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 -السيطرة العثمانية على مصر ..وترتيباتها االدارية  :  

)طومان تجمع الممالٌك الهاربٌن من سورٌا فً القاهرة بزعامة     

الذي أخذ على عاتقه تنظٌمهم وجعلهم على أهبة االستعداد  باي(

لمواجهة خطر الزحف العثمانً نحو مصر , وكان السلطان 

العثمانً سلٌم االول قد اعتقد ان دولة الممالٌك ضعفت وانهارت 

بعد معركة مرج دابق وبناءا على ذلك عرض على طومان باي 

االحتفاظ بمنصب  االعتراف بألسٌادة العثمانٌة على مصر مقابل

حاكم مصر اآل ان طومان باي رفض هذا العرض وأصر على 

 -المقاومة لسببٌن هما:

أعتقد طومان باي ان السلطان سلٌم االول لم ٌكن جادا فٌما  -1

عرضه من مقترحات اذ ان رسالته التً أرسلها تنطوي على 

تهدٌد مباشر , فسلٌم االول ٌعلم ٌقٌنا ان قاعدة الممالٌك 

هً مصر ولٌست سورٌا وأنه عاد الى أسطنبول  األساسٌة

دون أخضاع مصر فمن المؤكد ان الممالٌك سٌجمعون قواتهم 

من جدٌد وٌتحولون من موقف الدفاع الى موقف الهجوم على 

 العثمانٌٌن الستعادة سورٌا .

ضغط االمراء الممالٌك على طومان باي خشٌة ان ٌثبت  -2

 مركزه كسلطان فً مصر .

طومان باي سار سلٌم االول نحو القاهرة فأجتاز  بعد رفض      

( وقد 1511صحراء سٌناء ووصل الى شواطىء النٌل مطلع سنة )

سهلت االمطار الغزٌرة التً هطلت تلك السنة على الجٌش العثمانً 

عملٌاته العسكرٌة فقد حاول الممالٌك بقٌادة طومان باي وبعد ان 

ه عند الصالحٌة ,اآل ان جمعوا قواتهم صد الزحف العثمانً وعرقلت

العثمانٌٌن تجنبوا هذا الخط الدفاعً وانحرفوا نحو الجنوب ودخلوا 

 )الرٌدانٌة(الدلتا حتى منطقة بلبٌس , وفً مشارف القاهرة وعند 
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 23)حدثت المعركة الثانٌة الحاسمة فً حٌاة الدولة المملوكٌة فً 

عثمانٌٌن وأنتهت بهزٌمة الممالٌك ودخول ال (1511كانون الثانً 

وبذلك سقطت دولة الممالٌك (1511كانون الثانً  26)القاهرة فً 

 . (1511-1251)التً امتد حكمها من 

أما طومان باي فقد هرب مع ما تبقى من معه من الممالٌك    

ًً به فٌما بعد عند سلٌم االول  وطلب حماٌة احد المتنفذٌن الذي وش

حول شؤون مصر الذي أستقبله ,وجرت محادثة طوٌلة بٌنهما 

وأحوالها وأدارتها وأعجب سلٌم االول بشجاعة طومان باي وذكائه 

ودهائه وخاللها فكر سلٌم االول ان ٌعٌنه والٌا على مصر , لكن 

خاٌر بٌك الح على سلٌم االول بأعدامه والتخلص منه النه اي 

طومان باي أراد بدهائه وأسلوبه أن ٌكسب ثقة السلطان سلٌم 

د علٌه وٌعٌد تنظٌم الممالٌك من جدٌد , األمر الذي لٌنقلب فٌما بع

) نٌسان دفع سلٌم االول الى القاء القبض علٌه وأعدامه فً 

1511). 

  -أما عن أهم ترتيباته األدارية في مصر:

بقً سلٌم االول فً مصر بضعة شهور عمل خاللها على دراسة   

الذي  )أدرٌس البدلٌسً(أحوال مصر مع مستشاره الكردي المؤرخ 

نصح سلٌم االول بعدم أثقال كاهل المصرٌٌن بألضرائب , كما 

التقى مع مندوبً البندقٌة وعقد معهم معاهدة منحتهم أمتٌازات 

تجارٌة على غرار االمتٌازات التً كانوا ٌتمتعون بها فً عهد 

الممالٌك , وقد أتخذت هذه المعاهدة فٌما بعد أساسا لمعاهدات الدولة 

دول االوربٌة األخرى فٌما ٌتعلق باالمتٌازات العثمانٌة مع ال

 التجارٌة .
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( مدٌرٌة وعٌن خاٌر بٌك والٌا 24قسم سلٌم االول مصر الى )  

,وأصدر قرارا  1522علٌها وبقً فً منصبه حتى وفاته سنة 

بالعفو الشامل عن الممالٌك وتوزٌع الرواتب لهم ,وتعٌٌن بعضهم 

ستفادة من خبراتهم الطوٌلة )األبمناصب أدارٌة مهمة لغرضٌن هما 

ودراٌتهم بأحوال البالد , وبنفس الوقت منعا لحدوث اي رغبة فً 

االستئثار بألسلطة وخاصة ان مصر بعٌدة عن مركز الدولة 

هذا االساس وافق سلٌم  وعاىالعثمانٌة وٌدفعهم الى االستقالل( , 

( من أمراء الممالٌك فً بعض المناصب 41االول على تعٌٌن )

دٌوان باشا)دٌوان االدارٌة , كما أدخل بعضهم فً عضوٌة 

وهو مجلس أداري ٌرأسه الوالً,تشكل فً )) محروسة مصر(

مصر فً أعقاب الغزو العثمانً من رؤساء الحامٌة العسكرٌة ومن 

(والدفتردار)المسؤول المالً( وأمٌر الكختدار)نائب الوالً

الحج,وكانت مهمته بالبداٌة تنحصر فً معاونة الوالً فً شؤون 

االدارة والحكم ثم تطور بعد ذلك لٌشمل اٌضا منع الوالً من أساءة 

 أستعمال سلطته((.

بعد جملة الترتٌبات االدارٌة قرر السلطان سلٌم االول العودة    

ستصحبا معه عدد كبٌر من كبار بجٌشه الى بالد االناضول م

وبهذا تعد سٌطرة سلٌم التجار والحرفٌٌن والصناع ورجال الدٌن,

االول على مصرأنتصارا سٌاسٌا وحضارٌا .. سٌاسٌا النه سٌطر 

على قلب الوطن العربً ,وحضارٌا النه نجح فً جلب اآلآلف 

المؤلفة من الرجال المدربٌن العرب كً ٌدخل بوساطتهم الخدمات 

   ضارٌة الى األدارة العثمانٌة وٌؤثروا فً بنٌتها ومؤسساتها.الح

 


