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 السيطرة العثمانية وترتيباتها األدارية في بالد الشام .....

أتجه العثمانٌون بعد أنتصارهم على الدولة الصفوٌة فً موقعة     

للتوسع على حساب الدولة المملوكٌة فً بالد  5151جالدٌران عام 

الشام ومصروقد مهد سلٌم االول الطرٌق نحوهما بفرض سٌطرته 

ة المناطق الواقعة بٌن إرٌفان العاصمة االرمنٌة فعلى على كا

وكان السبب المباشر والذرٌعة لالحتالل وحدود الوطن العربً 

العثمانً لبالد الشام فكان تهدٌد الدولة العثمانٌة لحدود الدولة 

وهً امارة  (امارة ذو القدر)المملوكٌة وذلك عندما هاجمت 

االناضول على  تركمانٌة صغٌرة تقع فً الجنوب الشرقً من

الحدود الشامٌة وعاصمتها مرعش وقد تأسست فً منتصف القرن 

وأقتصادٌة مع الصفوٌٌن الرابع عشر وكانت تمتلك عالقات سٌاسٌة 

من ناحٌة ومع الممالٌك من ناحٌة أخرى وقد عمدت االمارة الى 

التعاون مع الممالٌك وعرقلة سٌر القوات العثمانٌة اثناء تقدمها 

فوٌٌن أذ بٌت السلطان سلٌم االول هذا االمر وجاءته لمحاربة الص

حكم سٌطرته على أبعد ان  الفرصة المؤاتٌة لمحاربة الممالٌك

التخوم العلٌا من الجزٌرة الفراتٌة والمدن المهمة )الموصل واربٌل 

ودٌار بكر ومرعش( وغٌرها من المدن ساعده فً ذلك الظروف 

الدولة المملوكٌة فً مصر ها السٌاسٌة واالقتصادٌة التً كانت تعٌش

وبالد الشام أذ كانت تعانً كثٌرا من خمول أقتصادها بسبب 

الثكنات العسكرٌة التً زرعها البرتغالٌون فً البحر العربً 

 والبحر االحمر ومن ثم أكتشافهم لطرٌق رأس الرجاء الصالح.

وهكذا بدأت الحرب بٌن الدولتٌن وجرت المعركة الحاسمة على    

 (  5151آب سنة  41مرج دابق فً) ارض سورٌا فً سهل 

بالقرب من مدٌنة حلب وتمكنت فرق االنكشارٌة بقٌادة السلطان 

سلٌم االول من تمزٌق وحدة جٌش الممالٌك  الذي كان بقٌادة 
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ركة ,ساعد العثمانٌٌن السلطان قانصوه الغوري الذي قتل فً المع

هو خٌانة احد قادة وامراء الممالٌك اضف الى ذلك على االنتصار

التً كان ٌمتلكها  حسن تدرٌب الجٌش واالنضباط واالسلحة الحدٌثة

 الجٌش العثمانً.

(وقرئت 5151آب  42دخل السلطان سلٌم االول حلب فً )   

خادم الخطبة بأسمه فً مسجد الملك الظاهر ووصفه الخطٌب ب )

ٌوما نظم فٌها  52,وقد بقً فً حلب قرابة الحرمٌن الشرٌفٌن (

اٌلول ,وقد ابقى  42أمور المدٌنة ,ثم توجه نحو دمشق فوصلها فً 

السلطان سلٌم النظام االداري فً الشام على ما كان علٌه اٌام 

مقاطعات تعرف كل  1الممالٌك ولما كانت بالد الشام مقسمة الى 

ٌابة(وهً نٌابات حلب ودمشق وحماة وطرابلس واحدة منها باسم )ن

وصفد والكرك وقد عٌن علٌها بكوات من االتراك العثمانٌٌن الذٌن 

بأن رفع شأن بعض المدن وحولها الى ٌثق بهم واجرى تعدٌال 

مراكز ادارٌة رئٌسٌة متخذا الوحدة االدارٌة  العثمانٌة وهً 

)جان بردي  السنجق اساسا للتقسٌم بدال من النٌابة ,كما عٌن

الغزالً( والٌا على دمشق ومد نفوذه على القسم الجنوبً من 

سورٌا وحتى العرٌش وبذلك ٌكون قسم بالد الشام الى قطاعٌن 

كبٌرٌن احدهما شمالً دمشق وٌشرف علٌه حاكم حلب وثانٌهما 

جنوبها وٌشرف علٌه حاكم دمشق , وقد شمل التنظٌم االداري 

غرى والقرى الكبٌرة فعٌن على كل للسلطان سلٌم كذلك المدن الص

واحدة منها )صوبا شٌا( ٌمثل السلطة العسكرٌة وٌحفظ االمن 

 والنظام .

,واظهر كما واهتم السلطان بتركٌز السلطة االدارٌة العسكرٌة     

عناٌة كبٌرة فً تنظٌم الخدمة القضائٌة , وابقى على نظام الحسبة 

نفٌذ أحكام القضاة واوصى المحتسبٌن والبكوات والصوباشٌة بت
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وقراراتهم ثم عٌن فً كل سنجق مسؤوال عن تنظٌم أمر المالٌة 

 )دفتر دار(.

ومما ٌجدر ذكره ان السلطان لم ٌحاول أدخال انماط التنظٌم    

االداري العثمانً بكل تفاصٌله فً منطقتٌن جبلٌتٌٌن من مناطق 

 -بالد الشام وهما:

وعنٌتاب وقلعة  وبهنسً المنطقة الشمالٌة وتضم مالطٌة -اوال:

وتسكنها قبائل تركٌة وتركمانٌة لها عاداتها الخاصة الروم 

 وتنظٌمها العشائري الذي ٌنسجم مع طبٌعة المنطقة الجبلٌة .

منطقة جبل لبنان التً كان لها كذلك أمراؤها االقطاعٌون  -ثانٌا :

من المارونٌٌن والدروز وكانوا  ٌعٌشون اٌام حكم الممالٌك 

 ٌن متناحرٌنمتنافس

وٌتمتعون باوضاع شبه استقاللٌة ساعدتهم على دعمها مناطقهم 

 الجبلٌة الوعرة .

باٌدي لذلك رأى السلطان ضرورة ابقاء هاتٌن المنطقتٌن     

رؤسائها الوارثٌن ٌحكمونها وفقا لعاداتهم الخاصة وٌرتبطون 

بالسلطان العثمانً بروابط التبعٌة وٌقدمون ما علٌهم من خراج 

رض , وساعده على ذلك هو ان كثٌرا منهم جاءوا الى السلطان اال

بعد انتصاره فً مرج دابق لٌقدموا له فروض الوالء والطاعة ومن 

ابرز هؤالء الذٌن قدموا للسلطان هو فخر الدٌن المعٌنً الذي 

 اعترف فٌه السلطان أمٌرا على جبل لبنان .

سحبوا نحو القاهرة اما عن بقٌة فلول الجٌش المملوكً فانهم ان    

ونصبوا علٌهم سلطانا جدٌدا هو) طومان باي (الذي كان نائب 

السلطان الغوري والذي عمل خالل فترة محدودة من اعادة تشكٌل 
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فً مصر لٌكون على أهبة االستعداد لمواجهة مملوكً جدٌد  جٌش

 خطر االمتداد العثمانً نحو مصر .

رٌا وفرض سٌطرته اتجه السلطان سلٌم االول نحو جنوب سو   

على فلسطٌن وقام بزٌارة خاصة الى مدٌنتً القدس والخلٌل وتقدم 

خان ٌونس وغزة وأحسن الى الرعاٌا وسكان المدن والقرى نحو 

  والقصبات التً مر بها .

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  


