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  م5155-5381الضرائب يف مدينة مصراتة 
 أ. أمساء علي دمحم جعفر                                                                           

 جامعة مصراتة -كلية اآلداب                                                                        
 مقدمة:

 عودهتا للحكم اؼبباشرو م 1911-1835الثاين لوالية طرابلس الغرب خبلل العهد العثماين  
, شهدت اؼبنطقة عدة تغريات متمثلة يف إصدار قوانني وتشريعات من جديد لئلمرباطورية العثمانية

عشر , ضمن التنظيمات العثمانية العامة الٍب صدرت يف القرن التاسع وماليةتنظيمات سياسية و 
ا ىذه التغريات يف شٌب دبا أن ليبيا كانت إحدى الوالايت التابعة لئلمرباطورية مشلتهو , اؼبيبلدي
 .اجملاالت

ت رسم معامل اؼبتغرياو تصاد يقوم بدور أساسي يف صنع األحداث التارسنية ودبا أن االق
إرناابً على تلك األحداث وعبلقاهتا و , فإن الثروة ومصادرىا تؤثر سلباً أاالجتماعية والتطورات اغبضارية

ر وألن ىذه الفَبة سبتعت ابستقرار سياسي نسيب فكان لو األثر الفعال يف ازدىا ,اػبارجيةو الداخلية 
الذي يقوم على أساسيات, وتُعد الضرائب إحدى قواعده اؼبهمة الٍب سبثل اؼبال  ,النشاط االقتصادي

البلزم ؼبصروفات اغبكومة يف والية طرابلس الغرب وتُعد مدينة مصراتة من أىم مدهنا الٍب ساذنت يف 
نظمة والقوانني لتنظيم زايدة خزينتها خبلل ىذه الفَبة.فأصدرت الدولة العثمانية آنذاك ؾبموعة من األ

 كيفية إدارهتا لؤلمور اؼبالية يف صبيع اؼبدن ابلوالية. و الضرائب وطرق جبايتها, 
يبيا اغبديث عامًة تكمن أذنية البحث ؼبا سبثلو ىذه الفَبة الزمنية من أذنية كربى يف اتريخ ل

بلقًا من ىذه األذنية , حيث شهدت فيها تغريات حضارية على اؼبنطقة ابلكامل, وانطومصراتة خاصةً 
 :نوضح التساؤالت اآلتية ألجل اإلجابة عليها

كيف كانت طرق   ؟ما ىي الضرائب اؼبفروضة يف العهد العثماين الثاين على مصراتة -
الغري مباشرة , و بناًء على تلك التساؤالت يهدف البحث التوصل إىل أنواع الضرائب اؼبباشرة  ؟جبايتها

التارسني لتحقيق ىذه األىداف مت االعتماد على اؼبنهج و , جبايتها وطرقمعرفة مقدار الضرائب 
 .السردي التحليلي الوصفي
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 التمهيد:
فرض الوالة العثمانيون خبلل سيطرهتم على والية طرابلس الغرب العديد من الضرائب الٍب  

وألوية فاتبع الوالة نظام إداري بعد تقسيم الوالية إىل سناجق أ ,كانت مصدرًا أساسيًا ػبزينة الدولة
, وعلى كل قضاء اء ؿباسباً قاموا بتعيني يف كل لو  ,()القضاء(و كانت تعرف بــــــــــ)اللواء   يَبأسها وال,

اؼبتصرف و أ ()وأعترب القائمقام ,()للصندوق اػباص ابألموال اؼبريية مديرًا للمال إىل جانب ذلك أميناً 
 . وربمل أي ـبالفات ماليةالوايل ىم اؼبسئولون عن جباية ىذه الضرائب و أ

 فيما يلي نوضح أىم تلك الضرائب الٍب كانت ذُبىب يف قضاء مصراتة كغريىا من اؼبدن .
 :أنواع الضرائب
 ضريبة الُعشر: 

الشعري والقمح تفرض للحصول على ُعشر الكمية اؼبنتجة من احملاصيل الرئيسية يف الببلد مثل 
ويتضح من اظبها أن مقدارىا كان يساوي ُعشر كميات احملاصيل الٍب ذبىب من  ,والزيتون والتمور

ومل تقتصر على النسبة اؼبعروفة ففي عام  ,ولقد قامت اإلدارة العثمانية برفع قيمة الضريبة ,(1)األىايل
وعند أتسيس فرع %( 4/1م( سبت إضافة )1878وعام ) ,%(1225م( ارتفعت إىل )1875)

                                                 

 ( تنظيم إداري يف الدولة )يديرىا و وينقسم إىل عدة مقاطعات تُعرف ابألقضية تتبعو إداراي  ,فاللواء بني القضاء والوالية ,العثمانية
تقدمي: خليفة و , تعريب بيا أثناء العهد العثماين الثاينلي ,كوروو فرانشيسك :. يُنظرم ؾبموعة من النواحي يديرىا مديريضو قائمقام, 

اؼبعجم اؼبوسوعي  ,سهيل صاابن ؛31-30م(, ص 1984 -اإلعبلن ) طرابلسو التوزيع و , اؼبنشأة العامة للنشر 2, ط دمحم التليسي
 .197-196 ,م(2000-)الرايض ,مكتبة اؼبلك فهد الوطنية ,)د.ط( ,للمصطلحات العثمانية التارسنية

(لفظ فارسي متداول يف الببلد العربية واستمر حٌب هناية اغبكم العثم ) اين ويعين الضريبة اؼبفروضة على األرض, ؼبزيد من االطبلع
 .416-415م (, ص 1996-, مؤسسة الرسالة ) بريوت 1يُنظر: مصطفى عبد الكرمي اػبطيب, ط

(رتبة عسكرية للجيش العثماين بعد إلغاء االنكشارية يقصد هبا يف اؼبصطلحات العسكرية )اؼبعاصرة )العقيد( , اؼبرجع نفسو ,   
 .346ص 

 ,م1985 ,طرابلس ,العدد الرابع ,ؾبلة الثقافة العربية ,ضريبة الُعشر يف ليبيا أثناء اغبكم العثماين ,( عبدهللا علي إبراىيم1) 
 . 21ص
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%( إىل ضريبة الُعشر من أجل أتسيس 1مت إضافة ) ,م( يف طرابلس1885عام ) ()اؼبصرف الزراعي
 .(1)اؼبصرف وفتح فروع أخرى يف أحناء الوالية

ويرجع السبب يف ذلك إىل  ,وتعد ىذه الضريبة من أىم مصادر الدخل اغبكومي يف الوالية 
ألن  , أن الكميات الٍب يتم ربصيلها من ىذه الضريبة يري منتظمةإال ,أن الزراعة ىي اغبرفة األساسية

احملاصيل تعتمد على كمية األمطار الٍب يتوقف عليها زايدة ونقص احملصول فبا يؤدي إىل تذبذب 
 .      (2)الضريبة

إال يف حالة  ,خنيل قرشني ونصفو إضافة إىل ذلك كان الفبلح يدفع عن كل شجرة زيتون أ
 . (3)من شجرة النخيل الواحدة فيتم أخذ طبسة قـروش ()يبأخذ البلق

أما عن كيفية جباية ضريبة الُعشر فقد كان يتم ابتباع أسلوب إداري صارم لتحصيل الضرائب 
 ,وذلك عن طريق أشخاص يعينهم اجمللس اإلداري ابلوالية ,(4)عتمد على أساس اؼبتابعة والتفتيشوي

أما  ,الثاين اؼبثمن )اؼبقدر( الذي يُقدر القيمة ويُعرف ابػبرّاص ,األول يسمى جايب )احملصل( للضرائب
ويف هناية  ,( لرية عثمانية16-8ويدفع ؽبؤالء قيمة مالية مقطوعة تَباوح ما بني ) ,الكاتب والثالث فه

                                                 

() زايدة انتاجهم و اعتمد على منح األىايل قروضاً زراعية آلجل ربسني أوضاعهم و , م1908أيسطس 18تح يف قضاء مصراتة افت
أحياانص حجز و الزراعية, وشّدد اؼبصرف على دفع القروض من خبلل الضرائب اؼبفروضة على االنتاج الزراعي  يف احملاصسل

 .105فبتلكاهتم, دار احملفوظات التارسنية, طرابلس, ملف الزراعة , وثيقة رقم و أراضيعم 
 ,طرابلس ,ز جهاد الليبيني للدراسات التارسنيةمنشورات مرك ,النظام الضرييب يف والية طرابلس الغرب ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي1)

 . 38ص ,م2000
 . 38الصاغبني جربيل اػبفيفي, اؼبرجع السابق , ص (2)
() يوماً  تؤخذ العصارة  60وبعد أن تغطى  ,عبارة عن عصارة النخيل الٍب تستخرج من قمتها وذلك بعد إزالة السعف منها ووى

خبلل اغبكم العثماين و كان ىذا معروف يف ليبيا و وطعمو يشبو بطعم حليب جوز اؽبند, ,زبمريىا بعدو اؼبتجمعة وتشرب إما طازجة أ
م ( , 1975-, دار الفرجاين ) طرابلس1م , ط1911-1835حٌب اآلن , أنتوين كاكيا , ليبيا خبلل االحتبلل العثماين الثاين و 

 .  101ص 
 , منشورات جامعة قاريونس 1ترصبة: عماد الدين ياًل , ط رحلة من طرابلس إىل االسكندرية, ,( يريىارد رولفس3)

 .62ص ,م(2002-) بنغازي
متصرفية بنغازي يف اغبكم العثماين الثاين , ؾبلة البحوث التارسنية و صبلح الدين السوري , الضرائب العثمانية يف والية طرابلس  (4)

 .388ص  ( ,1984-, منشورات جهاد الليبني للدراسات التارسنية ) طرابلس
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( 4 – 2أصبح ىؤالء اعبباة يتقاضون مرتبًا شهراًي يقدر ) ,القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
 . (1)ويساعد اعبُباة يف عملهم عضوان من اجمللس احمللي للمنطقة ,يف فَبة خدمتهم ()لريات

تقوم السلطات احمللية يف ـبتلف الوحدات اإلدارية  ,وبعد انتهاء موسم اغبصاد وجين احملاصيل
حسب ما  ,ربت إشراف ؾبلس اإلدارة ومساعدة مشايخ القبائل والقرى بتنفيذ عملية صبع األعشار

فيطلب من األىايل االلتزام بدفع الضريبة  ,ؼبأمورون الذين قاموا بتثبيتها يف السجبلت الرظبيةوضعو ا
 ,وسبر إىل أقرب وحدة وذُبمع الكميات وتودع يف ـبازن اغبكومة ,وإحضار ما عليهم من قمح وشعري

      .(2)وأحياانً تقوم السلطات العثمانية ببيع اؼبخزون ابؼبزاد العلين إىل ذبار اغببوب
وذلك يف  ,قد قدرت أعشار الشعري من قضاء مصراتة واتورياء أبلف وطبسمائة كيلة شعري 

 . (3)وىذه الكمية كانت من بني األعشار اؼبطلوبة إىل  مركز الوالية ,م(1866عام )
أما عن أعشار التبغ )الدخان( من قضاء مصراتة الذي يدفع إىل مركز الوالية فألف وستمائة  

 3ومت إرساؽبا من قبل ؾبلس القضاء إىل ؾبلس لواء اػبمس يف ) ,وسبعة وعشرون أقة وربع من الدخان
 .(4)م(1862رمضان 

عة كميتها على م وما ُحصل منها موز 1869وكان ؾبموع أعشار حب الزيتون يف مصراتة عام 
 :آليتا ووىي على النح ,(5)صبيع القبائل

 الكيلة القبيــلة
 34 زاوية احملجوب

 15 الكوايف
 05 معــدان
 02 الرمــلة

                                                 

( = اللرية الَبكية عملة من الذىب )180ص ,اؼبصدر السابق ,أنتوين كاكيا ,قروش10ؾبيدايت واجمليدي عملة فضية =  5. 
 .40ص ,اؼبرجع السابق ,الصاغبني جربيل اػبفيفي (1)
 . 41ص ,اؼبرجع نفسو (2)
 .2048وثيقة رقم  ,ملف الضرائب ,طرابلس ,دار احملفوظات التارسنية (3)
 .2085اؼبصدر نفسو , وثيقة رقم  (4)
 .68رقم  ,ملف أعشار مصراتة ,طرابلس ,دار احملفوظات التارسنية (5)
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 الكيلة القبيــلة
 06 اغبــدادة
 05 الذكــريان

 04 أوالد عبداػبالق
 192 اؽبــوامل
 08 زمــورة

 06 اؼبطـــاردة
 04 أوالد أبوشعالة

 08 اقزير البحري والقبلي
 232 العيساوية
 521 اجملــــــــموع

بعد أن تقوم اغبكومة يف كل عام  ,وذبدر اإلشارة إىل أن ضريبة الُعشر كانت ذُبىب ابؼبزاد العلين
وشننح  ,أشجار الزيتون فيهاو وزبتلف من منطقة إىل أخرى حسب دن ,إبعبلن عطاء عبمع ضريبة الزيتون

العطاء ؼبن يقدم مبلغًا أكرب وعليو َدفَعِو كامبًل للخزينة ويَبك لو حرية التصرف يف صبع الضريبة وفق 
 . (1)شروط معينة متفق عليها مسبقاً 

لكن مع ذلك كانت اإلدارة العثمانية ال تتنازل عن مستحقاهتا يف صبع الضريبة لذا تقوم 
وإال  ,وعدم زباذل األىايل عن دفعها ,من دفع الضريبةإبرسال جنود من جامعي الضرائب للتأكد 

مثل ما حدث يف العقد األخري يف  ,وأخذ اعبنود كل فبتلكات القبائل ,تعرضوا إىل مصادرة أمبلكهم
 . (2)مصراتة وسرت واتجوراء وزليًب ويريىا من اؼبناطق

ببيع العديد من  قد ازبذت اغبكومة ىذا اإلجراء عندما قام ؾبلس إدارة قائمقامية مصراتة
ربيع الثاين  19األراضي ابؼبزاد العلين بسبب عدم تسديد أصحاهبا ما عليهم من أموال مريية وذلك يف )

 . (3)م(1879
                                                 

 . 43ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي1)
 .  44ص  ,( اؼبرجع نفسو2)
 . 2062وثيقة رقم  ,ملف الضرائب ,طرابلس ,( دار احملفوظات التارسنية3)
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 : ()ضريبة الويركو
وىي ضريبة شخصية مفروضة على كل  ,عند أىايل الوالية ابسم اؼبرييو تُعرف ضريبة الويرك

حيث تدفع  ,وتشمل الضريبة أيضًا اغبيواانت ,(2)تقدر أبربعني قرشًا على كل شخص ,(1)ذكر ابلغ
( 3)½ واألينام واؼباعز  ,( قرشاً 17)½ األبقار  ,( قرشاً 35عليها رسوم ؿبدودة يؤخذ عن اعبمل )

 .(3)ويعفى منها اػبيل والبغال واغبمري ,قرشاً 
 (4)م(1889) اميف لواء اػبمس عو صبع ضريبة الويرك                

 اسَبليين اؼببلغ )قروش( اسم اؼبنطقة
 / 4782521 زليطن

 / 7862117 مصراتة
 / 1012645 سرت

 / 4102840 مسبلتو
 / 7602717 اػبمس

 22559 225372840 إصبايل لواء اػبمس
فمثبًل وردت ىذه الصيغة يف بعض الواثئق  ,وكان يتم نقل ىذه األموال اؼبريية على دابة تؤجر

 ,استلم شخص من صندوق مال قضاء مصراتة عشرين قرشاً أجرًة على حيوانو الذي نقل األموال اؼبريية
ودفع صندوق اؼبريي يف مصراتة إىل  ,(5)م(1887أيسطس  22إىل قائمقام متصرفية اػبمس يف )

                                                 

() 44ص ,اؼبرجع السابق ,الصاغبني جربيل اػبفيفي ,العطاءو ويرك تعين اؽببة أ ,مال اؼبرييو كلمة تركية تعين اعبزية أ. 
 . 71ص ,اؼبصدر السابق ,( أنتوين كاكيا1)
 ,م(1971-, اؼبطبعة اغبديثة ) القاىرة 1م , ط1911-1882ليبيا قُبيل االحتبلل االيطايل  ,( أضبد صدقي الدجاين2)

  .205ص
    .37ص ,اؼبصدر السابق ,كوروو ( فرانشيسك3)
 . 53ص  ,اؼبرجع السابق ,الصاغبني جربيل اػبفيفي( 4)
 . 2052وثيقة رقم  ,ملف الضرائب ,طرابلس ,( دار احملفوظات التارسنية5)
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تة أثناء ترحيلهم إىل اعببل الغريب مبلغًا قدره أربعمائة أىايل الرملة واؼبقاصبة وىم أعضاء يف ؾبلس مصرا
 . (1)وستة وتسعني ؿببوابً 

فرضت ضريبة على اآلابر الٍب يقوم األىايل حبفرىا يف أراضيهم و إىل جانب ضريبة الويرك 
%( من ؾبموع 6وتوجد ضريبة اعبهادية تقدر بـ ) ,( قرشاً 15ومقدارىا على البئر الواحد ) ,الزراعية

وفرضت يف ىذا العام مؤقتًا إال أهنا استمرت فيما بعد  ,وذلك لسد النفقات يف اغبروبو ة الويركضريب
 . (2)واعتربت مصدراً لدخل اػبزينة ولنفقاهتا الدفاعية

 ,وكانت تتم جباية األموال اؼبريية عن طريق مشايخ القبائل الذين رنمعون اؼبريي من األىايل  
ألهنا  ,وىذه الورقة يري منتظمة ,كما يف الوقت اغباضر  ,ف بعلم وخربوتعطى لؤلىايل ورقة عادية تعر 

تتسبب يف نزاعات دائمة بني األىايل واؼبشايخ بسبب ضياع األوراق الٍب تُعد السند الوحيد الذي يثبت 
 ()لذا قام الوايل أضبد راسم ابشا ,ولعدم وجود العقد عند شيخ القبيلة ,يف قبض األموال من األىايل

حيث رنب أن يوضع على الورقة اسم القضاء والناحية  ,اذ إجراءات مشددة من أجل تنظيم األوراقابزب
إضافة إىل اسم الشخص الذي سلم اؼببلغ والسنة احملسوب عنها ومن مث يسلم  ,والقبيلة الٍب ينسب إليها

ووضعو يف جداول منتظمة وطبعت دبطبعة الوالية  ,ومت ترتيبو على ىذا األساس ,إليو العلم واػبرب
 . (3)م(1892واستعملت  عام )

 ضريبة الدخل:
وأصحاب اغبرف  ,كانت تُفرض على األىايل الذين شنارسون األعمال التجارية والصناعية   

ومت  ,%( من الدخل العام3وقدرت نسبتها بـ ) ,(4)اؼبهنية مثل األطباء والتجار واؼبهندسني ويريىم

                                                 

, قرشاً, انستاس الكرملي20قيمتها  احملبوب عملة فضيةو وثيقة بدون رقم ,  ,ملف الضرائب ,طرابلس ,( دار احملفوظات التارسنية1)
 .158, ص د.ت(-) القاىرة , مكتبة الثقافة الدينية2علم النميات , طو اإلسبلمية و النقود العربية 

 . 38ص ,اؼبصدر السابق ,كوروو ( فرانشيسك2)
()  ؼبزيد من اإلطبلع يُنظر ,وؿباربة االستعمار ,كان لو نشاط إصبلحي  ,م1881توىل والية طرابلس الغرب يف نوفمرب عام: 

-دار الفتح للطباعة والنشر )بريوت  ,1ط ,والة طرابلس من بداية الفتح العريب إىل هناية العهد الَبكي ,الطاىر أضبد الزاوي
 .273ص ,م(1970

 ,2ج ,م(1899 -, مكتبة الفرجاين ) طرابلس1ط ,نهل العذب يف اتريخ طرابلس الغرباؼب ,( أضبد بك النائب األنصاري3)
 . 32-31ص

 . 234ص ,م(1988-, الدار العربية للكتاب ) طرابلس لييب خبلل العهد العثماين الثاين, )د.ط(اجملتمع ال ,تيسري بن موسى (4)
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واقتصرت على اؼبدن الساحلية وضواحيها ومنها طرابلس واعببل الغريب  ,(1)عفاء األجانب منهاإ
 . (2)واػبمس ومن اؼبعلوم أن مصراتة تعد قضاء اتبع للواء اػبمس

وفرضت على األنشطة التجارية الٍب كانت أكثر األنشطة تفرض عليها ضرائب ورفعت عام  
%( وفرضت ىذه الضريبة على اؼبرتبات 5د إىل )%( وفيما بع4%( إىل )3م( من )1878)

( عاماً بدفع الضرائب ابستثناء األعمى 18وصدر نظام إبلزام كل شخص يبلغ من العمر ) ,واؼبعاشات
 .(3)واؼبشلول والضباط والعسكـريني

 ضريبة اخلدمة العسكرية:
در بثبلثني كان سنضع الشباب القادرون على ضبل السبلح من يري اؼبسلمني لدفع ضريبة تق

وكانت يف واقعها مقتصرة على اليهود الذين يعَبضون عام  ,(4)وتعرف ابسم )الِبْدل العسكري( ,قرشاً 
وقدرت ىذه الضريبة الٍب يدفعها اليهود  ,(5)بعد عام على الضريبة الٍب تدفع بواسطة اعبمعية اليهودية

 . (6)يف مسبلتو وزليتنومصراتة دبائة ؿببوب يف العام عن كل ؾبموعة
مفروضة على اؼبواطنني البالغني  ,إضافة إىل ذلك ىناك ضريبة تسمى ابلتجهيزات العسكرية

%( على صبيع 6وحددت الضريبة بـ ) ,واؽبدف منها ذبهيز وتسليح القوات ,من الذكور تدفع سنوايً 
ط ُقدرت مصروفات صندوق مصراتة على معاش الضبا ,(7)م(1900أنواع الضرائب اعتبارًا من عام )

 :آليتم( يوضحو اعبدول ا1869واعبنود )

                                                 

 . 41ص ,اؼبصدر السابق ,كوروو ( فرانشيسك1)
 . 234ص ,اؼبرجع السابق ,( تيسري بن موسى2)
 . 57-56ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي3)
 . 39ص ,اؼبصدر السابق ,كوروو ( فرانشيسك4)
 . 59ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي5)
 ,السنة إحدى عشر ,منشورات مركز جهاد الليبيني للدراسات التارسنية ,ؾبلة البحوث التارسنية ,الضرائب يف ليبيا ,( ريتشارد ينبيل6)

 . 76ص ,م1989 ,العدد األول ,عشر
 . 60ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي7)

 اؼببلغ الشهر العام
 قرش 2125 تشرين األول م1869
 قرش 2050 كانون األول م1869
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صراتو خبلل ىذه ىذه اؼببالغ صرفت من الصندوق بعد أن صدق عليها ؾبلس قائمقامية م  
 . (1)األشهر  من العام

 ضريبة العقارات واألراضي: 
ومل يفرق بني اؼببلك اؼبدنيني  ,م(1903فرضت مع النظام الضرييب اعبديد الذي نُفذ يف عام )

ومقدارىا  ,(3)وشكلت مصدراً مهماً للخزينة ومشلت ىذه الضريبة اؼبباين واؼبنازل واألراضي ,(2)واؼبزارعني
%( للعقارات الٍب تستعمل من 8) ,ل%( من الدخ10ومقدارىا على األراضي والعقارات اؼبؤجرة )

. حّلت ىذه (4)( قرشاً 202000على أن ال تتجاوز قيمتها العامة ) ,%(5قبل اؼبالك مباشرة )
 اآليت:  ووىي على النح و,وقد ضمت أربعة أنواع عرُفت ابلتيمت ,الضريبة ؿبل ضريبة الويركو

 %( الٍب يشغلها اؼبالك. 8-5اؼبؤجرة من )
 %( من اجملموع العام لصاحل التجهيزات العسكرية. 6إضافة )

%( من ؾبموع ضريبة العقارات مرة واحدة لتغطية نفقات 10على اؼبالك االلتزام بدفع )
 . (5)%( لصاحل التعليم5جهاز التقدير. مت إضافة )

بذلك يتم ومن ال يلتزم  ,وذبدر اإلشارة إىل أن صبيع األىايل كانوا ُملزمني بدفع الضريبة 
 ,اغبجز على فبتلكاتو من مزروعات وحيواانت وأراٍض عند عدم حصوؽبم على سند قانوين يستند إليو

 . (6)م(1894فتقوم  اغبكومة ابغبجز على أمواؽبم وذلك ما حدث فعبًليف عام )
 
 
 

                                                 

 . 2265وثيقة رقم  ,ملف الضرائب ,طرابلس ,( دار احملفوظات التارسنية1)
 . 40ص ,اؼبصدر السابق ,كوروو ( فرانشيسك2)
 . 58ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي3)
 . 40ص ,اؼبصدر السابق ,كوروو ( فرانشيسك4)
 . 58ص ,جربيل اػبفيفني اؼبرجع السابق( الصاغبني 5)
 . 200وثيقة رقم  ,ملف الزراعة ,طرابلس,( دار احملفوظات التارسنية6)

 قرش 2050 تشرين الثاين م1869
 6225 / اجملموع
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  :ضرائب متنوعة: إىل جانب تلك الضرائب الرئيسية توجد ضرائب غري مباشرة تتمثل يف
 فحص اجملوهرات:ضريبة 

مقدار  ,( ابرة16وعن مثلها من الذىب ) ,فضة ()( ابرة عن كل أوقية16مقدارىا )
ويدعى فاحص  ,ومثقال عن الذىب ,( ابرات عن أوقية الفضة8الضريبة اؼبفروضة على األوزان )

 . (1)الذىب والفضة الذي رنمع الضريبة ابألمني
  الضرائب املفروضة على التبغ:

 ,م( دبركز الوالية نظامًا جديدًا إلدارة التبــغ وبيعو1862اإلدارة العثمانية يف عام )أصدرت 
وأُلغى نظام  ,م(1863%( من األجرة السنوية عام )30الذي احتكرت زراعتو ووضعت لو نسبة )

 .(2)الرسوم القدمي الٍب كانت تؤخذ ابليومية
لرسالة بعثها قائمقام مصراتة آنذاك أضبد وذلك وفقاً  ,وبلغت تسعرية التبغ اؼبزروع عشرة قروش

فبا أدى ذلك إىل  ,(3)إىل ؾبلس اإلدارة العثمانية ابلوالية ,م(1865-1863يالب األديم يف عام)
%( 8%( مث ىبطت إىل )10مطالبة بعض ذبار التبغ الزايدة يف نسبة األرابح الٍب كانت سابقًا )

مارس  13بيعو على تلك النسبة وذلك يف )  %( وكان رد اؼبديرية على ضرورة حصر5وأخريًا )
 .(4)م(1909

وأصبحت ؽبا  ,بعد اتفاقها مع الدولة العثمانية زراعة وبيع التبغ ()وقد ُمنحت شركة الررني
حيث ُقدر ؾبموع ما ُزرع  ,وتُعد ىذه الضريبة مصدر دخل ػبزينة الوالية ,إدارة مستقلة وقوانني خاصة

( مزارعًا وىم ؾبموع 364شنلكها ) ,()( جدولو2141م( بـ)1861من التبغ يف قضاء مصراتة عام )

                                                 

() ألف يرام , مصطفى عبدالكرمي اػبطيب , و مائتان و أربعون و شبانية و من األوزان الٍب استعملها العرب , ثقلها أربعمائة درىم أ
 .38اؼبرجع السابق , ص 

 . 73ص ,اؼبصدر السابق ,يا( أنتوين كاك1)
 .73ص ,اؼبرجع السابق ,الصاغبني جربيل اػبفيفي (2)
 .62وثيقة رقم  ,ملف الزراعة ,طرابلس ,دار احملفوظات التارسنية (3)
 .17وثيقة رقم  ,ملف الواثئق االقتصادية ,طرابلس ,مركز جهاد الليبيني للدراسات التارسنية (4)
()  ترصبة  ,اتريخ طرابلس الغرب ,ؿبمود انجي ,وصناعة التبغ إىل أن أصبحت قوة هتاهبا الدولة واؼبواطنونشركة فرنسية ربتكر زراعة

 .70ص ,م(1976 -منشورات اعبامعة الليبية )بنغازي ,دمحم األسطى ,عبد السبلم أدىم
()  = 182ص,صدر السابقاؼب ,انتوين كاكيا ,مَباً مربعاً  12.25ؾبرى صغري يشق يف األرض للسقيا وىنا اعبدولة. 
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وأجري الَبخيص دبعرفة  ,نظرًا ألهنا من أىم اؼبناطق الٍب اىتمت بزراعتو ,اؼبزارعني العاملني يف زراعتو
 ,والكاتب ودبعرفة أعضاء ؾبلس قضاء اؼبنطقة ,قدر(اؼبو واػبراص )اؼبثمن أ ,اعبايب(و اؼبأمور )احملصل أ

عمليات التوريد والشراء ؼبا ينتج ؿبلياً من التبغ  ,م1884ولقد أعطت السلطات العثمانية لتلك الشركة 
 .(1)ربت إشراف اغبكومة

 ضريبة الالقيب: 
مث رفعت إىل مائة وعشرين قرشاً  ,م(1866تؤخذ على كل خنلة مقطوعة شبانني قرشًا عام ) 

 .(2)ومن بعدىا قام ؾبلس إدارة الوالية برفع ىذه الضريبة إىل مائة وثبلثني قرشاً  ,م(1883عام )
وكانت ىذه الضريبة دبثابة مورد أساسي  ,()( قروش ؼبدرسة الفنون والصنائع10وزادت بـ ) 

وترسل ىذه اإلضافة إىل اؼبوظفني اؼباليني  ,ةوكانت مائة وعشرين قرشًا لصاحل اػبزينة العام ,للمدرسة
, وقد ظبحت اإلدارة العثمانية جبين البلقيب سنواي يف فَبة ال (3)اؼبختصني بذلك مث إىل صندوق اؼبالية

-1900حيث إن الوايل حافظ ابشا ) ,وكان استخراجو سنضع لنظام ,(4)( يومًا 45تتجاوز)
 .(6)لى كل خنلة تقطع الستخراج البلقيب( قرشاً ع150فرض ضريبة قدرىا ) ,(5)(1902

 ضريبة توثيق وبيع وشراء العقارات واألراضي: 
%( من شبن العقار اؼبباع وتتم عملية التسجيل عند القضاة حٌب عام 125مقدارىا )

 .(7)وبعد ذلك يتويل مسجل العقود بتثبيتها يف سجبلت احملاكم ,م(1903)
 

                                                 

 . 75-74ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي1)
 .79ص ,اؼبرجع السابق ,الصاغبني جربيل اػبفيفي(2) 

()  وخصصت الدراسة فيها لصنع السجاد واألقمشة  ,م  يف عهد الوايل انمق ابشا خبلل العهد العثماين الثاين1898نشأت عام
خليفة دمحم التليسي , )د.ط(, :دمحم األسطى , اعداد :اغبريرية والقطنية, ؼبزيد من االطبلع يُنظر: ؾبموعة الواثئق العثمانية , ترصبة

 . 155-154م(, ص 1990-منشورات جهاد الليبني للدراسات التارسنية , ) طرابلس
منشورات مركز جهاد الليبيني  ,د.ط ,م(1911-1881)الواثئق العثمانية  ,واثئق اتريخ ليبيا اغبديث ,عبدالسبلم أدىم (3)

 .166-165ص ,1974 ,طرابلس ,للدراسات التارسنية
 . 101ص ,اؼبصدر السابق ,( أنتوين كاكيا4)
 . 493ص ,اؼبصدر السابق ,( أتوري روسى5)
 . 124ص ,اؼبرجع السابق ,( تيسري بن موسى6)
 .  73ص ,اؼبصدر السابق ,( أنتوين كاكيا7)
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 ضريبة اإلرث: 
وذبىب ىذه  ,سنتص القاضي أبمور اإلرث اػباصة ابلُقصَّرو %( 225مقدار ىذه الضريبة )

 . (1)الضريبة من الورثة أي فبَّا تركو اؼبتوىف من أموال وأمبلك منقولة ويري منقولة
 ضريبة احملاكم: 

م على اؼبواطنني دفعها مقابل النظر يف قضاايىم الٍب يرفعوهنا يف احملاكم وبلغ دخلها عا
 . (2)م( طبسة آالف قرش1900)

 الرسوم اجلمركية: 
م( فرضت على البضائع الواردة 1844ففي عام ) ,تفرض على البضائع الصادرة والواردة

%( والصادرات 5ى الواردات )م( عل1852-1851وعام ) ,%(3والصادرات ) ,%(9)
, وأييت صبرك مصراتة يف الدرجة الثانية بعد طرابلس وذلك وفقًا لوارداتو ومن بعده أييت (3)%(12)

 .(4)صبرك اػبمس وزليًب واعبدول التايل يوضح ذلك
 م.1902-1897اػبمس( من عام  ,زليًب ,صبرك الوالية )مصراتة

 اػبمس     زليًب       مصراتة مركز الوالية )وارداتو( السنوات
 مقدار يري معلوم مقدار يري معلوم مقدار يري معلوم 617797 م1897
 / /         /     686057 م1898
 / /          /     674000 م1899
 / / /     643317 م1900
 /  /  /     716544 م1901
 7952 2650 34000 637169 م1902

 7952 2650 34000 3974884 اجملموع 

                                                 

 .  40ص ,اؼبرجع السابق ,كوروو ( فرانشيسك1)
 .246ص ,اؼبرجع السابق ,( تيسري بن موسى2)
 .65ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي3)
 . 62ص  ,اؼبصدر السابق ,ؿبمود انجي (4)
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اؼبواد الغذائية )القمح والشعري واغبلفاء( إضافة إىل بعض الصناعات  لقد مشلت ىذه الواردات
 ,(1)وكانت القوافل والسفن تتعرض أحياانً إىل نقص ,وأتثرت ىذه الرسوم اعبمركية بعدة عوامل ,احمللية

 ,ويعود السبب يف ذلك إىل حدوث اعبفاف يف اؼبنطقة فبا أدى إىل نقص يف اإلنتاج الزراعي والصناعي
ول السابق يوضح مقدار الرسوم احملصلة من صبرك مصراتة ويريىا وأنو كان ينقص إال يف العام واعبد

وأسهم ذلك يف زايدة اإلنتاج ودفع العديد من الضرائب  ,األخري حيث بدأت تتزايد الرسوم اعبمركية
يؤكد ذلك ذىاب بعض مشايخ قبائل مصراتة إىل و عليها. فقد فرضت ضريبة على التجار أيضًا 

م لغرض دفع تلك الضريبة دون إذن قائمقام مصراتة عمر بك بن منتصر 1880ؿبرم 14طرابلس يف 
 (.2) خبلل تلك الفَبةالذي كانت مهمتو صبع الضرائب 

وإضافة إىل الضرائب اؼبتعددة الٍب أشران إليها كانت ذبىب يريىا: مثل ضريبة كيل اغببوب يف 
ريبة على صيد اإلسفنج وتؤخذ عليو ضريبة الُعشر من قيمة وض ,األسواق ومقدارىا ابرتني على الكيلة

مصروفات و وىناك جانب أخر وى ,ضريبة اإلصبلحات والَبميمات داخل الوالية وخارجها ,(3)اإلسفنج
ومصروفات الصحة  ,وؿبصلي الضرائب ,من أجل دفع معاشات اؼبوظفني ,وواردات تلك الضرائب

يع ىذه الضرائب واؼبصروفات اؼبصدر األساسي ػبزينة وكانت صب ,والنفقات العسكرية ,والتعليم
م( ازدادت فبلغت مليون 1907حيث توجد وثيقة توضح أبن اؼبيزانية اؼبالية للوالية يف عام ) ,(4)الدولة

كما   ,فبل حاجة إلرسال شيء للوالية ,وثبلشبائة وسبعة وتسعني ألفًا وطبسمائة وأربعة وثبلثني قرشاً 
وعليهم بذل اعبهود الكاملة لتوفري متطلبات  ,توضح أن اؼبأمورين اؼبسؤولني على جباية الضرائب

والضرائب الٍب ذبىب من قضاء مصراتة حددت يف ثبلثة أشهر من  ,(5)النفقات العسكرية وجنيها ابنتظام
 .(6)نوفمرب ,يوليو ,العام وىي شهر أبريل

 
 

                                                 

 . 70,72ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي1)
 ( دار احملفوظات التارسنية , طرابلس , ملف التجارة , وثيقة بدون رقم .  2)
 . 245ص ,اؼبرجع السابق ,( تيسري بن موسى3)
 .210ص ,م (1962 ,مؤسسة سجل العرب )القاىرة ,د.ط ,ليبيا بني اؼباضي واغباضر ,( حسن ؿبمود سليمان4)
 . 6وثيقة رقم  ,ملف الضرائب ,طرابلس ,( دار احملفوظات التارسنية5)
 . 145ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي6)
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 اإلعفاءات الضريبية:  
اعبماعات سواء إعفاء كلي و ا عدم اؼبطالبة بدفع الضرائب من قبل األفراد أيقصد هب  

وعدم اقتصارىا على األفراد وقبائلهم وإدنا أيضًا على البضائع الواردة والصادرة من ضرائب  ,(1)جزئيو أ
 فاة ىي:ـُمعومن أىم الفئات الْ  ,اعبمارك

 ,يتمتعون ابإلعفاء منذ العهد العثماين األول :مشايخ القبائل والعشائر ومشايخ احملالتأ. 
كعائلٍب اؼبنتصر الذي كان رئيس   ,(2)% من صبع الضرائب5فهم أكرب شرزنة معفية مع اغبصول على 

وكذلك أُعفيت بعض القبائل مقابل  ,وعائلة اآليا الذي كان رئيس الكرايلة منها ,القبائل العربية منهم
 . (3)الضرائب وخدمة اإلدارة اؼبركزية العمل يف جبايةو استعدادىم للدخول يف اغبرب أ

قامت اإلدارة العثمانية إبعفاء  (:ةأفراد الوحدات العسكرية احمللية العامة )الكوارغليب. 
ىذه الفئة نتيجة لدعمهم ابلعديد من التسهيبلت من قبل مشائخ وأعوان ونواب الكواريلية وذلك 

ربيع  1أرخ يف ) ,ألجل اغبصول على دعم اغبكومة ورضاىا ,وجبايتها من األىايل لدفع أموال اؼبريي
 . (4)(1864الثاين 

( شخص 252000( إىل )202000م( بـ )1897يف الوالية عام ) ةقدر عدد الكواريلي 
مثل اغبراسة وصبع  ,أي نوع من الضرائب وذلك مقابل خدمات يقدموىاو أ ,وىؤالء ال يدفعون الُعشر

( جنيو 702000وبذلك قل اؼببلغ الذي كانت تتحصل عليو الدولة سابقًا الذي بلغ ) ,الضرائب
 .(5)إسَبليين بسبب ىذه اإلعفاءات

                                                 

 . 55ص ,م(1996 -( عقيل دمحم الربابر, دراسات يف اتريخ ليبيا اغبديث ,)د.ط( , منشورات فاليتا )مالطا1)
 . 64-63 ,56ص  ,اؼبرجع السابق  ,عقيل دمحم الربابر (2)
 . 35ص ,اؼبصدر السابق ,( أضبد بك النائب األنصاري3)
() اء الليبيات نتج عنها ىذه الطبقةىم جنود أتراك تزوجوا ابلنسو ىم إحدى الفئات من سكان الوالية  الكواريليةو القولويلية أ ,

 .  223أضبد صدقي الدجاين , اؼبرجع السابق , ص 
 . 2070وثيقة رقم  ,ملف الضرائب ,طرابلس ,( دار احملفوظات التارسنية4)
 . 75اؼبرجع السابق , ص ,عقيل دمحم الربابر (5)
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وعلى الريم من ىذه االمتيازات الٍب ربصل عليها ىؤالء  إال أهنا يف بعض األحيان تتعرض 
الذي ألغى امتيازاهتم  ,(1)م(1902-1900 ابشا )مثلما حدث خبلل والية حافظ دمحم ,إىل اإللغاء

 . (2)بعدما دفعوا الضرائب واألعشار اؼبفروضة عليهم
 ,وقادة القوافل التجارية ,اؼبدارسو ومعلم ,مشلت إعفاء كٍل من القضاة :إعفاءات عامةج. 

 ,وأعضاء يف الدولة مت إعفاؤىم بقرارات رظبية ,والعلماء واؼبفتني اؼبشتغلني يف اؼبؤسسات الدينية
 ,اؼبشلول ,األصم ,األعمى ,وإعفاء العاجزين من كبار السن ,واألشخاص الذين يقومون خبدمة الوايل

 . (3)اؼبعوز ويري ذلك من اإلعفاءات ,اؼبفلس
أصدرت الدولة العثمانية دستورىا الذي ينص على أن صبيع  ,م(1908بعد ذلك يف عام )

 .(4)ومن مت أعيد فرض الضرائب على الكواريلية ,اطنني متساوون وال فرق بينهماؼبو 
 :اخلامتة

نظمت الدولة العثمانية يف النصف الثاين القرن التاسع عشر الضرائب اؼبالية فأصبحت ضريبة 
 الرئيسة يف صبيع مقاطعات والية طرابلس الغرب . يريىا من الوداراتو الِبدل العسكري و الُعشر وو الويرك

أىم مصادر اؼبالية للدولة آلهنا تساعد يف زايدة خزينتها ,ونتيجة و تُعد الضرائب من أقدم 
لسياسة النظام الضرييب التعسفي جعل األىايل يتذمرون منها فبا أدى إىل تقدمي الشكاوي للسلطات 

 ذلك ألجــل مراعـاة ظروفهم اؼبعيشية اؼبـــَبدية آنذاك .و عثمانية , لآلستانة الو اغبكومية داخل الوالية , أ
 
 
 

 

                                                 

-, الدار العربية للكتاب )طرابلس1م , ترصبة:خليفة دمحم التليسي , ط1911ليبيا منذ الفتح العريب حٌب سنة  ,( أتوري روسى1)
 . 493ص ,م (1974

 . 204ص ,اؼبصدر السابق ,( ؿبمود انجي2)
 . 138-137ص ,اؼبرجع السابق ,( الصاغبني جربيل اػبفيفي3)
 . 223ص ,اؼبرجع السابق ,( تيسري بن موسى4)
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