة 
الواحدة. كما استحدثت الدولة ضرائب إضافية ربت مسميات عدة ىي ضرائب 

( بػأنواعػها ادلػختلفة ديػة )الػعوارضػ إمداػ )آػقجو الػعوارػض(،ػ و)ػ لنزوؿػ(، وػ : )بػدؿ اػ
 .(29)سفرية(، و)إمدادية حضرية(، و)إعانة جهادية(، وغَت ذلك

إىل خزينة الدولة، فقد جرت  ( 30) ربويل جزء من عوائد األوقاؼ السلطانية -5
العادة أف ربوؿ الفوائض السنوية يف ميزانية كثَت من ىذه االوقاؼ إىل اخلزينة، كما 

لػة أػػحػػيانًػا إػػىلػػ اػستقطاعػػ مػػبالػغ كػػبَتةػػ مػن عػػواػػئػد تػػلك اػػألػوػػقػػاؼػ لػػتمويػػل جلػأتػػ اػلػػدوػػ 
ػمػػثاؿػػ ذػػلػػك:ػػ طػػلب اػػخلػػزيػػنة اػػدلػػركػػزيػػة مػػن اػػلػػعديػػد مػػن تػػلك  اػػحلػػمالتػػ اػػلػػعسكريػػة،ػػ وػ

ـ(، أف تقـو بتحويل ادلبالغ 1699-84األوقاؼ، أثناء احلرب مع احللف ادلقدس )



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف لللبحوث والدراسات التاريخية   
 

 292  10العدد
 

ػاػػتػػب مػػوظػػفي اػػلػػوقػػف إػػىلػػ خػػزيػػنة اػػلػػدوػػلػػة ألػػجػػل  ػوػ سبػػويػػل نػػفقات اػػدلػػخصصة لػػسداػػدػػ رػ
 .(31)احلرب
زيادة حصة اخلزينة ادلركزية من الضرائب، وذلك باستخداـ طرؽ اجلباية اليت  -6

ربوؿ حصيلة الضرائب إىل اخلزينة بدؿ اإلقطاعي؛ فمنذ القرف السادس عشر 
أخذت الدولة ربل أسلوب )االلتزاـ( يف جباية الضرائب زلل )اإلقطاع(، مث شاع 

قرف الثامن عشر، مث يف القرف التاسع عشر حاولت الدولة نظاـ )ادلالكانو( يف ال
 .(32)تعميم أسلوب )األمانة( يف ربصيل أمواؿ الدولة

(؛ أي زبفيض زلتواىا من Debasementاللجوء إىل ِغش العملة ادلعدنية ) -7
( للعملة مع Intrinsic Valueالذىب أو الفضة، فتنخفض القيمة احلقيقة )

(، ويصبح بإمكاف الدولة سك مقدار أكرب Face Valueثبات قيمتها االمسية )
ُعرَّفة بالقيمة االمسية للعملة، 

من النقود من كمية ادلعدف نفسها، وتسديد التزاماهتا ادل
ُسعرَّة من قبل الدولة

. وقد جلأت الدولة ( 33) كرواتب اجلند واإلداريُت، وأشباف ادلؤف ادل
ـ( 1481-1444اعدة: خالؿ )العثمانية إىل ىذه الطريقة يف ثالث حقب متب

اهػقجو  -1585%،ػ وخػالؿ )ػ30(ػ بنسبة akçeحيث اطلػفضت الػفضة يف )ػ
ـ( اطلفضت الفضة يف 1840-1788%، و)44ـ( اطلفضت بنسبة 1650
%، ويالحظ أف ىذه احلقب كانت مألى باحلروب، 85( بنسبة gurûş)القرش 

.ػ وػقػد تػسبب ( 34) وبػاإلػصالحػات اػذلػيكلية،ػ وىػي تػتطلب سبػويػاًل ضخًما كما تػقدـػ
غش العملة رغم توفَته سبوياًل كبَتًا للخزينة، حبدوث موجات تضخمية كبَتة، كما 
شجع عمليات التزوير، وتسبب باضطرابات واسعة قاـ هبا اجلند احتجاًجا على 

 .(35)اطلفاض قيمة رواتبهم
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االقًتاض الداخلي: وقد ازبذ عدة صور؛ كاالقًتاض من كبار الصرّافُت والتجار  -8
رجاؿ الدولة ومن األوقاؼ، وىذا القرض قد يكوف قرًضا عاديًا طواعية، وقد يكوف و 

قسريًا كأف تصادر الدولة أمواؿ أحد رجاؿ الدولة وتعطيو سندات بقيمتها، أو تأمره 
بتحمل جزء من التكاليف العسكرية مقابل منحو إذًنا جبباية بعض الضرائب، أو 

 –. وبرز صيارفة إسطنبوؿ ( 36) ات بذلكتأخذ جزًءا من عائد الوقف مقابل سند
يف إقراض احلكومة العثمانية منذ  –وكاف معظمهم من اليهود واألرمن واليوناف 

(ػػ يف Galataأػوػاػخػر اػػلػقرفػ اػلػسادػػسػ عػشر،ػ وػػشكلواػ نػقابػة مػقرىػػا ضاحػية )ػغػلطة 
(، Galata bankersالعاصمة إسطنبوؿ، فصاروا ينسبوف إليها )مصرفيو غلطة 

عشر أنشأوا العديد من ادلصارؼ اليت قامت بدور الوسيط ادلايل ويف القرف التاسع 
للحكومة يف األسواؽ ادلالية األوروبية، كما جلأت إليهم احلكومة إلقراضها أثناء 

 .(37)ـ( بعد فشلها يف احلصوؿ على قرض خارجي1878احلرب مع روسيا )
ومن صور االقًتاض الداخلي أيًضا: أخذ قرض من اخلزينة الداخلية 
)السلطانية(، فقد جرت العادة أف تقـو اخلزينة السلطانية بإقراض خزينة الدولة يف 
أوقات العجز ادلايل، على ضلو يشبو عمل البنوؾ ادلركزية يف عصرنا احلاضر، وقد أدى 
توايل عمليات االقًتاض من اخلزينة الداخلية أواخر القرف السابع عشر مع عدـ رد 

، فاستحدثت الدولة بسبب ضغوط احلرب (38) زينةىذه القروض إىل نفاد ىذه اخل
ـ( نظاـ )ادلالكانو( حيث قامت بإجارة موارد 1695ىػ/ 1106ادلالية عاـ )

الدخل ادلملوكة ذلا )ادلقاطعة( مدى احلياة، دلن يعرض أعلى مبلغ مقابلها، وأخذت 
منو )معّجلة( تساوي ضعفُت إىل عشرة أضعاؼ الدخل السنوي للمقاطعة، فكأهنا 
استدانت منو ىذا ادلبلغ مقابل زبويلو حق استغالؿ )ادلقاطعة( وأخذ الفائض من 
إيرادىا، وقد استطاعت الدولة خالؿ شبانُت عاًما من تطبيق ىذا النظاـ أف تضاعف 
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%(، رغم ما داخل ىذا النظاـ من الفساد 1400إيراداهتا أربعة عشر ضعًفا )
أسباب الفساد جلأت الدولة عاـ  . ودلا دخلت ىذا النظاـ(39)اإلداري وادلايل

( حيث تقـو بواسطة موظفيها Eshamـ( إىل نظاـ )األسهاـ 1775ىػ/1189)
بإدارة مصادر الدخل، وتقدر صايف الربح السنوي مث تقسمو على أسهم، وتعرضها 
للبيع خبمسة أو ستة أضعاؼ القيمة، مقابل ضماف حصوؿ ادلشًتي على قيمة 

وىذه األسهم ىي يف احلقيقة سندات حكومية ربوية؛ السهم سنويًا مدى احلياة، 
حيث تستدين الدولة شبن األسهم مث ترده على أقساط سنوية مدى حياة حامل 

( سنوات تتجاوز يف قيمتها مقدار الدين 6-5السهم، وىذه األقساط بعد حوايل )
ؿ، )شبن األسهم(. ومثاؿ ذلك ما فعلتو احلكومة يف مقاطعة صبارؾ التبغ يف إسطنبو 

( 160ألف( قرش سنويًا، مث قسمتو على ) 400فقد قدرت صايف رحبها ادلتوقع بػ)
( قرش؛ أي ؼلوؿ حاملو احلصوؿ على ىذا ادلبلغ 2500سهًما، قيمة كل سهم )

( قرش، حبصيلة كلية 12500سنويًا، وبيع كل سهم خبمسة أضعاؼ قيمتو )
 .(40)تساوي مليوين قرش

من الناس ادلشاركة يف شراء األسهم؛ حيث  أتاح نظاـ )األسهاـ( لفئة واسعة 
كاف بإمكاف ذوي الدخوؿ ادلتدنية من الرعية شراء السهم خالفًا للمالكانو اليت 
تتطلب رؤوس أمواؿ ضخمة لدفع بدؿ احلصوؿ عليها وتشغيلها، كما كاف بإمكاف 

فة . وقد قلل نظاـ )األسهاـ( من تكل(41)غَت ادلسملُت أيًضا ادلشاركة يف ىذا النظاـ
احلصوؿ على ادلاؿ؛ ففي نظاـ )ادلالكانو( كاف ضلو ثالثة أرباع إيرادات ادلقاطعات 
يذىب إىل أصحاب ادلالكانات وربصل الدولة على الربع فقط، فتكوف كلفة 

%(، وبفضل نظاـ األسهاـ 75حصوذلا على األمواؿ عرب نظاـ ادلالكانو تساوي )
وتنميتها سبكنت الدولة من تقليل ىذه  الذي تتوىل الدولة فيو إدارة مقاطعات الدخل



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف لللبحوث والدراسات التاريخية   
 

 295  10العدد
 

. وكذلك سبكنت الدولة عن طريق )األسهاـ( من (42)%(20-10النسبة إىل )
زيادة حجم إيرادات اخلزينة، فقد ولد خالؿ عشر سنوات من تطبيقو حوايل 

مليوف( قرش، شكلت أكثر من نصف اإليرادات الكلية، ومكنت الدولة  11.5)
. إال أف تداوؿ ىذه األسهم من يد إىل (43)ربية لروسيامن تسديد ثلث الغرامة احل

أخرى حاؿ دوف رجوعها مرة أخرى إىل الدولة بعد وفاة ادلشًتي األوؿ، ومل تفلح 
% 10الوسائل اليت اتبعتها الدولة دلواجهة ذلك كاستيفاء )رسم قصر اليد( بقيمة )

ت من شبن السهم( عند بيع السهم من شخ  هخر، ونتيجة لذلك ذباوز 
مدفوعات )األسهاـ( العوائد اليت ربصلها الدولة من بيعها، وأصبحت تشكل عبًئا 

 .(44)على اخلزينة، وبذلك مل ػلقق نظاـ األسهاـ اذلدؼ ادلرجو منو بشكل تاـ
-40ىػ/1277-55إصدار عملة ورقية عرفت باسم )القوائم( يف ادلدة ) -9

ية، فمع عدـ وجود كميات  ـ(، وىي أوؿ عملة ورقية تصدرىا الدولة العثمان1862
ػػتػػػرؾػػػ أػػػسلوبػػػ خػػػفض عػػػيارػػػ اػػػلػػػسكة  كػػػافػػػية مػػػن اػػػلػػػفضة لػػػسك نػػػقودػػػ جػػػديػػػدةػػػ،ػػػ وػ

 (Debasement لتوليد كميات إضافية من النقود، جلأت الدولة إىل إصدار )
( sehim kaimesiنقود ورقية بفائدة زلددة، مسيت يف البداية )قوائم األسهم 

( أو )القوائم( kaime-i mutebere-i nakdiyeمث )قائمة معتربة نقدية 
اختصاًرا، وؽلكن إصباؿ خصائ  ىذه )القوائم( بأهنا: نقود ورقية نائبة غَت إلزامية 
وغَت مغطاة وغَت قابلة للتحويل، وىي يف نفس الوقت سندات حكومية تدر على 
حاملها فائدة ثابتة. وىذه النقود فريدة من نوعها؛ فقد استخدمت أداًة لالقًتاض 

افة لوظيفتها النقدية، بل قد ينازع يف كوهنا نقوًدا على احلقيقة؛ ذلك أف الداخلي إض
ػاػػلػػوالػػيػػاتػػ اػػألػػخػػرىػػ غػػَت اػػلػػعاصمة  قػػبوذلػػا ملػػ يػػكن إػػلػػزاػػمػػًيا،ػػ بػػل إػػهنػػا يفػػ اػػألػػقػػالػػيم وػ

 .(45))إسطنبوؿ( مل تكن مقبولة على اإلطالؽ
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-40ؽلكن تقسيم ادلدة اليت ظهرت فيها )القوائم( إىل مرحلتُت: األوىل )
مليوف( قرًشا من  50ـ(، حيث أصدرت الدولة على دفعات أكثر من )1852

القوائم، مل تكن ربمل أرقاًما متسلسلة لذلك ال يعرؼ عددىا على وجو التحديد، 
ػحػػ بػػُت )ػػ ػتػػ ىػػذهػػ اػػلػػقواػػئػػم بػػفئاتػػ تػػًتاػػوػ ػ 10.000  -  50صدرػ كػػانػػت (ػػ قػػرشػػ،ػػ وػ

ـ( 1844%(، اطلفضت يف اإلصدارات بعد )12.5اإلصدارات األوىل بفائدة )
( سنوات. وىذه 10-8%( سنويًا، مع تعهد الدولة برد قيمتها االمسية بعد )6إىل )

ادلدة سبيزت باالستقرار النسيب يف قيمة النقود؛ ألف أعداد )القوائم( يف زليط التداوؿ 
ـ(، فقد صدرت فيها )قوائم( 1862-53الثانية ) كانت قليلة نسبًيا. أما ادلرحلة

(ػ قػرًشا،ػ مػن غػَت فػائػدةػ،ػ وػشهدتػ تػوسًعا كػبَتًاػ يف 20-10بػفئاتػ صغَتةػ جػًداػ )ػ
إصدار القوائم بسبب حرب القـر وما سببتو من عجز مايل كبَت، حيث بلغت كمية 

مػػليوفػ(ػػ قػرشػ،ػػ وػقػػد سبب ذػلػك اػػضطراػبػًػا يفػ قػػيمة  1250اػلػقواػػئػم يفػػ اػألػسواػػؽػ )ػػ
النقدية، وأصبحت القوائم تتداوؿ بأقل من قيمتها االمسية )بنصف القيمة الوحدة 

ـ( 1862وربعها(، األمر الذي دفع احلكومة إىل سحب القوائم من األسواؽ عاـ )
ػجػػي عػػن طػػريػػق اػػلػػبنك اػػلػػسلطاينػػ اػػلػػعثماينػػ .ػػ كػػما جلػػأت ( 46) بػػاالػػستعانػػة بػػقرضػػ خػػارػ

ـ(، دلواجهة 1878روسيا ) احلكومة مرة أخرى إىل إصدار )القوائم( أثناء احلرب مع
(ػ قػرشػػ، 500  -1تػكالػيف اػحلػربػ اػلػباىػظة،ػ فػأصدرػتػ اػلػقواػئػم بػفئاتػ مػتنوعػة )ػ

ودفعت هبا رواتب اجلنود وادلوظفُت، وقبلت أداء الضرائب هبا، إال الكميات الكبَتة 
اػػ يفػػ قػػيمة )ػػاػػلػػقواػػئػػم(ػػ،  1600اػػلػػيت طػػرحػػت )ػػ مػػليوفػػ(ػػ قػػرشػػ سببت اػػطلػػفاًضا حػػادػػً

ع قيمتها، فاضطرت احلكومة إىل سحبها بعد ذلك وأصبحت تتداوؿ بأقل من رب
 .(47) ـ(1880بثالث سنوات )
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االقًتاض اخلارجي: ومل تلجأ الدولة العثمانية إليو إال بعد فشل صبيع الطرؽ  -10
السابقة يف معاجلة عجز ادليزانية؛ لتخوفها من تدخل الدولة األوروبية ادلقرضة يف 

. بدأ ( 48) احملرمة دلثل ىذه القروض الربوية شؤوهنا، إضافة إىل فتاوى شيخ اإلسالـ
تفكَت الدولة العثمانية بطلب قرض خارجي مع تصاعد تكاليف احلرب مع روسيا 

ـ(، واذبهت يف البداية إىل طلب قرض من ادلغرب 1783عقب احتالذلا القـر )
الدولة ادلسلمة مث من بريطانيا، ولكنها مل تصل إىل اتفاؽ مع أي منهما، ومل يتم 

ل ـ( عقب احتالؿ فرنسا 1799قرض، مث ذبددت زلاوالهتا مع اإلصلليز عاـ )ا
ـ(، ولكن 1838( التجارية )Baltalimanıدلصر، وعقب معاىدة )بلطو ليماين 

زلاوالهتا باءت بالفشل مرة أخرى؛ بسبب اضطراب وضعها ادلايل، وتدين موقعها 
سبكن شلثلو احلكومة ـ( 1852. ويف عاـ )( 49) االئتماين، وارتفاع خطورة إقراضها

العثمانية دوف احلصوؿ على موافقة السلطاف، من إبراـ عقد مع شركتُت بريطانية 
سنة، ومت تسليم الدفعة  27مليوف( فرنك فرنسي دلدة  50وفرنسية للحصوؿ على )

األوىل من ىذا القرض إىل وكيل احلكومة العثمانية يف لندف، إال أف السلطاف قاـ 
 2.2شلا كلف الدولة إرجاع الدفعة ادلستلمة ودفع تعويض )بإبطاؿ ىذا العقد، 

 .(50)مليوف( فرنك
ـ( من 1854وبعد عدة زلاوالت فاشلة سبكنت احلكومة العثمانية عاـ )

احلصوؿ على أوؿ قرض خارجي من خالؿ طرح سندات طويلة األجل يف األسواؽ 
مرت إىل قبيل احلرب ادلالية األوروبية، لتبدأ بذلك حقبة القروض اخلارجية اليت است

، وؽلكن تقسيم ىذه احلقبة إىل ثالث مراحل: األوىل ( 51)   ـ(1914العادلية األوىل )
ـ(، حيث استطاعت خالذلا احلكومة العثمانية احلصوؿ على 1854-1875) 
قرًضا من ادلؤسسات ادلالية األوروبية، بكفالة فرنسا وبريطانيا مع رىن عدد من  15
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عائدات السنوية دلصر وصبارؾ بعض ادلعابر التجارية. وقد موارد الدولة اذلامة كال
مليوف( جنيو اسًتليٍت، دبعدؿ  217بلغت القيمة االمسية جملموع سندات القروض )

%(، إال أف ارتفاع درجة اخلطر يف ىذه القروض اقتطع نصف  5.6فائدة امسية )
لم الدولة ىذه القيمة تقريًبا على شكل خصوـ إصدار وعموالت مسسرة، ومل تتس

مليوف( جنيو اسًتليٍت فقط. وبسبب الضغوط ادلالية ادلتزايدة  110العثمانية إال )
ـػػ(ػػ تػػوقػػفها جػػزئػػًيا عػػن سداػػد 1875ىػػػ/ػػ1292أػػعػػلنت اػػحلػػكومػػة اػػلػػعثمانػػية عػػاـػػ )ػػ

الديوف، فيما عرؼ بػ)قرار رمضاف(، الذي ن  على أف األقساط ادلخصصة لسداد 
القادمة، سوؼ يدفع نصفها فقط  ( خالؿ اخلمسة السنواتCouponsالدين )

%(، مث مل 5نقًدا، أما النصف اهخر فسوؼ يدفع على شكل سندات بفائدة )
تػػلبث اػػحلػػكومػػة اػػلػػعثمانػػية بػػعد نػػصف سنة أػػفػػ أػػعػػلنت تػػوقػػفها اػػلػػكامػػل عػػن اػػلػػسداػػد 

 .(52) ـ(1876ىػ/1293)
( ىي مدة توقف الدولة العثمانية عن سداد 1881-1876وادلرحلة الثانية )

وقد سبب ىذا القرار أزمة مالية يف األسواؽ ادلالية األوروبية، وفقدت الثقة  ديوهنا،
بالسندات العثمانية، كما قوبل باستياء شديد من بعض ادلفكرين العثمانيُت الذين 
ػرػوػيبػػ ضد رػوػسيا.ػػ وػقػد حػػاوػلػت اػػحلػكومػػة  ػاػ فػيو تػػقويػًضا لػلتحالػػف اػلػعثماينػػ اػألػوػ رػأػوػ

فقات احلرب مع روسيا احلصوؿ على قرض العثمانية يف ىذه ادلرحلة بسبب تزايد ن
خارجي، رغم اطلفاض مصداقيتها ادلالية يف السوؽ ادلالية األوروبية، فقامت بطرح 

ماليُت( جنيو اسًتليٍت، وبفائدة  5%( من قيمتها االمسية )48سندات خبصم )
ػرػغػػم ىػػذهػ اػػلػشروػػطػػ اػلػػقاسية ملػ يػػقبل أػػحػد عػػلى شراػءػػ ىػػذه 5اػمسػػية )ػ %ػ(ػػ سنويػًػا،ػ وػ

ـ(. وقد استمرت 1877فقاـ البنك السلطاين العثماين بشرائها عاـ )السندات، 
أثناء ىذه احلقبة ادلفاوضات بُت احلكومة العثمانية وضبلة السندات من أجل تسوية 
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 ـ( عن إنشاء ىيئة )إدارة الديوف العمومية(1881الديوف، وسبخضت أخَتًا عاـ )

(53). 
ػيفػػ اػػدلػػرحػػلة اػػلػػثالػػثة )ػػ لػػدوػػلػػة اػػلػػعثمانػػية بػػعد ـػػ(ػػ اػػستأنػػفت اػػ1914-1881وػ

مػفاوػػضاتػ طػػويػلة وػػمػضنية دػػفػع دػػيػوهنػػا بػعد زبػػفيضها وػإػػعػادػػةػ جػػدوػلػػتها.ػ فػػفي عػػاـ 
( 1881ىػ/1299) َُحرَـّ

نسبة إىل الشهر  -ـ( أعلنت احلكومة العثمانية يف )قرار ادل
إنشاء )إدارة الديوف  العمومية(، وأسندت إليها مهمة تسوية   -الذي صدر فيو 

واخلارجية. كانت ىذه اإلدارة تعمل باستقاللية دوف أي  كافة الديوف الداخلية
تدخل من احلكومة العثمانية، ربت إشراؼ رللس يتكوف من سبعة أعضاء ؽلثلوف 
الدائنُت احملليُت واألجانب. وقد خصصت الدولة ضلو ثلث إيراداهتا العامة ألجل 

رادات وسداد تسوية ديوهنا، وحولت إىل )إدارة الديوف( مسؤولية جباية ىذه اإلي
أقساط الديوف منها، وأىم ىذه اإليرادات: الرسوـ الستة )رسوـ امتياز استخراج 
ادللح، وصناعة التبغ، وادلشروبات الكحولية، وصيد السمك، والطوابع، واحلرير(، 

 .(54)وجزية )بلغاريا( و)الروملي الشرقية( للدولة العثمانية، وغَت ذلك
الدائنُت زبفيض الدين العاـ )أصل القرض مع وقد مت أثناء ادلفاوضات مع 

مليوف( جنيو  106مليوف( جنيو اسًتليٍت إىل ) 253%( من )58فوائده( بنسبة )
%( سنوًيا، يتم سداده من إيرادات ادلوارد احملوّلة إىل )إدارة الديوف(، 1بفائدة )

%( الباقية 20%( من اإليرادات ادلتحصلة، و)80حيث خص  لدفع الفوائد )
ػػلػػػويػػػة يف الػػػ ػػبػػػعة رلػػػموعػػػاتػػػ حبػػػسب اػػػألػػػوػ سًتدػػػاػػػدػػػ اػػػلػػػسنداػػػتػػػ اػػػلػػػيت قػػػسمت إػػػىلػػػ أػػػرػ

 .(55)االسًتداد
أظهرت ىيئة )إدارة الديوف( كفاءًة عالية يف اإلشراؼ على موارد الدخل 
وجباية إيرادهتا، وانتظاًما يف سداد أقساط الدين، شلا زاد الثقة يف السندات العثمانية، 
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عثمانية، ومكنها من االقًتاض بشروط أفضل من ورفع التصنيف االئتماين للدولة ال
قرًضا  25ـ( حصلت احلكومة العثمانية على 1914-1882السابق؛ فخالؿ )

%(، بلغت القيمة االمسية ذلذه 4من األسواؽ ادلالية األوروبية دبعدؿ فائدة امسية )
مليوف( جنيو  133مليوف( جنيو اسًتليٍت، تسلمت منها الدولة ) 151القروض )
1ًبا،ػػػ بػػػينما اػػػقػػػتطع اػػػلػػػباقػػػي )ػػػتػػػقريػػػ %ػػػ مػػػن اػػػلػػػقيمة اػػػالػػػمسػػػية(ػػػ عػػػلى شكل خػػػصـو 2
 .(56)إصدار

-1854وبذلك يكوف رلموع ما اقًتضو الدولة العثمانية من اخلارج خالؿ )
مليوف( جنيو، بقي منو عند اندالع احلرب العادلية األوىل  370ـ( حوايل )1914

لعثما 143)  نية عػلى تعليق عػمل مليوفػ( جنيو،ػ أرغػمت ظروػؼ احلػرب الػدولة اػ
)إدارة الديوف( وعدـ دفع أقساط الديوف إال تلك ادلستحقة حلليفتها أدلانيا، وبعد 
ىػزؽلػػتها يفػ اػػحلػربػػ اػستأنػػفت اػلػػدوػلػػة اػلػػعثمانػية دػػفػع دػػيػوهنػػا إػىلػػ اػلػػدوػؿػػ اػدلػػنتصرةػ مػػع 
إعفائها من نصيب أدلانيا واجملر من تلك الديوف، ولكنها مل تلبث أف توقفت عن 

ـ( مطالبة بتحمل الدوؿ اليت استقلت بعد احلرب جزًءا من 1923السداد عاـ )
ىذه الديوف، ومل ترجع إىل السداد إال بعد اضلالؿ الدولة العثمانية ونشوء اجلمهورية 

مليوف( جنيو  118الًتكية. بلغ الدين العاـ العثماين عند اضلالؿ الدولة حوايل )
مليوف( جنيو، ووزع  77)   %( منو، أي حوايل65اسًتليٍت، قبلت تركيا ربمل )

 .(57)الباقي على الدوؿ ادلستقلة عن الدولة العثمانية
 الخاتمة

حرصت الدولة العثمانية على إبقاء خزينتها عامرة باألمواؿ؛ إدراًكا منها بأعلية 
ذلك يف استقرار ادللك وحفظ السلطنة؛ فال ملك إال بالرجاؿ، وال رجاؿ إال بادلاؿ، 
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ومن أجل ذلك تنوعت الضرائب والرسـو اليت فرضتها الدولة على الرعية، ومشلت  
ة واحلرفية والتجارية. ورغم وفرة موارد الدولة كافة النشاطات االقتصادية الزراعي

العثمانية فإنو مل يكن يصل منها إىل اخلزينة ادلركزية إال الثلث تقريًبا، وذلك بسبب 
أسلوب اإلدارة الالمركزية الذي كاف متبًعا؛ حيث يعطى صاحب اإلقطاع 

التزامهم بإرساؿ )التيماري( واإلداريوف احملليوف حق جباية العوائد وصرفها زللًيا، مع 
مبلغ مقطوع سنويًا إىل العاصمة. كما اىتمت اإلدارة العثمانية بالرقابة ادلالية على 
موظفي الدولة وجباة الضرائب، وأنشأت لذلك عدة أقالـ )دوائر مالية( تقـو 
بتسجيل اإليرادات وادلصروفات )الدخل واخلرج بالتعبَت العثماين( وتقييدىا يف 

والدفاتر، من أبرز ىذه الدفاتر تلك اليت تقيد األمواؿ النقدية العديد من السجالت 
احملولة إىل اخلزينة ادلركزية واخلارجة منها، وىي اليت أطلق عليها ادلؤرخوف )ادليزانية 

 العثمانية(.
وقد بينت الدراسة أف أىم ادلوارد اليت كانت ربوؿ للخزينة ادلركزية ىي: اجلزية 

غَت ادلسلمُت، والعوارض الديونية اليت كانت ذبىب نقًدا  اليت تؤخذ من رعايا الدولة
فقط، دوف تلك اليت ذبىب عيًنا أو يطلب فيها تقدمي خدمات بدنية للدولة، وكذلك 
ادلوارد ادلملوكة للدولة )ادلقاطعات( اليت كانت تدار بطريق االلتزاـ أو األمانة. كما 

د وموظفي الدولة، ونفقات أظهرت أف أىم مصروفات اخلزينة كانت: مواجب اجلنو 
القصر السلطاين وتأمُت السالح والعتاد للجيش، وسلصصات سداد ديوف الدولة 

 اليت زادت بشكل كبَت يف القرف التاسع عشر.
كما بينت الدراسة أف ادليزانية العثمانية مل تشهد حاالت حادة من العجز حىت 

امة للميزانيات أواخر القرف السادس عشر، حيث أصبح العجز بعدىا مسة ع
العثمانية حىت اضلالؿ الدولة، وكانت تكمن وراء ىذا األمر عدة أسباب من أعلها: 
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فقداف كثَت من البالد الغنية بادلوارد االقتصادية نتيجة احلروب اخلاسرة، وفساد 
أنظمة جباية ادلوارد وتعدد الوسطاء ادلاليُت بُت الدولة ومصادر دخلها، والنفقات 

ة اإلصالح اليت بدأت أواخر القرف الثامن عشر، والتكاليف العسكرية الباىظة لعملي
ادلتزايدة الالزمة إلعداد احلمالت وسبوينها، وكذلك الغرامات احلربية اليت ربملتها 

 الدولة.
وأشارت الدراسة إىل عدة أساليب جلأت إليها الدولة العثمانية لتغطية عجز 

دولة، وتأخَت دفع الرواتب للجند وادلوظفُت، ميزانيتها، منها: مصادرة أمواؿ رجاؿ ال
والزيادة يف مقادير الضرائب واستحداث أنواع جديدة ربت اسم )العوارض(، والقياـ 
بعدة إصالحات يف نظاـ جباية الضرائب حبيث تزيد احلصة اليت ربصل عليها اخلزينة 

ض عيار ادلركزية كتعميم نظاـ االلتزاـ على حساب اإلقطاع، ومن ذلك أيًضا خف
، وإصدار عملة ورقية غَت مغطاة مسيت )القوائم(، (Debasementالسكة )

وكذلك االقًتاض الداخلي من الصرافُت وكبار التجار إما قرًضا مباشرًا أو من خالؿ 
نظاـ )ادلالكانو( و)األسهاـ(، وأخَتًا االقًتاض اخلارجي من األسواؽ ادلالية األوروبية، 

ـ( حوايل 1914-1854و الدولة من اخلارج خالؿ )حيث بلغ رلموع ما استقرضت
 مليوف( جنيو اسًتليٍت. 350)
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