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 -ة:ــــــــــــالعربيـــــــــــالعثمـــــــــــــــــــانية لألقطار االدارة 

أهتم العثمانٌون منذ بدء سٌطرتهم على الوطن العربً فً القرن التاسع 

بتثبٌت  9291عشر والتً أستمرت حتى نهاٌة الحرب العالمٌة األولى 

دعائم حكمهم وتنظٌم االدارة والمجتمع مستندٌن فً ذلك الى مصدرٌن 

 -أساسٌٌن :

 النظم التً كانت متبعة فً مختلف أنحاء الدولة العثمانٌة. -أولهما :

 النظم التً كانت سائدة فً االقطار العربٌة قبل أحتاللهم لها. -ثانٌهما :

ضوعها للسٌطرة العثمانٌة وحدات لذلك اصبحت األقطار العربٌة بعد خ    

أدارٌة سمٌت باالٌاالت ثم أبدلت التسمٌة الى مصطلح الوالٌات , وتنقسم 

الوالٌة الى سناجق)الوٌة( وفً كل لواء )متصرف( وفً كل قضاء 

)قائمقام( وفً كل ناحٌة )مدٌر ناحٌة( وفً كل قرٌة )مختار( وقد بلغ 

متصرفٌات  4والٌة و 91مانً مجموع الوالٌات العربٌة خالل العهد العث

والٌة الحجاز, والٌة بٌروت, والٌة الٌمن,  -وهذه الوالٌات هً:مستقلة 

والٌة البصرة ,والٌة بغداد , والٌة الموصل , والٌة حلب , والٌة سورٌا , 

 والٌة الجزائر , والٌة طرابلس الغرب , والٌة تونس, والٌة مصر . 

دس , متصرفٌة بنغازي , متصرفٌة أما المتصرفٌات فهً متصرفٌة الق   

دٌر الزور , متصرفٌة جبل لبنان , وترتبط هذه الوالٌات والمتصرفٌات 

 بالعاصمة أسطنبول .

لم ٌمارس العثمانٌون اٌة سلطة سٌاسٌة مباشرة ولكن هذا لم ٌمنع    

العثمانٌٌن من مراعاة الفوارق الدٌنٌة والمذهبٌة والعرقٌة حٌث لم ٌحاولوا 

ان ٌتدخلوا فً بداٌة االمر التغلغل فً حٌاة السكان طالما حافظوا على 

  -والئهم للحكم العثمانً وكان المجتمع مقسما الى طبقتٌن :

وهً االكثرٌة وتضم المنتجٌن للثروة من العمال والفالحٌن  -االولى :

 والحرفٌٌن وهم ٌدفعون الضرائب للحكام .



والٌدفعون الضرائب والٌقومون بأي فهم الحكام وٌمثلون األقلٌة  -الثانٌة :

عمل أنتاجً , وانما ٌنصرفون لجمع االموال وٌستخدمونها فً دعم 

 سلطتهم .

لقول ان السطحٌة كانت من أبرز خصائص الحكم ومن هنا ٌمكن ا  

العثمانً , هذه السطحٌة جعلت الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة واالجتماعٌة 

 خارج مسؤولٌات الحكومة العثمانٌة ومن مسؤولٌات السكان .

أما واجبات الدولة العثمانٌة فقد أنحصرت فً حفظ النظام وحماٌة الدولة   

ثمار الثروة التً تعود الى السلطان من الخطر الخارجً وتنظٌم أس

العثمانً الذي ٌعد الرئٌس االعلى للدولة والجٌش وٌشترط فٌه ان ٌكون 

من االسرة المالكة العثمانٌة التركٌة االصل وقد تمتع السلطان بسلطة 

عسكرٌة ومدنٌة مطلقة. وٌلً السلطان )شٌخ االسالم ( وهو الرئٌس 

ظم ( اي رئٌس الوزراء وكان ٌقوم االعلى للعلماء وهناك )الصدر االع

بأعانة السلطان فً اصدار القوانٌن وادارة البالد وٌطلق على الحكومة اسم 

)الباب العالً(,وٌتولى الشؤون الخارجٌة )رٌس أفندي ( وهو بمثابة وزٌر 

الخارجٌة , وكان ثمة دٌوان مركزي سترأسه السلطان وٌضم كبار رجال 

وعلماء الدٌن وهذا الدٌوان ٌناقش المسائل الدولة المدنٌٌن والعسكرٌٌن 

ظب على حضور جلساته وٌخطط السٌاسة العامة للدولة وكان السلطان ٌوا

واكتفوا بالسماع الى ماكان ٌدور فٌه من مناقشات فكان ذلك من أسباب 

 تدهور الدولة العثمانٌة.

 أعتمدت الدولة العثمانٌة على المؤسسة العسكرٌة لتحقٌق أهدافها فً   

التوسع والسٌطرة على األقطار العربٌة ,وتألفت المؤسسة العسكرٌة 

 العثمانٌة من نوعٌن من القوات :

وترجع جذور تأسٌسها الى المراحل  -القوات األقطاعٌة :-النوع االول :

االولى فً نشأة الدولة العثمانٌة حٌن أعتمدت على النظام األقطاعً 

 -وهدفت من ورائه تحقٌق أمرٌن أثنٌن :

تأمٌن الرزق لفئات متعددة من الجند بدل من تخصٌص رواتب  -أولهما :

 لهم فقد كانوا ٌجهزون أنفسهم وٌتقدمون الى مٌادٌن القتال .



ان هذا النظام ساعدهم فً تهٌئة ما ٌحتاجونه من الجند فً  -ثانٌهما :

حركات التوسع العثمانٌة وقد شكلت قوات الفرسان االقطاعٌة نواة الجٌش 

 مانً .العث

وهً التً أعتمد علٌها العثمانٌون فً  -القوات األنكشارٌة : -النوع الثانً :

أدارة عملٌاتهم التوسعٌة وقد ظهرت الحاجة الى هذا النوع من القوات بعد 

ان فقدت القوات األقطاعٌة أهمٌتها وصار من الصعب جدا األعتماد علٌها 

العثمانٌٌن على أنشاء  ومما ساعدفً أماكن بعٌدة عن مواضع أقطاعاتها 

الجٌش الجدٌد )ٌنً جري( ثم طور بعد ذلك لٌكون األنكشارٌة تلك األعداد 

الكبٌرة من ألسرى المسٌحٌٌن الذٌن حصلوا علٌها خالل عملٌات توسعهم 

مس األسرى للدولة فً أوربا فقد كانت العادة المتبعة هً تخصٌص خ

 ٌة .وتحوٌلهم الى جنود ٌعملون فً بناء األمبراطور

وقد أرتبط الجٌش بألطرٌقة البكتاشٌة وهً طرٌقة صوفٌة باطنٌة     

شاعت بٌن قبائل األناضول منذ منتصف القرن الثالث عشر وكان الشٌخ 

البكتاشً ٌتقدم القطعات األنكشارٌة عند السً.ر نحو الحرب شاهرا سٌفه 

ته ومن هنا أصبح كل نصر ٌناله األنكشارٌة ٌعزى الى ذلك الشٌخ وبركا

التً أصبحت فً نهاٌة القرن وهذا مما ساعد فً تقوٌة سمعة األنكشارٌة 

الخامس عشلر القوة العسكرٌة الضاربة للدولة العثمانٌة , فقد أعتاد 

السالطٌن بعد أحتاللهم األقالٌم تثبٌت حامٌة عسكرٌة من األنكشارٌة فً 

امٌة العسكرٌة مركز كل والٌة وكان آغا األنكشارٌة بمثابة القائد العام للح

 فً الوالٌة .

أخذ الجٌش األنكشاري بأتدهور بعد أن دخلت فٌه عناصر ال تتقن    

صنعة الجندٌة وقد قاسى األهالً منهم الكثٌر من العنف وضجوا بألشكوى 

المالٌة , كما أستفادوا من ظروف الصراع من تعدٌاتهم وتزاٌدت أعبائهم 

نازعٌن على العرش لٌفرضوا الذي كان ٌنشب بٌن أبناء السالطٌن المت

نفوذهم على السلطان فتحولوا بذلك الى أداة هزٌمة وتخرٌب .وأستمرت 

تمرداتهم خالل القرن الثامن عشر وكان أخطرها تلك التً حدثت فً عهد 

( حٌن تمكن األنكشارٌة فً الثامن 9017-9071السلطان أحمد الثالث )

صمة وخلع السلطان من السٌطرة على العا 9071والعشرٌن من أٌلول 



فً تارٌخ  ون دورا خطٌراوأعدام أثنٌن من معاونٌه , وقد لعب االنكشارٌ

الوالٌات العثمانٌة ومنها العربٌة أذ ساهموا فً الفتن الداخلٌة وكثٌرا ما 

 نشب القتال بٌنهم وبٌن القوات المحلٌة.

بعٌدا  أن التدخل فً شؤون الحكم وأثارة المشاكل جعل الجٌش األنكشاري  

عن ممارسة مهامه الرئٌسٌة فً حفظ حدود الدولة وحماٌتها من األخطار 

الخارجٌة ففً الوقت الذي كان فٌه االنكشارٌون ٌعبثون بمقدرات 

السالطٌن لحقت بألدولة العثمانٌة فً المجال الخارجً طوال القرن الثامن 

ع على أمام الدول األوربٌة أضطرت على أثرها التوفٌعشر هزائم خطٌرة 

التً بموجبها سلمت المجر  9922معاهدات مهٌنة منها معاهدة كارلوفتز 

الى النمسا ومعاهدة كوجك كٌنارجً التً أعقبت هزٌمتها أمام روسٌا سنة 

كذلك ومعاهدة ٌاسً التً ذلتها أمام روسٌا . وقد أنكشف ضعفها  9004

ا فً عدم قدرتها على مواجهة الغزو الفرنسً لمصر وفلسطٌن وسورٌ

( وقد أدى ذلك كله الى ظهور أتجاه جدٌد فً الدولة ٌدعو 9021-9179)

الى أٌقاف التدهور وهو األتجاه المعروف بحركة األصالحات والتنظٌمات 

العثمانٌة ولقد كان من الطبٌعً ان ٌستهدف األصالح فً المقام األول 

التخلص من الجٌش األنكشاري وأنشاء جٌش جدٌد ٌحل محله ولم ٌتحقق 

 (.9112-9171لك اآل فً عهد السلطان محمود الثانً )ذ


