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  احملاضرة التاسعة 

  االقطاع
  تعریف:

وسـیاسي عم أوربا في العصور الوسطى ویعرف  اتجتماعي –هو نظام اقتصـادي   

ایضــــًا انه :اســــلوب من اســــالیب الحكم تمارس فیه الســــلطة نتیجة لعالقة بین تابع ومتبوع 

وسـید ومسود وعرف ایضًا انه: " " امتالك حق التصرف في االراض وراثیًا لقاء حسابات 

  تؤدي لصاحب األرض األصلي".

عیة من قبل مالك ذي ســـــلطة لشـــــخص وأهم خصـــــائصـــــه هو منح األراضـــــي الزرا  

معین لقاء خدمات عسـكریة، وكانت كل وحدة اقطاعیة وحدة اقتصـادیة وقضائیة ، فضًال 

عن كونها وحدة عســــــــــــكریة اقلیمیة، بحیث كانت كل اقطاعیة عبارة عن دولة مصــــــــــــغرة، 

  وكان السید االقطاعي مرتبطًا بعالقة التبعیة لمن فوقه، والسیادة على من دونه.

ألف قمة النظام االقطاعي من النبالء الكبار، وهم التابعون المباشـــــرون للملك، وتت  

  وكان هؤالء یدعون بـ " االقران".

وكان االقطاعیون الكبار یحتفظون بعض األراضـــــــــــي النفســـــــــــهم، ویوزعون الباقي   

على االقطاعیین القانویین، وهؤالء یحتفظون ببعض األراضــــــي النفهســــــم ویوزعون الباقي 

  فالحین لقاء اجهزة معینة، وخدمات متفق علیها.على ال



ظهر النظام االقطاعي الســـــباب معقدة ، واختلفت اشـــــكاله بین اقلیم واقلیم، وقطر   

  واخر، وان كانت اسسه واحدة في جمیع االقالیم، وبلغ 

  مراحل االقطاع وادواره:
ؤالء ه كان الملك عند الجرمان یحیط نفســـه بعدد من المحاربین المخلصـــین، وكان  

الملخصــــون یؤلفون نخبة عســــكریة مكرســــة لخدمة الملك. فحاول الملوك الحرمان الســــیما 

(شـــــــارل مارتل) ان یضـــــــع هذا النظام الناشـــــــئ مطامعه الخاف ، عندما أنشـــــــأ بعد ســـــــنة 

) نظام منح األراضـــــــي الزراعیة لقاء خدمات عســـــــكریة، وســـــــمي هذا النظام (نظام 732(

بین (ملكیة األرض) و(الحمایة) و(الخدمة العســـــــــــــــكریة)  االقطـاع)، وهـذا النظام یجمع ما

  وفكرة االخالص أو الوالء للمسیحیة.

َمرَّ النظام االقطاعي بثالث مراحل هي: عصـــــــر التمهید وعصـــــــر النمو وعصـــــــر   

  النصح واالكتمال.

  عصر نمو االقطاع:
وهو فترة القرنین التاســـــع والعاشـــــر ، وشـــــهد هذا العصـــــر احداثًا ســـــیاســـــیة مهمة،   

اضطرابات اجتماعیة واسعة، وحروب متواصلة بین نبالء االقطاع المحلیین، وهذه الفترة و 

  هي العصر المظلمة في أوربا.

  عصر اكتمال النظام االقطاعي:
بلغ النظام االقطاعي مشــــــــــكلة الناضــــــــــج التام في القرنین الحادي عشــــــــــر والثاني   

عشــــــر، وفي هذا العصــــــر اختفت ســــــلطة الحكومة المركزیة من غرب أوربا، وتحول والء 

الجماعات عن الحكومة المركیزة إلى اعداد من الســادة المحلیین، وصــار امتالك االراض 

طان من یكون بتلك األرض من الناس. فالصــــــــفة مقترنًا بحق امتالك مقالید الحكم والســــــــل

الثانیة االســـــاســـــیة لالقطاع التي تلي مباشـــــرة طبقته العســـــكریة هي طبیعته القضـــــائیة فقد 

كانت االقطاعة وحدة قضـــــائیة فضــــــًال عن كونها وحدة عســــــكریة اقلیمیة، لســــــیدها حقوق 

تهدات ا عدة من الالســــیادة على جمیع اتباعه. وقد نشــــأت بین الســــید والتابع عالقة قوامه

  المشتركة وااللتزامات المتبادلة بین الطرفین.



  النظریة السیاسیة للنظام االقطاعي:
بلغ النظام االقطاعي، بوصـفه شكًال من اشكال الحكومة والمجتع، أوج خصائصه   

وقوته في القرنین الحادي عشـــر والثاني عشـــر، وســـادت نظریة االقطاع الســـیاســـیة أوربا، 

ى في الكنیســــــــــة، فقد اعتبر اهللا الســــــــــید االعلى، واعبتر االباطرة والملوك بل وتغلغلت حت

  اتباعه المباشرین.

ان اســــــــاس االقطاع هو مبدأ التعاقد، فمثلت طبیعة الخدمات المتبادلة من الســــــــید   

والتابع من الناحیة التاریخیة، نظریة جدیدة في تنظیم المجتمع. وتقوم العالقات بین الســید 

ســـــــــــــــاس مبـدأ التعـاقـد، إذ یمنح التعـاقـد كل طرف حقوقًا معینة على الطرف والتـابع على ا

االخر، وتلزمه اداء خدمات قمعینة له. وفي حالة التقصیر في اداء الخدمات المنصوص 

علیهـا في العقـد، أو في حـالـة التجـاوز على هـذه الحقوق المنصـــــــــــــــوص علیها، أو التفكر 

ف المعتدى علیه ان یلغي التعاقد قانونیًا، لها، أو عدم االقرار بها، یصــــــــبح من حق الطر 

ویعلن انهاء العالقة بینه وبین الطرف االخر. فاذا قصــــــــــر الســــــــــید في حمایة التابع ، أو 

  عامله معاملة غیر عادلة، فمن حق التابع ان ینهي التعاقد.



 


