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: ة ـــمقدم

شهدت حركة اإلصالح العثماني مطلع الثالثينات من القرن التاسع عشر تحوال 

حاسما في تاريخها، بظهور تيار جديد في الدولة العثمانية يدعو إلى ضرورة 

بدأت ".التنظيمات العثمانيةب"وتطويرها ، وهو االتجاه المعروف الدولة إصالح

واستمرت بشتى ) م1861-1839(ثاني رسميا مع عهد السلطان عبد المجيد ال

.م1914ألوانها حتى اندالع الحرب العالمية األولى 

التنظيمات العثمانية إلى عهد المؤرخين من يعود بجذورو رغم أن هناك من

باعتبار عهده منطلقا جديدا في تاريخ الدولة ) م1774-1757(مصطفى الثالث 

اندالع الحرب بونهايتها الية،والمظهرت فيه بوادر إصالح الجيش العثمانية

هذه التنظيمات في الفترة إال أننا سنقف على دراسة . م1914العالمية األولى 

بالتعرض إلى خلفياتها ومظاهرها، وأهم المواقف ) م1876-1839(الممتدة من 

).الشام والعراق(منها، وتأثيراتها بخاصة على الواليتين العربيتين 

ت العثمانية كموضوع لهذا البحث إلى عدة اعتبارات ويعود اختياري ، التنظيما

:أهمها 

الدافع الذاتي والمتمثل في ميلنا للفترة التاريخية الحديثة على غرار :أوال 

الفترات التاريخية األخرى، خاصة البحث في تاريخ المشرق العربي في الفترة 

.التي كان فيها تحت الحكم العثماني
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يخية الجزائرية المتعلقة بالفترة الحديثة غلب عليها أن الدراسات التار:اثاني

الطابع المحلي، لذلك وجهت اهتمامي أن أخوض غمار البحث في تاريخ المشرق 

وظلت فكرة تراودني منذ مرحلة ن أن المواضيع المشرقية تستهوينيالحديث، كو

الليسانس، وزاد ارتباطي به بفضل توجيهات األستاذ المشرف القيمة، وحرصه 

.على تكويني في تاريخ المشرق الحديث

الدافع الموضوعي فيرتبط مباشرة بأهمية موضوع التنظيمات الذي : ثالثا 

يشكل مرحلة جديدة في تاريخ حركة اإلصالح العثماني، تبرز لنا األحداث 

تها اءالتنظيمية الهامة التي كانت قفزات إصالحية واضحة المعالم، لم تقتصر باجر

سكري فحسب، بل شمل كل قطاعات السلطة في المجتمع، النظام على الجانب الع

الزراعي، مثل قطاع االلتزام واألرض، الهيئة الحاكمة في الوالية والنظام 

القضائي، والجوانب ذات الطابع المالي مثل الضرائب، وموضوع المساواة بين 

ة في البنيان الطوائف وعالقة السلطة المركزية بأقاليمها ، ودور الفعاليات المحلي

.االجتماعي القائم 
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أسال حبر كثير من الكتاب والمؤرخين العرب كون الموضوع :رابعا 

واألجانب خاصة، باختالف نظرتهم إلى هذا الموضوع فوجدنا في هذا الثراء ما 

.يلبي اهتمامنا وتعلقنا بالبحث فيه، وتقصي حقائق ومكنونات هذه الحركة التنظيمية

الموضوع في الماضي واستمرارية تأثيره على واقعنا العربي أهمية: خامسا 

ة في مرحلة التنظيمات تبنت اإلسالمي حتى يومنا هذا ، ذلك أن الدولة العثماني

نتج عنها تغريب البنى تحديث غير مخططة لمؤسسات اإلمبراطورية عملية

مع مرور وتشويه العقائد واألفكار، وإجراء تحوالت خطيرة ألحقت اإلمبراطورية 

ها إلى سائس الدول األوروبية، مما أدى بودتالوقت وربطت مصيرها بمؤامرا

.الهاوية 

رها على الواليات العربية افأردنا من خالل موضوع التنظيمات العثمانية وآث

، لفهم أكثر ما يحدث في الوقت نموذجا إعادة التنقيب في الماضيالشام والعراق

ي تناولت الموضوع ومن خالل هذه الدراسة الراهن على ضوء الدراسات الت

ما هي :وهيعلى جملة من التساؤالت التي طرحتها إشكالية البحث حاولنا اإلجابة 

) خلفيات صدور التنظيمات(أو الظروف التي جاءت فيها التنظيمات العثمانية ؟

التي نتجت عنها ؟ وما هي والردود الفعل وما هي أهم مظاهرها وخصائصها

ها وتأثيراتها خاصة على الواليتين العربيتين الشام والعراق ؟ تاتداعي
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: الموضوع واستجالء خفاياه الخطة التالية هذا وقد اعتمدنا لدارسة 

باألوضاع العامة للدولة العثمانية في أواخر القرن "عنوناه الفصل األول 

عام الذي تعرضنا فيه إلى الضعف ال: "عشر الثامن عشر وبداية القرن التاسع

و مس جميع مجاالت الحكم داخليا وخارجيا بازدياد أصاب اإلمبراطورية العثمانية 

الضغط األجنبي المتعدد األشكال واسترسال الدول األوروبية في التدخل المباشر 

إلى تدارك لنختم هذا الفصل باللّجوء الدولة العثمانية . في شؤون الدولة العثمانية

لذي اقتصرت أولى بداياته على الجانب العسكري على اهذا الضعف إلى اإلصالح

.أثر الهزائم العسكرية التي لحقت بها وتكالب الدول األوروبية على ممتلكاتها 

فتعرضنا من " : بماهية التنظيمات ومظاهرها"والمعنون : الفصل الثاني أما 

ان توالوالذيروادالخالله إلى مفهوم التنظيمات، وإبراز أهم خصائصها وأشهر 

، بينما رعينا في خاتمة هذا الفصل إبراز أهم مظاهر تنفيذها على أرض الواقع

، التي لك الفرمانات واللوائح التنظيميةالتنظيمات وقراراتها، والتي تمثلت في ت

ها إلى تنظيم الدولة وطرق الحكم سالطين العثمانيون وهدفوا من وراءأصدرها ال

وروبية الحديثة، وتوجت بداية بمرسوم كلخانة في والياتها على أسس ومبادئ األ

.م1876م والدستور العثماني 1856م، وخط شريف همايون 1839

المواقف التي أثيرت بوجه "لدارسة لمختلف : الفصل الثالثبينما خصصنا 

، بين المواقف المعارضة ، والمؤيدة لهذه التشريعات الجديدة "التنظيمات العثمانية

كل من الطوائف العثمانية، المسلمة والمسيحية، عامة الناس، وتجسدت في موقف
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أهالي المجتمع المحلي، الفالحين، الطبقة ) الكتاب والمؤرخين(الطبقة المثقفة 

.، وكذا موقف الدول األوروبيةاإلقطاعية

التنظيمات وتأثيرها لتداعيات ": الفصل الرابع واألخيرفي حين تطرقنا في 

العلم أن هذه التنظيمات لم ، مع "العربيتين الشام والعراقخاصة على الواليتين 

في هاتين الواليتين على نفس الدرجة من السرعة والشمول، فقد طبقت في تطبق 

والية الشام قبل غيرها من الواليات العربية وبسرعة وشمول أكثر، بينما جاء 

ترة التنظيمات تطبيقها في العراق متأخرا وبسرعة وشمول أقل، ولم يشهد العراق ف

، وعليه تعرضنا خالل )م1872-1869(الحقيقية إال مع عهد واليها مدحت باشا 

هذا الفصل بداية إلى تطبيق التنظيمات في هاتين الواليتين، والذي شمل مختلف 

أجهزة وأنظمة الوالية، الجهاز اإلداري في الوالية، الجهاز العسكري واألمني، 

اعي واألرض ، النظام المالي، نظام التعليم ، الجهاز القضائي ، النظام الزر

.المساواة بين الطوائف وغيرها

ثار االيجابية وقد حاولنا كذلك من خالل هذا الفصل خاصة استجالء أهم اآل

ها تطبيق التنظيمات في هاتين الواليتين في مختلف الجوانب توالسلبية التي خلف

).نجاحها وفشلها(التنظيمية الجديدة المذكورة آنفا، ومدى استفادتها من هذه الحركة

البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر منوقصد استيفاء الموضوع حقه 

والمراجع المتوفرة في دور المكتبات، وقد وجدنا أن أغلبها تتطرق إلى موضوع 

ولم تتناول موضوع ) مراحلها، نصوصهاتعريفها، (التنظيمات كموضوع عام 
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العبارة، وما وجدناه عبارة عن ى البالد العربية بصريحالتنظيمات وتأثيره عل

جمعها بما يخدم موضوعنا، أو باستنتاجها حاولنا ، شتى الكتبرات منثورة فيشذ

.من خالل قراءتنا وهذا هو الغرض من بحثنا 

المسمى " Engelhardt"عليها كتاب ناالتي اعتمدالمصادرومن بين أهم 

ومؤلفه دبلوماسي فرنسي " La Turquie et le Tanzimat"تركيا والتنظيمات 

قضى شطرا كبيرا من حياته في عاصمة الدولة وكان من المعاصرين الذين 

اتصلوا بالحوادث مباشرة، وقد أمدني هذا الكتاب بمعلومات وافية عن قوانين 

، خط ) عبد المجيد الثاني(ونصوص التنظيمات التي أصدرها السلطان العثماني 

م، 1856م، وخط التنظيمات الخيرية فبراير 1839نوفمبر سنة شريف كلخانة

لم يكن لها Engelhardtومعلومات حول المأزق التطبيقي للتنظيمات الذي حسب 

وجه محلي أهلي معارض فحسب، بل كان لها وجهها الحكومي، الكامن في العجز 

نوع في البالد ، عن بناء إدارة واسعة وقادرة على تلبية اتساع السلطنة، واألخذ بالت

وفي التفاوت الحاصل بين المؤسسات السياسية واإلصالح االقتصادي المتوخي 

وكتاب القنصل ). األزمة المالية العثمانية(الذي هو شرط اإلصالح االجتماعي 

:(Henri Guys)الفرنسي هنري غيز 

« Esquisse de l’état politique et commercial de la Syrie »ذي ـال

ا على ـرفة أشياء كثيرة عن وقع التنظيمات محليا، والسيمـي في معـدنأفا

الطبقة اإلقطاعية المتنفذة وموقفها من هذه التشريعات الجديدة، وإلى جانب هذه 
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والتي يـة المصادر اعتمدنا على مجموعة من المراجع األجنبية الفرنسية واالنجليز

التبسط في البحث وتنوير زودتني هي األخرى بمعلومات أفسحت أمامي طريق 

:كتاب كطريقي لالستفادة من هذه المصادر، 

« Paul Dumont(« la période des Tanzimat(ونت ـول دومـب

:)(Shaw stanfordفوردنوكتاب شوست

 « Histoire de l’empire Ottoman et de la Turquie »

:(Lewis Bernard)دراـاب لويس برنـوكت

  « The Emergence of modern Turqey »

Modern Turquie »(Lewis Jeoffry)وكتاب لويس جوفري  : والسيما كتاب «

(Redrie Davison)« Reform in the Ottoman Empire ; 1856-1876 » الذي

م في عهد 1864أمدني بمعلومات عن قانون الواليات العثماني الذي صدر سنة 

جالس المحلية ، وسير ني، وعن كيفية اختيار ممثلي المالسلطان عبد العزيز الثا

ان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بمساعدة بعض مثسالطين بن ع

المصلحين نحو النظام المركزي، وتشديد قبضة الدولة على والياتها، وقد جاءت 

.المعلومات في هذه الكتب تقريبا مطابقة ومؤيدة بعضها البعض ومكملة لها

أنه وطيلة عملية بنا ، فتجدر اإلشارة المصادر باللغة العربيةا فيما يخص أم

جمع المادة حول الموضوع لم تصادفنا أية مصادر باللغة العربية تناولت البحث و

مصادر عربية خالل هذه الدراسة من موضوع التنظيمات العثمانية، وما اعتمدناه 
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: ومن بين أهم هذه المصادر. تناولت بعض نقاط الموضوع أو بعض الجوانب منه

الثورة وفتنة في لبنان، صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من "كتاب أنطون العقيقي، 

أفادنا منه الفصل الثالث في متابعة التطبيق العملي للتنظيمات " م1873إلى1841

وتأثيراتها على القوى االجتماعية والسياسية المحلية ببالد الشام، وعالقتها بالسلطة 

م، إلى إعالن عن نظام 1839السلطاني الجديد خط كلخانة سنة الفرماندءا ب

.م، ومواقفها المختلفة من هذه التنظيمات 1864الواليات سنة 

، وكتاب محمد كرد علي "سورية والعهد العثماني"ومذكرات يوسف الحكيم 

تنظيم اللذان أفاداني بمعلومات وصفية دقيقة إلجراءات اإلصالح وال" خطط الشام"

التي نفذتها الدولة العثمانية من الناحية االقتصادية، في مجال الجباية الضرائبية، 

م، 1858الهمايوني سنة قانون األراضي وفي مجال الزراعة واألرض، بموجب 

بيروت في "وكتاب والية . ومتابعة نتائج هذه السياسة ووقعها على أهالي بالد الشام

دم لنا مالحظات دقيقة للممارسة السياسية التي ، الذي يق"مطلع القرن العشرين

سنّها اتجاه اإلدارة  الجديدة التي) ياناألع(ميزت سلوك العائالت المدينية المتنفذة 

"قانون األراضي العثماني دون أن ننسى كتاب ميخائيل مشاقة  مشهد العيان : 

ارة ة ومفصلة حول اإلدوالذي زودنا بمعلومات ثري" بحوادث سوريا ولبنان

والطوائف الغير اإلسالمية، أوضاعها في بالد الشام، عالقة هذه الطوائف العثمانية 

ببعضها البعض، وبالمسلمين وبالجهاز اإلداري الجديد الذي أدخلته التنظيمات، 

على هذه الطوائف ، وموقف اإلدارة العثمانية منها، ومعلومات خاصة حول 
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م، والتي كانت أحد أسبابها ال تبتعد عن 1860الحوادث الطائفية ببالد الشام سنة 

إجراءات التنظيمات التي أدخلتها الدولة العثمانية على الشؤون الطائفية وما خولته 

.الدولة لهذه الطائفة من امتيازات وحقوق ميزتها عن باقي الطوائف

المراجع العربيةكما استندت لدراسة هذا الموضوع أيضا على مجموعة من 

اإلدارة "عت أن تكون متخصصة، وليست بالعامة منها كتاب حرصت ما استطا

لعبد العزيز محمد عوض الذي كان " م1914-1864العثمانية في والية سورية 

اعتمادنا عليه بشكل كبير في هذه الدراسة، وهذا عندما تعذر علينا الوصول إلى 

اب كان أمهات المصادر التركية التي تناولت الموضوع مع التنويه أن هذا الكت

دراسة جدية تناول التنظيمات من ناحية نصوصها وأجهزتها ومؤسساتها في والية 

سورية، وجميع المعلومات التي وردت حول قوانين التنظيمات كانت نقال عن 

إلى العربية نوفل أفندي نعمة اهللا هترجم" الدستور"المعروف بـالمصدر التركي 

وغيرها من . ستانبولإبأرشيف نوفل، وعن مجموعة كبيرة من وثائق محفوظة

"الكتب ككتاب وجيه كوثراني  السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ : 

"زاوي وكتاب قيس جواد الع". بالد الشامالوالية العثمانية في الدولة العثمانية : 

الذي قدم لنا بالفعل قراءة جديدة لموضوع " قراءة جديدة لعوامل االنحطاط

انية باعتباره عامل من العوامل الرئيسية النحطاط الدولة الزالت التنظيمات العثم

وكتاب أحمد عبد الرحيم . ا اإلسالمي حتى يومنا هذالعربيتأثيراته على واقعنا

"مصطفى التكوين التاريخي "، وعبد العزيز الدوري "في أصول التاريخ العثماني: 
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بالد العربية في عصر والذي اعتمدت عليه في تقصي أحوال ال" لألمة العربية

دراسات في التاريخ "وكتاب لسيد محمد السيد ). الشام والعراق(التنظيمات 

. الذي أخذت منه معلومات متنوعة أدرجناها تقريبا في جميع الفصول" العثماني

"وكتاب مسعود الظاهر  -1697الطائفية اللبنانية الجذور التاريخية للمسألة : 

"دل إسماعيلوكتاب أميل خوري وعا" م1861 الشرق السياسة الدولية في : 

فقد أخذنا منهم " . أوروبا ومصير الشرق العربي: "، وكتاب جوزيف حجاز"العربي

بنوع خاص الوضع العام للدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر وبداية 

القرن التاسع عشر، أو بتعبير أصح الظروف التي جاءت فيها التنظيمات العثمانية 

التي ميزها الضغط األوروبي داخليا وخارجيا على الدولة العثمانية لألخذ بدواعي و

أو عبر إثارة األزمات الداخلية بالدولة كأزمة إلصالح، عبر االمتيازات األجنبيةا
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. وأزمة القرم)والسلطان العثماني محمود الثانيعليمحمد(بالد الشام بين 

.تقل أهمية عن المذكورة أنفاوغيرها من الكتب األخرى ال 

ا ـارها، فقد استفدنـا يتعلق بتطبيق التنظيمات في بالد العراق وآثـوفيم

الحديث من نهاية راق ـتاريخ الع"وار ـكثيرا من كتاب عبد العزيز سليمان ن

خ ـتاري: ا إلى نهاية حكم مدحت باشا، وكتاب عباس العزاويـم داوود باشـحك

أربعة قرون من ) Longgrig(غ ـن وكذا كتاب لونغريـبين االحتالليالعراق 

وغيره من « Four centuries of modern Iraque »راق ـتاريخ الع

المراجع العربية التي تناولت الموضوع وحاولنا االستفادة منها بما يخدم موضوع 

.بحثنا

فقد أتيح لي االطالع على بعض المجالت العربية واألجنبية : أما المجالت

مثلها مثل المصادر العربية تعرضت إلى بعض جوانب الموضوع فقط ومن بين و

، 1968مارس –العدد األول –المجالت التي أثارت اهتمامي مجلة األبحاث 

والدراسة التحقيقية لألستاذ كمال الصليبي وعبد اهللا أبو حبيب لكناش محمد أبو 

حات من تاريخ دمشق في لم: "السعود الحسيبي أحد أبناء األشراف مدينة دمشق 

م، حيث يرجع أسباب فتنة 1860الذي كان شاهد عيان لحوادث " عهد التنظيمات

م إلى اإلصالحات العثمانية التي تمثلت في التنظيمات والمنشورات الخيرية 1860

قال األستاذ آلبرتم وم1982فبراير 9ومجلة الواقع، العدد . كما كانت تسمى

"حوراني بعنوان عن أبو "وقد ورد فيه " العثماني والمشرق العربياإلصالح: 
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من المشاركة في األحداث في ) أهل العرض(السعود الحسيبي على برأة األعيان 

والدروز تشديدا ) الموارنة(سياق نصه على تناول أسباب العدواة بين النصارى 

على لجوء النصارى إلى القنصليات األجنبية، وعلى سلوك تجار زحلة مسلكا 

.فه بأنه يضر بالناسيص

فقد اعتمدت على كتاب مذكرات مدحت باشا الذي أمدني : المذكراتأما 

م، 1864نظام الواليات العثماني سنة لبمعلومات قيمة حول إحداث الدولة العثمانية ل

وتطبيق أصول هذا النظام في الواليات العثمانية، وصياغة هذا النظام والتقسيمات 

في الوالية العثمانية، واختصاصات ووظائف أعضاء الجهاز اإلدارية التي أحدثها 

اإلداري والمدني فيها ، وواقع السياسة اإلصالحية التي أدخلها مدحت باشا في 

.ماهيتها وما ثار حولها.الواليات التي تولى إدارتها،

"وكتاب مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني بعنوان  عبد الحميد الثاني : 

ورغم الثراء المعلوماتي الذي يفيدنا به " م1908-1891سية مذكراتي السيا

على الطائفة ) خط كلخانة(االعتماد عليه فيما كتبه عن وقع التنظيمات رنااختص

.المسيحية، وموقف هذه الطائفة من التنظيمات
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نراها ضرورية ومفيدة في المالحقدعمنا دراستنا بمجموعة من األخير وفي 

شارة أننا أثناء معالجتنا لهذا البحث واجهتنا عقبات وصعوبات جمة  الدراسة، مع اإل

أهمها ندرة المصادر والوثائق العثمانية التي تناولت الموضوع على مستوى 

مكتبات وطننا، وتعذر علي الوصول إلى هذه المصادر كون أن أغلبها تتواجد 

ا أو تلفخارج الوطن، ضف إلى ذلك صعوبة اقتناء الكتب بسبب فقدان بعضه

.اآلخربعض
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 ����	 �� �
��1965 H �(83 .  
(2) –   -���
� ���'� �����
� :'
� ��
�)� ,
�� ��� (/1808 ����' X���� �N��+ �� ��� �
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 �'�
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 @���'	
� 5���
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� : �-���
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� ���+;�� ���'�
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���
� ���

 ���	��
� ���=�
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1 ��+��� I����
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�)1520G1566( ( ���� N�%+ -&� � ���� ����� J��& ��;� (��� �����
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 ������ � �%U#�$ ,
1 �
��
� ���
� �<� ,
1 (�)
� �<	� ��#�
� �%� ,�+� ����>	 -& �����
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 ,�' ����& ���$ �������
� �� �����
 ���+ ���<�?� ���
� ���$ 8
2 ,
1 ���/� ��;� :  ���	
� ����� E����

K � ��U	# ��P��	# ��#��� �-#���
� ���/ ��#�� � �����&�2�	 � �&�)�
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��
�� ���
� E���� �F��'
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 �������
� "�;�12 ����� �-���
� ����/ �

)-���# ��	����( �1980 H �27.  
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 ���	�+ ,
1 �%�����#� ���)�� ��	���6=� �� ����� � + ����
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2 ����� ���'$� :�����
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49.  
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1 �������
� (%	�# ��*�$ ��;� -& ����/ ���!4��
� ���<�
� (

��	��;� ���  �3� 8��$ 4 �$ � �
��
� -& ���&� ����� ,
1 (%6�	 ,)���� ������
� ���!� ����#
� ,�+ ��	��� -/
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�  ��� ��� -& (%�
�� ,�+1517 ���)
� ��*�� -& � �	 -�+ ��'� ��P�%� (%��+ ,6*� �(
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 H� � F��'
� ��>
� E����225 �226.  



 - 27 - 

M�
�3 �* �
�'  ,
1 (��)�=�� �� �
� �� M��+ -3 ��� -�����
� (/'
� �'� N�<	

 ����
� ���� -!����
� N��� ���	
� �2%
 ����� ��'�� ���	 -& ��� 
� �23 �#

,�+ �%6�& ,�+ �
��
� ���+ -�
� �
��
� I��� �+ K�!�& ��6��
�  ��<	
� 8��

 I� 
� -& ��� M
 @����*�� -���� ����/ �%����'� �%���/� �%�
1 �����

,��;�(1) �����
� O�'�.  

	 -�+ 2��� (+�� �$ ��	&� M���! ��# ,�+ ,6* ���� -& ��	/
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� �3�� " ,�+ ��
�� �M
 �4&�/� �������
� �
��
� M���+ �*�)���� ( M���)�	 �
��
� ,6�$� �M
 ��/�� �/+ 2!��&

 �
��
� M��+$� ��)��� M	  ���$ M�4/� M��=� -& (/'& �3�'� M������
�)I �� ��=� (-&��� ����� F<� 1804 (

 ��/�'�� �����;� ����	�	 N�%+ ���� ��	��>�
�� ���	
;�� I�� 	
� �� �M���
 ���	/ � �# �U�/ ��%��+ ��� �3�

 �!� ������*=� ���'
� ,
1 ����?�	 ���/��
� M��* �����
 �P��6
�	 -
�3;� I�3�1� ��	
�� ��+���
� �=��'�
�

 ���	
 ���$ � Q��� -&"-	�% 
� 5��� "� M�+ �	� M
�	 6� �$ ,��"-���
� �� 	 " ��	���	 ����	�� (#�3 ����+�

" (�+ �&����
� M���' -& (� 
� �<	 -	��#1799 (��$ �	P�! NU��� �M���$ ��� 21 ����
�+ ���#
� � �	 ��'$ �%� � (

 [�	�
� ,��
 ���$ �-�����	
� ����;� ��+���	 �/+ ����$ : H �I	��
� #��
�138.  



 - 29 - 

!L ��* 	� �<! (� 
��T��&� ,�' �T (�+ M1804( . �=��'�
� N23 �+ ��+

 ��)
� �<! �������
� �
��
� M�%#�� ����  ���! �V& ���)��� ���'� �����1 ���*?

���	�3�
� �/�' (��* �3 � + ����
�(1)  2�� ��	��
� ����#
� �!��1745 (
� �(

��
� M	���
���	�3�
� ���� ��!
 �������
� �(2). I �� ��=�
 (3���%� � =1(3) 

>	����(4) -)	� ��%� ,�' ��	��
� ����#
� ,�+ ������� ���	�3�
� ����# ��* �

�& �-	��
� ���?� -&� �	 -�+ ��'� ����* �'� @���
� ��#
� �/�(5)  ��

�#�� ��#'
� �<	 ,�+ �����
�(6)  (�+ (%�
�� ,�+ ��6)
��1818 ���'
 �(

+ ��'<�?� �/�'
� N23 �$ =1 �-���
� ���'� �����
� -& �� ��
 ����� ��� ���

                                                                                                                                           
(1) –  ���	�3�
� : ��3�
� �	+ �	 ��'� �%��.� ,
1 �	��)1703G1792(( ����#
� M	  -& ��%� �/�' -3� �

 O�	
 ���/�
� (�3���
� �	�	 5��'�=�� M�� �
� �� ���/
 O��� �%��.� ��' @2
� ��'��
� �%P��	� �� ��	��
�

��'� C�� �2%
 ���<�?� ���)�
� � �%�#�� -�
� ����%
� ��/�'
� ,
1 ����
� ,
1 �+�� ��&��!
�� Q�	
� N23 �/ �

 Q��� �������
 ����!
� N��	�+�	 -�����
� �����
� �%�+�� -�
� �����
� ��+� 
� -& ,�' 8�/ �� �-���
� ��;� (<�?�

���<�?� ���� 
� . [�	�
� ,��
 ���$ : H �I	��
� #��
�143  .  
(2) –  ����� �
�! :��;� (�)�
� 5 �/� -	�– � �� + ����
� ��)
� -& ��������
� ,�+ ����.�
� -& �����1 ��� �

 �����' � ����	 �� �
�� �����
�1981 H �114.  
(3) –  I �� : @���
�	 �%��� ����� �
�� ����+"�/��� " ��	�7 I��  ��'� ���$ �@��	 �%� ,�+ �%	��#	 )�� :

 ��#�
� � �����
� ��	��
� �+����
�1 H �802.  
(4) –  ���>	 : ��� �%���!� -& Q� � �����	�
� ����!
� -��� �����
� ���# �	$ ����!
� �%��$ �����145  (�$� T3

 ��� �3���	149 ��#�
� @�%� �� ��/�
� ���
� �  �%� ���� �+ ��	� ���#�
� �%� -��6 ,�+ ��P�* -3� �T3
 ���$ ���� �P����! �'�	 -����
� \��!
� -& ����
�� : -��'�
� 8	 ���& ��'� : H �I	��
� #��
�114.  

(5) –  � �	 -�+ ��'�) :1769 G1849(( ��� -
�� �)1805G1849(( �>� � (� � ���>� ����� ��/ �M
�)	 �
� �
 ���	
� ��* �	$ �/��� -& 8�� � �%�� ����	�� �<#? ��� ,
1 ���' -& ��# ���!�
� ���#�	1799 ��� ,
1 ��+ (

1801��P�* (  (/'	 �+�2 ������
� I�6 ����' M���& ���#� ��2'� ��	� -& C�#�
� (�� ,*�� 2!$ �����
;� M�	��/

 (%��+ -�+ ��'� M�
�� -
��
� ��	
� �� ��	��� �� �	 �� ��!1805 ���)
� �'	2� -& MP��+$ �
$ 8�
���
� ,�+ ��>� �(

1811! ������� ��+ -& �����'� ���� ��� ��%  N�%+ -& �( -& M�+ ���$ ��������
� �
��
� �6 8���� ��+ O�
 ��$ �����/�?�	 ��� �M���' ����!$ -& � �	 (�3��	1 M�	� (/'
�1849��!
� ���)	 N�#��	 �&�� ( . ���& ��'� ���$

 -��'�
� 8	 : H �I	��
� #��
�214.  
(6) –  �#� : I���
� =��  �3�'� ������
� ��	��
� �/���
� ���	 ����)� �	��#� � ���'?� ����)� �*� � ����;��

 ��	�7 I��  ��'� ���$ � ��#'
� �	�7� �-
�!
� 	� ���� : ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �1662.  
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 ��%� M���# -�
� �P���
� �/ 8�� ��� � �	 �$ ,�+ �� + ���
� ��)
� �!��$

'�#� ���'�
� ��;� -��.� ��/$ ��/ 21 M��� �����
� �
��
� -& ��% � �

21 ��������
� (+�� �$ Q����� �
��
� 5�6 ���%� -& N2���  �������
� ���*1 =��'�

��	�+ �������	�1 �������
� �������	�?� O�)�$ ,�+(1).  

 �����
� (%
 ���� -�
� ��)
� ��	�$ "��� ��������
� ���<�
� �=��'� (7��

 ��
<)��=� ��/�'
� N23 -& �� � $ �$ =1 �<)��=� ,
1 �+���
� ���=�
� ,�+

 �%�$ �3��!$� �-	�>
� I� �
� -& ��������
� ���� O��)� ,�+ ���+ �%�$

%�$ ����
 ��;�	����  ���	�* 0��-�����
� (/'
� ,�+ �����
 ��� 
� N23(2). 

 

��(�  ���
� ����
� :  

 �5�6
� �23 �+ ����������  2���� �P�%
���<�?�  E�  -& �����
�(<�?� �

 �)�' �P�%
� N23 ��/  21 ���P;�� ��+�
�� �����
� ��	/������  ��	 �� �	�

��#�
�� �
��
� .&�%&�� V	  "
�#� -& �/�� �
�� �(����
�� ��6)
�� 5�*�;� ,�+

��*�� ���'� ��
��
�  �%���)� �<! ��� ��U�%� ������*�� ��+���#�� ����� ���>�


������* �� N���� ��� � ������� �� ��/�'
� ����
� M����� ��
 -+� 
�  

                                                                                                                                           
� ا�����، ص : ���� ز��دة   (1)�  .69ا� �
(2) – (��!� ��'� :�
� ��+ -& -	��
� I� 
� -& ������
� ����
� �</ �� �/�
� ���$ �-	��
� ����?� �%�� ��6%

 �����' �����	1981 H �114.  
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 � ���<�
� ���� 5�6 � ����� ���	/ ������ ��/�� �$�	��������
�  2��

� + 	��
� ��)
� ���%�(1)�����)���$ ��%�
 ��#�
� J�&$ ��� �(2)  ������
� ��

 ,
1 N���	 0�$ �23� � + ����
� ��)
� -& ���! �32��� (�+�� ,�+ ���+

 �%���
�'� �	+ ��/�'
� �P�%
� �!�� ��+���
� -& ���<�?� �P�%
� ���!��

��� /�=� � ���/��
�� ������
� 0�)
� �/��� �� ���# �'	�$ ����	 8
2� � �

����
� �!��(3).  

� ���3 ����& (7� 8
2 ��	 (�+ ,�' �*;� ,�+ ���<�?� �P�%
� ��/��

 ���� /�=� ,�+ ��6)
�1826 �<! �� ����
�� ��#�
� ,�+ ���4�
� �� �(

>
� ���6'
� ,�+ ���<�?� ���6'
� I��� ,�+ ���* -�
� �%�&�)� ���>� ��	�

 ���'���
��  ��#��!
� ����.�
� �+ ����	 -�����
� -�<�?� ��#�
� ��)	1

 (%�'���
 (P�)
� -����
� -+���#=� �����
�	 �!� �* -�
� ����$ ���/�
�

 (%��������� . �� � + ���
� ��)
� �� �����<�
� ���7 ,
1 2���
� �23 ������

 ����� (
 �������
� �������
� ���� ������'�
� ��#%
� N2%
 @���
� �����
�

 ��'�� (%��# � (%�������� ,�+ ��&�'�
� -& (%�	7�� ����
�	 (3��	/ ��	���&

�
��
� �P� �
(4).  

                                                                                                                                           
(1) –  @��'
� ��� : H� �I	��
� #��
�47 �48.  
(2) –  �����)���$ : �)	�
� N23 �	�
 � �������=� O�		 ������� ��	���;� ,���
� ���)
� -& �4 � ��+���#� �)	�


��
� Q��#� -& �/ � ������
� ����
� ��#�1 -& �3�������
�� K���=� �P���
 ������#
� �$ ������
� ���/ . ��'� ���$
��	�7 I��  :��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �429.  

(3) –   @��'
� ��� : H� � I	��
� #��
�48 �49.  
(4) –  @���'	
� 5���
� �	+ ��'� : H� �I	��
� #��
�183G184 G185.  
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( �  ����� � ����
� :  

 �%		�� ��%	���6�� ������*=� ���';� ��� Q�6�;� N23 (*��� -& ��� ���

����*=� (����
 -���;� ���	
� �$ �������
� ��
�)�
� �� ������ ��/ -�����
� @

 � �������
� �
��
� �3���� (
 -�
�� �����)
� ���<�?� ��	��
�� ������	
�

 ���'�
� I��
 -	���$ @����*� ��>	 J�� ��� ���	���;� ������*=� ������

�������
�(1) ���	���;� ��#���
� �3��>� ��/<%��� I�� ,
1 �
�'� -�
�  (7��

 ����� -& �%��3��� �$ =1 �,
�;� �#��
�	 ��+��� �
�� �������
� �
��
� ��/

(���
=� ����& ������� ��/ -+���
� �%
�#�(2) �	��$ -�
� ,6��
�� �

���+��*?�(3)  ���/��
��?� C<�
� ������� ��3�� -& ����/ ��3��^#� ���#�� 

� �+���
� ��)%)�& �5���;� �+ ��/�
� ��3�� �%�	�* ��'�� �L -& 5�'
�

 ��%�+�+�� ������
 ��
��
� �����
� ���/�� ,
1 0�$ ��� � ���#�
�� �+���
�

                                                                                                                                           
(1) –  @����
� ���# "�* :��
� H �I	��
� #69.  
(2) –  (���
=� (���
� : �%+ �	* (�����	 	�� (
� �J���
� ��'� �����
� �%+ ,
1 (���
� �2%	 ��� ��; ���
� ����

 	��
� ��)
� ���%� -& K�;� _�	 M�/
� �F
��
� ���� �%+ -& ������=� -& ���'�� ����� �%  �*� �-����)
� ������

��
� (��� I�	��	 � + �������
� �/ � ������*=� C<�
� ����� 5��P��� �	�	 ����* ����
 �P��6
� (���� �3� ���/


 � �� �	�  ������ = �
��
� �'	�$ 8
2	� ��
��
� ��	� -
�3;� �� ����/�
� ��	 ����� ��;� -�����
� �%�
� -&

� 5��
� -&� ������
� -& ��������
 ������
=� �	� �	 ��'<�
� ��)
� �� -���
18 ��������
� ���� ������ (

����
�	 -6��;� N23 ,��� ���/� ���#� -6��$ (%�'��� �O�;�� C<�
� ��	 �!��� = �
��
� ���/�. ���$:  

 O�+ ��'� ����
� �	+ : ����� ��=� -& �������
� ����?�1864 G1914 ��� � (��/
� �	+ ��+ ��'$ (��)� �(

 ��� � 5����
�1969 H �182.  
(3) –  Q��*?� : �$ ��	 �-
�3;� �� 0�!;� ��+� 
� (���
�� �� +;� �# ��
��� ��2
� ���+��*?� 8�
���
� (3

 �
��
� �� M+��*1 (���� N���	 ��/ @2
� -
��
� �	* �� �%+��*1 ��
��� .O�+ ��'� ����
� �	+ ���$ : #��
�

 H �I	��
�181.  



 - 33 - 

�������
� �#���
� ��)	�
�	 ��6
� ����1�(1) .  Q�6�;� ��� �+ �
�� �*�

 ���
� �/� (
 -�
�� �������
� �
��
� -& ���' ���)�� ��
�� ����$ ��%� ������*=�

��)
� �� + "���
� ��)
� 5���� 2�� �$�	 �	 �� + ����
�  �� �� ������

�)'<
� ���)
� -& �3��$(2) �� �����
� �����
� �� ���	/ ���/ �)&�� �$ ��	 �

 �6�
�� �32
� I&�� �	�� �*� ������
� �'	
� -*�  ����� ���#
� (
��
�

 ����;� -& ���� ��/���;�(3)
(Prise révolution)  �+�& ��� �� ���	1580 �$�	 (

>� ��>
� �� -�4� -�
� ���!�
� �6�
� 0�$ @2
� ��;� �������
� I���;� I�

�#*=� �������
� ����
� ���* O��!��� ��32
� ����^
 X#��� Q����=(4)  ���6�
�

 ��%�� ������
� ��)�
�	� ��	�#;� �<��
�	 I���;� �^��� �*�
� "�� -&�

��	��6�
���� �� �� �$ ��� �		� ����^
 X#���
� Q����=� �2%
 ��/& ��'	���


 I���
� J�& @2
� ��;� ����
� �
��
� �������	 �#�
� I�'
1� �-
�3;� ������ -&

 ��� � + ��<� ����	 ���+�
� ,�+ �
��
� �%6��� -�
� �����
� �P��6
� �����


 �P��6
� ���'� ,
1 �4#
 ��/ �M��+ ���/ ��+"
��������
� O���� " ���/ -�
�

                                                                                                                                           
(1)   - -����' ��	
L :�� ��6%�
� ��+ -& -	��
� �/�
3 �����	 �� �
�� �+�	��
 �6%�
� ��� �1977 H �53.  
(2) –  @����
� ���# "�* : H �I	��
� #��
�68.  
(3) – ��+ ����
� �	+ ��+ : H �F��'
� ���
� E���� -& ������117.  
(4) –  �#*=� : ��!��$ �����
� �%+ -& �#*=� �/�)726G761T3 (�+ ��$ -3� �%���)	 �6�
� �� �/� ������+ ��

 J���
� ��'� �����
� �%+ ,�' �3����� �%����1453 ��
�!
� �6�
� �� ��)�� 	� �+ ���� = �%��� ��/� T3

 �	��	90%  ��;� (��� �����
� �%+ ,�'� 8
2 ��	 ���3�� �%���* �/
�1512 5�� ,�+ ����/ ��� (
 F�'	 (

�%+ -& �6��!�� ����� ��%���*  F
��
� ���� �����
�)1574G1595( ( -& �
�����
� ����
� ���� �#*=� ��)	 �*�

@�<��
� � + 	��
� ��)
� ���%� ,�' ��	��'
� . O�+ ��'� ����
� �	+ ���$ : H �I	��
� #��
�182.  
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��	�� ����� �P��6 ,
1 �)& ����;� -& �������
� �
��
� �3�)�(1).  (7��

 �����
� N23 �$ =1 ����%�=� �� -�����
� ����*=� 2�)�? �������
� �
��
� �=��'�

 ��#� ,
1 @����*=� ��3��
� �23 �����4� ��)��� �)& �M��		��
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 �
��
� I<!;� ������� �(%����$ ����
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� ���& ���	���
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��	�#;� �������=� (��� ���*1 -�����
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�(2) �

 N23 ��������
� �
��
� ,
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� ���� M�����	 2���
� ���/ -�
�

#� (��$ �������
� �
��
� �%�'�� -�
� �<�%��
� ���!;� ���)
� -& �
�'� �3�

 ��'	�$ ��2
� ���	���;� �%	 ���� �	��/� I�)' ,
1 � + ���
�� � + ����
�

  ��'� ����.� �
�� ��#�� ��������	�� ��#�
� �� �)	� ���/ � �*�
� �

;� ������)
� ,
1 �����
� �� (%P=� (%���� � �%�����	 �������� ���	���

�+ (%����� ��6���� ���%�=� ��/ ,�' 5���� � + ���
� ��)
� ��/ ��� ��%�

 ������
� �
��
� `�6�� �-	�#;� �>6
� �	�	 ������*=� ���'
� �  �* -
��
�

 ,�+ ������
 ���'<�
� ���/	 �3���
 ��	���;� ����
 �%���	� -& ��� ���

�<	
� ����*�.  

  

  
                                                                                                                                           

(1) – ���
� ��'� ��� :� �-�����
� E����
� -& ������13�)
� �����
�� � ��
 ��'�
� ��� � ��1996 H� �
92�93.  

(2) – @����
� ���# "�* : H� �I	��
� #��
�68 �69.  
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�!(�  ����"
� ����
� :  

���/ @2
� �*�
� -&�  -& ���  ��3��	 ���� -�����
� (/'
� ���$ M�&

�� ����! ���3 -#��!
� �����
� -& �������
� �
��
� �)'
 �-�!��
� �����
��  �#

 ��%	# -& ���)
� ���! ������ � ��%�6�! -�
� ��;� �����
� ���'
� 8��

����!� (
��
� ���/ �/%�$ 21 M�+ ����$ @2
� -�!��
� ����6=� 8
2� � �3

�������
� ������?� ��'
�/ �<	
� ������ ����$ �&������ ���#
�(1) ���/ -�
� �

0�>�
� ���L -& (3�6 �	*����
� �����
� �	�	 �������
� �
��
� ,�+ ���� (2).  

 ����#�%� ���
��/ ������ ����
� ��%� (��$ 8
2/ �%��6 �/4� ��/

 ���
��
� ����3 ��7� ��%	��' ,�+ �������� � �)�� = ��/� ��' �
�' -&

                                                                                                                                           
(1) –  ,�+ ���
� I�)'� �� �/�� @2
� � �	 ��'$ ���>	 -
�� ����)	 ����1 ,�+ ���' ���#�	 ��;� ���'� �����
� (�*

� ����;� � �	 ��'; ���� �3��&� ����	� �����
� M
�!�� ��#����* �/��� -& ����� (�+;� ���
� �	* �
 ���	 (�)& �����
� N��.� (
 @2
� ��;� ���	� ���+1 O�>	 ,
�* �6� ��'� � ��3��� �)�	 � �	 ����+ ��	��
 ���'	 N�  ���� (�* ����;� N23 -&� � ����1 ,�+ ���# �� ��'
� ��+$� � �	 -�+ M�'� ��+� � �	 ����+ ��	��

�+ ��	�� (��6�$ -
�� �$ =1 ���>	 (
 I�&��
� �23 �/
�  ����	� �������� ���'
� �� ���>	 2�)�1 �� �/�� � �	 ���
 �������
� ������?� ��*<�
� J#�4� (7�� ����
��
� ��	 �*<�
� ����� �������
� �
��
� ����3 ��$ ,��& <��� �����

�
��
� O&�� ����1� �����;� ��	 -	32�
� Q���
� �	�	 (��
�� ��'
� ��	  @���#
� �32�
�	 5���+=� �������
�
 �	32� -��
� �32�
� N�  ���� ��+$ ��+ ���'�	� ��	� �����? N� / ����	 5���+=� (�+� ��������
 ����! �	32�
 M���* �� ������=� -& M�� �	7� @���#
� �32�
�	 5���+=�	 �������
� �
��
� 5��/� �+ ��*.� -�!�� ����1 -& �����

#��
������>&$ � ����1 ���' ,�+ �%%�#��� �������
� ���'
� ,�+ ����  �������
� ������?� ��'
� ��*��� ������3�
 ��� ��#��
 ��*.�1743 ���$ �������
� �� ����
 �������
� �����
� ��'
� �� � ,
1 ������� ( : ��'� ���
�

 H� �I	��
� #��
� ����
�173G177G193.  
(2) – 
� ���L 0�>� : �'	
�� =��  ���;� �'	
� �3�'� ���6��;�	 �6�$ ,��� ����$ ��7 ,�*4	 ����# M	 

 ��)
�	� ������
�� �����	
� I�6�� ����� �'	 M#�� �'		 ���;� �'	
� ���� ��	�7 M#�� �'	� ��	��# �����
�

 ���	�>
�� ��*� 
�  ����6'
� ,)��� ���/ �0�>�
� ���Y -	��#
� �'��
� �%��+ ,
���� ,���
� ����
� -&

 ����)
� ��	 ���& ��������
� 8���;�13 �15�������
� �������	�?� ��6 8
2 ��	 ��!�� �( . I��  ��'� ���$

��	�7 : ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �163.  
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�%����'� �%��* ������� ,�' �������
� �
��
�(1) . �������
� �
��
� (P��3 �))'��

"/�3�� -��*�� -& �� + 	��
� ��)
� �� �����	� ����
� (��$(2) 1687 (

������(3) 1697"��&�
��/ ��3��� ��*�� ((4) 1699 �
��
� ��	#$ �%	#��	� (

�+ �������
� $�#�� = ���# �/ � -6��$ �+ �����
� , �+ �
���� ��%/<�$ ��

�����������(5) ����>�3 -6��$ ��	
�7�(6) ����
� ����# M	 �(7) ��*��	�
(8)  ��/ &

 ����
� (�!
� 8
2 ��	 ��� (�& �������
� �
��
� ���' -& ����! ������ ��3���
� N23


� �$ ,�+ ���	�>
� ��'���
� ��%� @2
� ��/ ������ �������
� �
��
� ��	 Q���

�	/;� "��	 �%+ -& ���!� ����
� N23 -& �� � ���! ��/$(9)  ������/�

                                                                                                                                           
(1) –  ,���� ���� ��'� :��
� �%�� �"���	 ���.�� ��*� 
� �
4��
� -& ���6�'� ���
� ����# ����
��
� ����

 ��	��
�1958 H �02.  
(2) –  "/�3�� :��&<�7��
� ���'
� �� ��)
�	 �#�
� �<	 ���# -& )� .-��'�
� 8	 ���& ��'� ���$ : #��
�

 H �I	��
�309.  
(3) –  ����� :�������
� ���'
� �� ��)
�	 ��&<�7�� �� -*� 
� ��� 
� -& ���	 . H �M���309.  
(4) –  "��&�
��/ : ��3��� �%	 ��)+� �	��7� �� -	�>
� ���#
� ,
1 �����
� �%� ,�+ ��*�� ��&<�7�� ���	1699 (

 ���% 
�)"��&�
��/( H �-��'�
� 8	 ���& ��'� ���$ �141.  
(5)  -  ����������� :���� ��
�+ �	63 �� 5
4�� ��	��� 5����	� �K��/ �%��� (3$ �������� ���	 ����)�  I� 
� -&

 Q����� ,
1 �����������
� ��	#
� 5��� @2
� -	��#
� ��#
� ���� ��	�/
� ��	# ,
1 ���#
��2548 8	 ��'� ���$ �(
 H �-��'�
�102  

(6) –  ����>�3) :��
�' �#�
� (,���
� �	���4	 )�.  
(7) – ����
� ����# M	  :���& ��'� ���$ ���	��#
� �%#
� -& )� ������� ����#  H �-��'�
� 8	104.  
(8) –  ��*��	
�) :�����& ( M�'��� (��*118.383(/2 �������� @���	�
 �+ �	��#� �*�  M���� ��
���� I�  ���  )� �

�	�� ��� ��%� . ����
� ,
1 (6�� �-+���� @��#� @�'	 �/�� ����1797 [��	���	 ��3��� M�'��� (1805 ,
1 (
������ ���
����	 -�	�� �/��� ��� ����
� M�)1814( ( �����	
� �������
� ��'
� ���%� ,�' M��/'�)1866( .( (�

 �����
� ���
��
� ��'
� ��	 M�+ -*� 
� ��#
� ����� ���
���� ,
1 5�6$ . ��	�7 I��  ��'� ���$ : �+����
�
 ��#�
� � �����
� ��	��
�1 H �1664.  

(9) – �	/;� "��	 :% 
� �����	�?� �23 �
� ��� ����� -& ��1672 8��
� ,
��� �1682 �	/;� N�!$ M+���& �(
 ��� -&� ���&�� M�!$� ���$1689 ��'
� 8
2 2��� �����;� �'$ -& M�!$ �#'� �M�!$ �
�)��� ��	 8��
�	 �	)��� (

 ��� �	���$ 8�
��� ,
1 �&�� (� �M���!�� C<�1 -& 2!$1697� [��	���	 "�$ ��%������ -& ����
 ( �%�
1 �)�
 -& -&��� ��%� ���=� ��+ �%�� 2!$� �(#�
� �/���� ����
� 8�� -���
� ���  ���'� �M/<�$ ����+18  ����	&

 ���1725 ,
�;� ������/ M�#�� M���!� ( . -��'�
� 8	 ���& ��'� ���$ : H �I	��
� #��
�226.  
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�����
�(1) �������
� �
��
� �� & 21 � ���%�
� (��$-���
�  ,�+ M������ �� -&�

�������
� ��'
� ���/� �%�6��$  ��'
� N23 �+ O!�� 21 ������
� ,�+ �	/�

 �����
� 8 ��/ ��3��� �*��	 �%��� ��
��
� ���	 -& ���  ���%��� Q���

M#����/(2) 1774 (Kûchûk Kaynarja  ��*<�
� -& �����
� �#' ��� -�
�

���# M	  �+ �����
 �������
� �
��
� �
���� 21 ��������
� �����
� (�)
� �

�	 8
2 ��	 �%�
1 �%��6������* �� �V	 �%
 J�� ��/ ������ � ���#�
� ���'� �

 -6��;� ,�+ ���
� -& ����� 2��� ������ ��������
� �
��
� ��/���� -&

-��# ��3��� ��	 �������
�(3) Jassy 1792( . I����
� �/	 ����� ���7 21

 ��>6 "���� ����� �2!$ ��'
� 2��� ����;� �'	
� ,�+ ����
� ��#������?�

�
� �������	�?� ,�+ M�& ����3 = ��'�
�� �����
� �'��$ ���!��� �������

�%&��3$ I�)'�
 J���
� @�/��
� ����+=� �+ <6& ����/2���;� . N23 ��4&

 ��)���	 ��	���;� ���
�� �������
� �
��
� ��	 0�)
� ������ �<�!� ,
1 F��';�

;� ���#
� ,
1 ����	�
� (��� M�/'�� M�!�� ����� @2
� -	�����
� ���� -& �


�������
�(4).  

  
                                                                                                                                           

(1) –  �����
� ������/ : "��	
� ��	 -3)����� ��%�� (;� ��� ��
� �-���
1729 @2
� -���
;� ���;�	 �#���� (
%
 ����� �	���
� �������	�?� M���+�  -
�3$ M�����/ �
����� �F
��
� "��	 (��	 8��
� �%#�� ,
�� ��
 (� �8��
� -&

 -& M�
�+� �%�
1 �����1762  �	/;� "��	 ��! ,�+ ���
�	 ��%� �� �����
 ������	�1 �#�� M��� ��	 �
����&
 ��� ��&�� �����	� ����
� � ����
�	 �/��� ����*�� �(�)
� �<	 ,�+1797  . H� �M���329G342.  

 (2)–  M#����/ 8 ��/1774 (Kûchûk Kaynarja  :����>�	 -& �������� �� -*� 
� ���#
�	 )� ����� . ��*� �%	�
 �������
� �
��
�� ����� ��	 ���% 
� ��3���
� N23 .��$ -��'�
� 8	 ���& ��'� � : H �I	��
� #��
�342.  

(3) –  -��# : �
��
�� "��
� ��	 �%�& ��6�$ ��3��� ,�+ �%��� I��$� ���>	
� ��=� ����+� ����* ������� �����
 -& ����
�9  �����1792( . H �M���326.  

(4) –  ��+ ����
� �	+ ��+ : H �F��'
� ���
� E����122.  
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2�  #$��� %
& ������	
� �
�
� '��
 :  

 ,
1 �
��
� ��#� &��� ��������	�?� ���$ @2
� 5�6
� �23 (6! -&

 �	/���� �������
� �
��
�	 O�%��
 C<�?� ,
1 ��#]�
�	 ��3��
� �23 8����

��>
� -& F�'� @2
� ����
�(1).  �� ��$ -�
� �=��'�
� ,
�$ ���/& ���#

 -�
� �
���
� �P���
� �/ �+ F'	
�� ��#
�� @�/��
� (���
� C<�1 �3 ��
��
�

 5��!� -& �
��� -�
� �M�����/��� M��U����� ���� /�=� ���7L C��# �� H]�)�

#	� + ����
� ��)
� �<! ���)
� ��%(2) ���#�
�� ���>�
� �/�' ���'�� 8
2
� �

��������
� ���<�
� �3��#L -�
� �%����	 -&  �$ ��	�+�	 ����/��
� ���.�
� -&

 $�	� �%'<�1� ��% �# ����	 $�	 �3���&� ����/�+ �
�� �%���	�	 �������
� �
��
�

 (��
� �%
<%��� ����	 -& C<�?� �/�' ������ (
 8
2
 ���#
� �23 C<�V	

 ���P�6)
�� ��
��
�� �����?�1��� �+ ���� ����� ��� ���� ��	 = �� ��)+ ���

����
�(3).  

���<�
� 5�3 �)
� ��������
�  �=��'� ���� ���#�
� ��+� �� (%
�' ���

���
� Q��*1 ,
1 @�/��
� C<�?�  ��
��
� -& @�#� C<�1 ��� �4	 ��	���;�

 -& �%���'<�	 (%+��*1 ,
1 @�.�� 8
2 ��
����%��
� �%���� �� &��� ���)	
 

�;� (��
� @$�
� 0�
-	��!�& ��5  \#' �'� ���!��
� �%��.  -& �%�!�� ��' ��

��'���
� ����*;� ����'(4).  

                                                                                                                                           
(1) – �)� ����� = : �(���
�� �&�)�
�� ��	���
 ��	��
� �����
� � ��	��
� ������
�� F�'	
� �%�� �-���	�
� E����
� ���	$

 ���	��
� ���
� ����#1972 H �86.  
(2) – �<# ,�'� : �������=� ���*���� �F��'
� -���#
� ��/�
� �F��'
� -	��
� (
��
�1985 H �241.  
(3) –  @��'
� ���:  H �I	��
� #��
�73.  
(4) – ��'� "��$ : -	��
� I� 
�� �������
� �
��
�)1514G1914(( ��3�)
� ������ ��#�;� �	�/� �1985 H �241.  
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�(�  �����	
� #$��� (���) :  

 ����	 �������
� �
��
� -& ��#
� C<�1 �����#1 �$�	 I���
� �23 -&�

� + ����
� ��)
� ����$ -& �� �'�(1) F
��
� ��'$ �����
� ��/� �)1703 G

1730( (��$  M��
� @2
� 6�
� �� ������� �@�/�+ C<�V	 (��)
� ���' ��

 ������� �F��'�
� �=��'� ,
1 ��+�� �����
�� ����� (��$ ���� /�=� ����3

�*���� @��&$ (�3��	1 ���! 	(2)  -& ��U��� ���� ��
 @2
� ��;� @��>�%
�

�+��
� ��	$ ��/& ������
� �23 �	)' ��	1 C<�?� ��#��1 � I��
� (��!��� ,


 �F
��
� ��'$ �����
� ,
1 ��
�;� �������
� (�*� �@�/��
� ��
� -& ��	���;�

 ��	6 ���	! �� ������=� �<! �� ���#
� C<�1� ����� ����/�1 ��'

 (�3��	1 ����
� ���/'	� M	 �'��?� �� ��/�� ��&�'�
� ��)
� �/
 ����	���$

� �	(3)��
� ���	#$� �,�+ ���  �@�/��
� C<�?� C�� - �� �� ! N���� ��*

 ,�+ ��*�� ��	�  �6����� M	  N23 ���� /�=� ���� I&�� �*� �� �'��
� 8��

                                                                                                                                           
(1) –  @��'
� ��� : H �I	��
� #��
�72.  
(2) -   K��/ -& �*���� (�3��	1 �
�(Cluj)  ����� M��P�+� -��;� M���� ����������� -6��$ �� ��� ��$ � ��
�%#�

 -��+ ��	 )� �%�$ J#�;� ��& M��=�)1670G1674 ( ,
1 0��3� ��	��)� ���
� �� ��� �
� -& ��������)
� ,
1 �&�
 5
$� (<�?�"���<�?� �
���
� " ������ �������	� ���%� M�
1 ����$ F�' �*���� �	��	 ���/'
� ���! -& �!� (�

�
� � ��6����
� �%�& ��	 ,
1 #�� �� ��)	 -�����	�
� N��� ,
1 ���� = �*���� (�3��	1 ��%  �/
 ������� ���
 ��� -�<�?� (
��
� -& ��	�� ��; M����1� M���4�1728 �&���
 M��3$ �*� (#���� 5���� � ��/ �%�& ��+ -�
� (

 (�+ M��&� ,�' ��	��
� ��+ ������ ��	���$ ��>
 ��+1745( .��� �
�! ���$ �� : H �I	��
� #��
�116.  
(3) – � �	 (�3��	1 : ����� J	�$ �F
��
� ��'$ �����
� �%+ ��	1 C<�?� ,
1 ,�� -����+ -���� ��.�� ��$

1716 (�+$ ���� �()1718G1730( ( I�!& �	���$ ,�+ ���/ C����=� ��* ��' �%+�� �� ����& ���! ,�+ (�*$

������	�?� ��
�)� ,
�;� ����
��������
� � . @����
� ���# "�* ���$ �������
� �� ����
 : H� �I	��
� #��
�

44 �45.  
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��	���;� ���'
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� �� �/�� M�/
 �(
����& ,
1 ��+ (� �����#��  ���� Q=��� �)+1848 �	���� �����
� ����%�#�
 ���P� ��+ �(1848 �� ����
 �(

 ��	�7 I��  ��'� ���$ �������
� :��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�2 H �1213.  
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 ����;� �� ����/ �	�/$ �* ��/+ F��'$� ��� 8���� ��'	�$� ����#
� (����

 ���% ���(%����+�� (%
��+$ -& �%��+ ��������(1).  �����?� �<�/ �
� ��)
 ��/

%	��� F��'���	 �����
� (�* 21 �F
��
� (��� �%+ -& 8
2/ ���>�
� �/�' �� �

�����
�� ��6��;� -& ��=� ��� +� �������-(2) ��+� ����� ��/�' ��* ��/ �

 �����#?� N23 �/ ��6�� M��� ����* ����V	 ���#
� �
��
� (���	 �����
�

& �����
� ���� ,
1 ��*��
� �/�' �'	�4& ������?� ��� = N�%+ - =1 �%�
1

�����/
� ��'�$(3).  

 ,
1 �@�/��
� M'<�1 C�#�1 ��	� -& F
��
� (��� ,�� 8
2 ,�+ �����

 J	�4& ��	���$ (���+ ,
1 ��P�� ������+ ������ ����1 ����$ ,�+ ����+=�

 ���P�� ����� �%!���� -& ��� ��;� ���#
� (���
� �23 �#��	 �������
� �
���


 -&&"���	� [��	���	 ����
 ���
�	 ����(4) �
��
� ��*<+ ����� ,�+ ������ �

 -& ������
 (%��%�#��� (3����)� �<! ��� ����/ ���3��& ���
� N23 5��!� �

C��� �)� � ���>�
�L �-�����
� �!��
� ,
1 ��>
� -& -�)�
� (�)�
� ���#��� �!

�$ C����� 2&��� ������
� N23 8
2	 �'	�4& ���/�
� ����.��
 ��� ���� (�

 ����+ ���/ � ���	���;� J	�$ �%	#��	� ��
��
� ,
1 ��	���;� (��� �%+ -&

                                                                                                                                           
(1) –  @��'
� ��� : H� �I	��
� #��
�77 �78.  
(2) –  -������
�� ��6��;� :��#� �������� ����>�	 �� � ���/ �����
� ���  �� ��#� ��&<�7�� �� ��	/ . ���$

 -��'�
� 8	 ���& ��'� : H �I	��
� #��
�333.  
(3) –  ��U�
� ��'� ��� : H �I	��
� #��
�205.  

Shaw, stanford : Between old and new the ottoman empire under sultan selim III (1789-1807)  -(4)  
Cambridge, Mass Harvard university press 1971, p 88.                                              
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 �+��� -& (3��� ���!�� ������ ��* F
��
��������	�:
 -����
� ���)
� 

�������
�. 

  -& �������
� �
��
� -& ���#�
�� C<�?� �/�' M���'$ @2
� (�)�
� (7��

 �%+3�����
� �2 ���	1 ,
1 �&�3 �6����� �P���� ��/�' �%#�� �%�$ =1 �

 ���� /�=� ���)
� 5��!� �� ����/ ���$ @2
� ����#
� @�/��
� (���
�	 ���
�

� �%'
���
 ����! ����%� M�& �$� -�
�1 �/	 M�	��'� ,
1 ���& ��%�������

C<�?� �23 O&� -& ��
�'�& �N�' _�	� �$ �	* �P���
�  �� ����
� O�	 �

 @����
 ���	����
� -���
� ��%#
� �� ��6+4	 (+��
� �&�'�
� ����#�
� ���+;�

C����=� �=��'� �/
(1)  ���'<�?� F
��
� (��� ��� � �� &1 -& ��&��
� J�&�&

���#
� (���
� ��>
1 ,�+ M��7�1�C<�?� ��#� �� M���.� (��+1� �. 

 2	 ���� /�=� 5�/� (
��	 �8
 	 (<�?� E�  �� 0��& ��������#�� �

 ��� �����
� ��+1807�� = ,�'� �(#
� (���
� ���'? =�#� @$ ��/����  ���	�

 ���� -& M
���7= / ��� ��
��1808((2) . ,
1 �%#���$ ,6��
� ����&

 	��
� ,���� �%+ -& �������	�?�)1807 G1808( ( ��/�' �������

� ����
 �63���
� ��' ,
1 -'<�? -& �����
� ��+ -���
� ���'� (<���08 

 ��
��1808(.  
                                                                                                                                           

 (1) –  ��U�
� ��'� ��� : H �I	��
� #��
�206.  
(2) –  �	+ ��'$ ���$ �M��'<�1 ,�+� M��+ �6* �%�; F
��
� (��� ��'<�? �6����
� ���>�	 ��/$ (���3<


 ,���� (�'�
� : E����
� ���$ -&� �-�����
�1 ��3�)
� �I�� 
� ��� �1982 H� �184 G185G186.  
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��(�  ����
� ��1� ��/)1808�1839-(  :  

 -	���;� �/�
� ���4� 2!$ �$ (/'
� ,
1 -���
� ���'� ���� � ������

�������
� �
��
� -& �	�� �/ 	 �/4��(1) �3$�	 -�
� ��'<�?� �
��'�
� �/�� 21 �

�� M��� �
�' ��+ 5��� �$ =1 �-���
� ���'� ����� -& �)��+ ����$ F
��
� (�

 ��	��)� ��� � + ������ -
��' -6� ��	 =1 �@�/��
� C<�?�  ������ ���

 �%���� ����� ��
�� 
� �%���# �6 �������
� �
��
� �%�6�! -�
� ��'
� 8�� �%��

���$ ��%���	 �%���'	 (P�+� (��%��� �%���%��	 ��� �%
1827 8�� �+ 8�%� �(

 ��'� ����� ��#'
� -& ��	�3�
� �/�'
�/ �����
� �%%#�� -�
� ���!��
� ����'�
�

 -�+ � �	1931(� 
� �<	
 M'���#�� ( . ���/ -�
� ����#
� 5���
� N23 �$ =1

�� ,
1 ������
�	 ��&� ���* ��&�' ��/  �
��
� �3���#� ��'<�1 ����� K�%�

�$ ��&��
���/��
� ��)
� ��	 �/ �%#��� �� �/���
 �
���
 �����
�� ������*=�� �

�%
 O���� -�
� ��#��!
�� ���!��
� ����'�
� . ����� � M	�' ���%� ��	 �� �	�&

 �$ �����
� 8��$N��/&$  ��'<�?���.�
� �	)+ �'��1 ��� �3���#� �/�� = �

��
� ������ �����)
� ���/��
������)�
� ( �P�%� �%�� H�!�
�� �������
��(2) C��& �

 (����
� ��	)	 (%+��*1 =��'� ���� /�=� �
����� ,�+ ���� ��;� ����	 -&

 @�� /�=� ��#
� ����� 21 �0��# ��� �/
 ����#
� �/��
� �*�& ,
1 (��6�=��

                                                                                                                                           
(1) –  ����� �
�! : H �I	��
� #��
�110.  
(2) –  H  �I	��
� #��
� ���'� "��$215  
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� �M��� �����
� (%�$� ,�+� ���'<�?� ����)� -&1 -& (%
������ ����

 ���6 �%	 ���* ����+ ��/�' ���& �����
� �%���& ����
�� 5���
�

���� /�=�(1) . ��'��� �$ ��	 ����	� ���6* �%��+ ��6)�
 ��/'� ��! 6��

 -
�3;�	� ��%# �� ���&��
�	 ������& ���P��
� N23 ���&1 J�	� ��+�  0��& ,�+

 �%# �� ���!��
�& ��� �� (%���	1 �� �/��& �0�!$�� -& (3 ��� �	�

1826 ��
���� (%�; 8
2/ �3���� ����!
� ��*��
�	 8���;� �3��� ��*�� -& �(

���! �%�&(2) -&� �17  ��>
1 ��)� ���
� "�� �� �����1 -& �%*�&� ���� /�=� (�

����'�
� ������
� �/��+ �%�'� �<+1� ��������	�?� ��'�$ ��#(3) (� �

����)
� �� ����� �����
� ���$ �����#
� ���.�
� N2%	 ���/��
� ���!
� (����
 �

 ����
� �� �V	 (�* (� ��%�& ���!�=� �$ ���+?� ��� � �%�'��� ���'��

�P�!2� (���
 �� M�
1 K��'� ��	 ���#
� ��#
� �����
 �+����
� ���/��
�(4)
. 

 @�/��
� M'<�1 C�#� ���6
�1 ��	�#;� ��	!
�	 -���
� ���'� �����

��
 ��)��
�� ���� �������	
� (��
�� ����	
� ���)
� �����
 �����
;� (��
� ���+�&

 ��'�� (
 �%�)	� -�
� ��'<�?� ���#�
� �� �3��>/� ����'	
� ���)
� �����


 8
2 ���� �	 ���#
�� ���/��
� ��. 
� -& -���
� ���'� ��'<�1 ,
1 ��. 

                                                                                                                                           
(1) –  ��U�
� ��'� ��� : H �I	��
� #��
�250.  
(2) –  ����� �
�! : H �I	��
� #��
�215.  
(3) –  ��+ ����
� �	+ ��+ :����� H � F��'
� ���
� E���� -& �271.  
(4) –  ��U�
� ��'� ��U� : H �I	��
� #��
�251.  
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����� -�& �(�+ M#�	 ����?�� �(����
�  -�
� ����'
� "����
� ,
�$ ���/ (����
�

 ������!=� ���/��
� "����
� �%�� ��'	 ���/�+ ����>
 N�%+ -& �P �$

��	����1 �����
� ����+ -& �%	�7$ ��/���� ����!�
� ��
��
��(1).  

 ,�+ �<�
� ���+1 �%��%� ���/�+ ������ "���� N�%+ -& 8
2/ �P �$ ��/


� "����
� -& ��!�
� �P �$ �	 ��)& �����
� �����	 ��'�� (
 -�
� ���/��

 �/��� ���/ -�
� ���=�
� -& ���� =� ��%
 ��	��
� ���=�
� -& �%�� �+��#�

 ����#�
� ���/�
� ����� (��	 5�+ H�! -����� ��%#	 ���� -�
�

 -& @�/�+ -	� �%�� �� �1 (� ��/ ����/��
�1 @���
� ���
� ,�+ ��	����

(����
  ��#
� (%�
1 K��'� ��2
� �
����� ��'��#� ��	�$ \��!�
� �F��'
� ��
�

-�����
�(2) �(����
� ����� -& �����
� �%	 (�* -�
� ���%
� ����#�=� N23 �/��& �

���	 ����4�� P& �	*���� ���#$ �<! ��#�$ 21�  ������ (3��+ ��/ �������
� ��

�������	(3).  

 -���
� ���'� ,�� ��/ M����� (�+�� ��	� -&� ��'<�?� N23 ���# ,
1

 �/��� Q�6!1 ,
1 ����/��
� ��)
� ,�+ �
�.�� �%��#� �5�*�;� ������ 4 �4&

 -& ,6���
 �' 6�
 ����)+ �� ���*�
� 8<�;� ����� ,�+ 5�� ?� ����+

                                                                                                                                           
(1) –  @��'
� ��� : H� �I	��
� #��
�83 �84.  
(2) –  H� �M���83 �84.  
(3) –  ����� �
�! : H �I	��
� #��
�110.  
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 ���/��
� ���+��*?� ���'�	 (�* ��/ �5�*�;� ����1)��	�'
� (� 8<�$ ,
1 �
��


 ���+��*?� 5U���
 �' 6�
.  �'6�� �����>� �!�$ �)& ����?� ����� -& ��$

 (�+ �
��
� ��%#$ ���	 -&1835 0�� 
� ��� "�#�� ��
��
� �����
� "�4& �(

 (�+ -&� �@�/��
�1838(  ��/ ���
��
� (�/';� "�#� 8
2/ 4 �$1 �6�$ (�3

� ��> ;�� �+���
�� �+���
� ��#
 ��/ �	������
(1).  

 ��'<�?� M����� 2���� -& ��� -���
� ���'� �����
� �$ ��
 J6�� �2/3�

��#�� ���!�� �/�	 �%��+ �/��� ��* ��#�1 -& ��� ��
� M��� �	�#� �� ������& �

 0�)
� N23 � ������ �$ Q������ ����<�?� �P�%
� �$ ��#
� ��+��* -& ����

���
� ,�+ ,6)& ��/2 �)���	�����
� ��P -& M���.� ��+� ����� /�=� -& M
 �

��� ��;� I���
� 0��'�& ���� /�=�� �����
� ��	 ��&<!
� �>��� ��/ �����)
� �/

 �$ Q������ ���	����1 -& -�#�
� ����
� ,�+ ,6*� �M�'���
 ���� M��#�

�>�
� �� �����	 (�)��(/'
� �/��� -& ���(2).  

���=� �23 �#��� ���/& C� �$ ���>
� ,�+�'�&  �������	�?� ���	$


 -	�#;� �!��
� (��$ �%�+��� �������
������� ��>6���<�
� ,�+ M 

 �/�' ���� ������
 ��������
� F��'�
�� �������
� �/�' -& ����� ��#� @2
�

 �������
�1839G1876(.  

  

                                                                                                                                           
(1) –  @���
� ����
� �	+ :-& ����� ���	��
� ��^
 -!����
� ���/�
� � �-+�
�� ���%
�1 ��'�
� ������
� �/�� �

 ����	 ���	��
�1984 H �131.  
(2) –  ��+ ����
� �	+ ��+ : H� �F��'
� ���
� E���� -& ������272G273G33.  
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3�  2�3���� �)��4� 5"�
� :  

���
� �������
� ���# M��+� ��>6
� �� ��!� = �	��+ 5��� -& ����

 � ��>6
� N23 �3��� ��� �/��� ��������
� �
��
� ,�+ ������
 ��	���;�

�
� #���� 0����
� ��%�3$ ������� ��+ ,�+ �K��!
�� �!��
� -& �������
� ���

 ����!��
� ����;� ����1 �	+ ������� ���	�#;� �������=� �>6 �	+ @����*=�

 ��!�? ���%�� ���#��=�� (����
� �� ����
 �������
� ���!��
� ,�	
� &��

 ��'<�?� �%���� �)�������
� ( 0�)
�	 ����2 ��	�� �������
� �����
� �
�' -�
�

�����
� ���;�/ �%���6'� ��	�>
�(1) (�)
� ���$�(2).  

  

�(�  ��)��4� (�6���� � 78� :  

 �#���/ �������
� ���# ��'�� ��� ��%	� ���	�#;� �������<
 ����	�

�������
� �
��
�(3).  

  

                                                                                                                                           
(1) –  ����� : ���;�� �*�  I���
�� =��  ��/��� ��	�7 ���	
� �����
� �'	
� ,�+ ��� ����L ��7 -& )� �<	

�# �����&� �%�'��� ��	�184.480(/2 I �� �%����+ � .���$ :  
 Petit la rousse en couleurs, France, Edition 1987, p1584. 

(2) – (�)
� : ���	������ �%��� (3$ �� ���;� �'	�
 -
�� 
� �'��
� ,�+ ���	���;� ����� ���#	 ����# M	 

 ��� -& ���������
� �������&� ���	���	���1774$ ( �%��6 (� (�)
� ���! �<)��� ,�+ ��/�� �����
� ������/ ��7�

 ����� �%�
11783 (�)
� ��' -& 8�����
 ����� ���/ �(1854 G1856( . ��	�7 I��  ��'� ���$ : �+����
�

 ��#�
� � �����
� ��	��
�2  H �1377.  
(3) –  @��'
� ��� : H �I	��
� #��
�69.  
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•  (�6���� � ���	� :  

 -�
� ���! 
� ����'
�� ����#�
� �<�%��
� 8�� ��	�#;� �������=�	 ��)�

�%�6��4	 ��
���
� ���#;� ���
� ���+�
 �������
� �
��
� �%�'��(1)  �� Q��
� �23

�+ �/� (
 ���*���=��������
� �����
� �� H)�� �����2� < . �
��
� ���/ ����+

�3��3��� K�$ -&� ���* �������
� �� + ���
�� � + ����
� ����)
� ���'	 �/
 �

 ���!�� �����
� �	/� ���* ,
1 �������=� �
�'� �������	�?� ��3�� ��$ ,�+

��#��!�(2) �=�.3 $�	 ����+ ���� =� ���P��� ���#;� 1 �<�%��
� 8�� ������

�������=��(3) �%6��� �����
� ,�+ �����
1 ���%�� (�� �/  ���%�
� -& 2!4�
 �

��
��
� �����.�
�(4)8�%�? �����
� ����	
� ���/& �  �
��
��%��+ ����%
��. 

 �������=� (��� -& 5�6
� ��)� ��/��  �'� -�
� ���'
� 6� (
 �
��
� �$

��+�
� ���' ��8�� �	��� ��	���;� ���
� �'	�4& ��%�6��$ ,�+ ���#;� � 

�3���+�
� �%
 �	��/� I�)' �	���	 �������=� ,�'� �(%�� � �� �/
  �%����' ����	

 ���/& ��
��
� ��	� ���#'
� �������=�  N23 �%��>��� -�
� ����2
�� Q�&��
 ���
�

��	���^
 ��&�� M�����	 2���
�� ��%'
��� �+�!��
� 5��� �  -& � �	�
�

                                                                                                                                           
(1) –  �3�� ����� :#
� �����	�
� ���P��
� �
4���
 ��!����
� ��21697G1861 ����	 �-	��
� ����?� �%�� �(1981 �

 H329.  
(2) –  ,���� (�'�
� �	+ ��'$ : H �I	��
� #��
�94.  
(3) –  O�+ ��'� ����
� �	+ : H �I	��
� #��
�322.  
(4) –  -��'�
� 8	 ���& ��'� : H �I	��
� #��
�639.  
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?� ���	�#;� �������=� (��� Q�6�� F'	 ���	 ��3 ���
� ��������
� �������	�

N���	 ���	�� M	�	�$� �M&��� M�4 �(1)  ���1�? 5�%	 �M���	<�� N���$ �<#��

 ��	���$ ����>6� �<!�� �� M���&$ ��� M�+ �#�� -�
� ��*���!=� 5 /

=�#�
� -& ��&�� �%��� ��/+ �������)
�� ������*=� �������
� ���P��
� �

�������
� ����	.  

• �6���� � ����(  :  

 -�� ���& �������
� �
��
� �%�'�� -�
� �<�%��
� N23 ���L ��' �/�� :  

  

� ����� � 5���
� :  

 �%�+��� ,�+ �������	�?� ���	$ J�& ,
1 ��	�#;� �������=� (��� 0�$

���
��
� ���# �� �������<
 ���/'� ����� 
� �>�>�
� ���	���;� 2���
�� J
���

@����*=� �����
� -& -	�#;�(2) ���!��
� ���#�
� ,�+ ���
� N23 ������ �

 ��� �����
� ,�+ ������
�� ����
� -	���;� J	�4& ��3��/�'�� ��#��!
��

/
� ��/�'=� ������� ����;� -& (/'�
� -& M�/� ����'� �M'
��
 ���
 ���

#�
�T���'�
� �� ��%�� (%���$ ��/�%���
� ��/�
�� /�T6�� -	���;� �23 ��T � 

 

                                                                                                                                           
(1) – ���
� �������
� �
��
� -& �TT�	�#;� ����TT���=� (�TT�� ��' �������
� �� �T . �TTT��$:  

Robert Mantran, Histoire de la Turquie , Paris , puF, 1975, p33.  
(2) – � . [< ��3 @ :��)�)'
� ��� �-���'
� ,���� ��#�� � I� �
 F��'
� @����*=� E����
� ,
1 �!��   �����	  
     1973 H �62.  
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��'���
� 5P���
� � �����
�(1) ,�+ (%��# ��  ��#��!
� ���#��
 �����/ ���
�

-�����
� ��#�
� -& ���� �2!4&(2) N23 �� ������=� ,�+ ���+ ����#� �P& �

\��
 J��
� -
���$�
� ����*=� -& �����
�(3)  ���' ,�+ ����* I�)'�� �-	�>
�

 �� + ���
� ��)
� -& ������*�� ��+���#� ���	$ ��2 ���/ ���������
� ��#�
�

��2
� �3$ ��'�&(4) �'	�$� ����
� (�3 -& ���)�� *��� ����'���
� ���!	�� 

�
�+������/�
� ��6 ������*=� ���� 
� -& � %
� �	* �� ��'��
 �������
� �����

��
���$�
�(5).  

 �������
� �����)�
� ��&�'
� ����.�
� ���)& ,
1 �6�$ �������=� ��$ ��/

 M�#��� �%*��71� ��������
� ���'�
� I���
 ��	���;� ��
� ��7 (��$ �%����'

��������
� ��#����
 ���&���
� ���)
�� ��#���?� �*���
 ����* ��	�6(6) . ���/�

 ��3���+�� ��	���;� ����
 �������	�?� �%���* -�
� I�)'
�� �=����
� N23

 �������
� �
��
� ���'# �����#;� �� �� �	� �	��6 @$ ���	 �'	�4& �

                                                                                                                                           
(1) –  ��P��
� :  ����� (�3���	 �	���� �)'= ��P��
� ��	�� � ��� �*� �-�����
� @����*=� (����
 �����;� �P�/�
� 0�'1  

H�! �/ 	 �����	�
� ��!����
� �	��/
� -& . �����
���3� ������3 �# ���$ :K �I	��
� ����
�2 H �223.  
(2) –  ������$ ����� :�� �������
� �
��
� E��)����#� (� ������
 ���& ���.� � ����� ���'� ����+ ��#��  ��	����1  

1988 H �23.  
(3) –  ��
���$�
� : ,�+� ��'
� I���;� ,�+ ��
���$�
� ������ ����
� �����
 �����
� ��/��
� ,�+ (�)� @����*� (���  

 J	�
� �#$ �� K���?� :��	�7 I��  ��'� ���$:  ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �174.  
(4)  G   ��2
� �3$ : ��'�$ (%���	 �	P��
�� ���� ���U�
�� 0����
�� ��%�
� ,�+ (<�?� -& I��$ (�1 ���/
� �3$

� b� ��' -& @$ M��2 -& (%�!�$� ���! �������� ���/
� �3$ (<�?� J�� �*� ������
� �+ (%
 ����� ����)� ��/ ��
(%��+ ���#
� O��	 ����/� �5��'
� b� ��� -& ��!�
� ,�+ (%3�/� (
� ���2
� �34	 ��&�+ ��3 . I��  ��'� ���$

 ��	�7 : ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �174.  
(5) – �. [< �3 @ : H �I	��
� ����
�65.  
(6) –  H �M���64.  
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 ����' �/	 �������
� �<	
� -& ���� ��	�#;� 5�����
�� �����
�� �#���
�

4 � ��/ �%'�	�4	 5�����(1)�$ ��� �  C�	�;� 8�� �+ �	��6 @$ &��

 �� �	�
� ��7 �P��6
� ,�'� ���P�� ����$ �� ���!;� N23 (�' ��� ����/'�


�6�$ �������=� ���)	 ���)� ���/(2)  ,�+ -	�#;� �23 ���� 8
2 ,�+ �����

 @��#�
� �����
� �����)�)�
� ( ��3�� -& �		� ��/& 5���
� N�)�	 �<	
� I�7$�


� ����
��������(3) ��������
� �
��
� ��'�$ ��# -& ����+ ��
�� ����$ F��'� �

 @��$ �� ��#��!
�� ���!��
� ���#�
� K��! ���� �������=� ���/ 8
2	�

 �- 
� ��%'
���
 �)&� �%%#��
 ��	���;� ����*;� @��$ -& �#��
 ��������
�

*=� ��7� �-�����
� ����*=� �*�
� � 8�3$ @2
� ���!��
� I���
 -	���;� ����

�������
�.  

�  �����
� 5���
� :  

 O'� �
4�� ���'���
� ,�+ ��	�#;� ����'
� O�&� �������=� �/� (


 �!�� M)&�� �������*� ������
 �������=� I���!�& ��6�$ ������ ���1� ������*�

��$ -�����U�2 _�	 ����!��
� �%��.  -& -	� �	���
�	 M�'
� ��>
� ��	 ����

��U�2
��� )�����
� -'��� ,�+ ��	���;� �����
� ( ���	�
 �*���!� �	� ���

                                                                                                                                           
(1) –  @��'
� ��� : H �I	��
� #��
�143.  
(2) –  H � M���144.  
(3) – @����
� ���# "�* : H �I	��
� #��
�69.  
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-�����
� ���
� (��� -& �)��+ �!� � ��������
�(1) �������
� ����
� ����	 -�& �

���
� (��� �/��(2)  <��+ ��/� -+���#� ������ -��� J���� `��� ��&�� ��


 �����
� ���� -& ��%���6��;� -& �32���(3) ��)�	
��(4) 5P���
� J�� ��/ �

 �%���)� -&� ������
� -& ������
� M	 ��� �� �*�& �������� ���<�?� ��7

 ���+���#=�� �����
� ��. 
� -& -��2
� �<)��=�� ����/��
� ���!
� �� ���+?�

������
���	��6
�� ��� ���!� M�� ��' (���
� �23 �$ =1 �� ���
� ����'� F�' �

 �!��� ��	�#;� ���
� �2!$ ����+ �-�<�1 (��� ��6 ��&�)�
�� �����
� �%���'	

 ��'�& ��%�� �����
� �%�	��� "��$ ,�+ ����
� N23 J
��
 �������=� ���	�

 (3�� (��� ,
1 ������
�� �����
� ����'
�� �������
 -
��� (��� �� ���
� (���

��
� M'���� ���	 ���	���;� ���
�	 ���
� N23 �	� ��%�� ,
1 M�����!� -�

 �	���
� �/	  ���	 �	���$ ,
1 ��������
� ���'���
� �� ��	/ ��+ �=� ��'�&

 ������
� 8�/  ��� ���>
� � �3���*$ -�
� ��&�)�
�� ������
�� �������*=�

�<�?� �
��
� -& ����� ��� �� �*<�
� N23 N�#� (%&��!�� ��)�������
� ( ,
1

                                                                                                                                           
(1) – Shaw Stanford, Histoire de l’empire ottoman et de la Turquie, Tome 1, Paris 1970, p140. 

(2) –  ���
� :����� ����* �+��#.  
(3) –  ��6��;� :� ���4	 �6�$ ,��� � ���L ��7 ,�*4	 ����# M	  0�>�
)�%����� I	�.(  
(4) –  ��)�	
� : -& ����� �'	� ������
�� �����	
�� I� 
� -& ���;� �'	 ��	 �	���$ -*�  ���# ����# M	 

 ������
� �<	 ��� ����	
$ �%�& �!�� 8
2	� �=��  �����
�� 5��
� �%�� ��	�7 -�����;�� �����$ �'	� ���#
�

�/��� ����>�	� ������� -	��#���&<�7�� (���� ��	���;� � . ��	�7 I��  ��'� ���$ : ������
� ��	��
� �+����
�

 ��#�
�1 H �324.  
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 ,
1 ���� ��	���;� ���U%
�	 I'���
 �������
� �%���3 ��)& ������
� �!�� ����*$

-�<�?� -�����
� (/'
� �� H�!�
� ��	� -& M�+� ,�+ ���'�
 K��!
�(1).  

�  �3��9
� 5���
� : 

 �21 �-P�6)
� ��#�
� -& ���#^
 ��%� �������� I�)'�	 ��3���
� N23 �6*

 �%�
�'� ����#;� ���+�
� ��.  -& �!��
� -& �������
� ���'�
� (/�'�
� ���	���

 ,�+ ���! �����* (/�'� �P �4& �������* ���'<� 8���� ��	�#;� ������)�


 �����!
� -& ����
 �������
� ,�+$ ���+�
� ��	 F�'� -�
� ��+���
��

���
� ���/& -6�)
� �3 ���)
� J	�4& ����#;� �$ �#1 ����)
� 2���� ��� ����

 M�'�� @2
� I'
� �23 ��	���;� ���
� ��>���& ��������
� �
��
� -& �3��1 N23

 �
��
� ���' ,�+ �%'
��� ����'� �%����1 O�& -& �����)�
 ���*���=�

 ��	�#;� ������)
� N23 �
�'�& ����!��
� �%��.  -& �!��
� (� ��� ��������
�

���/�$ ,
1 ��	���6=� ����1 ,�+ ���+ �-�����
� (/'
� ,�+ ��4�� U"

 F	 �2/� ��������
� �����
� �6 �%6��'�� �������
� 5P���
� ���# ,
1 5�*�
��

 ��'= ���?� �23 -&� ���=�
� ��.  ����1 �+ (%&���� �=�
� I�)� ���P� 
�

 �������
� �
��
�1 �����1 -& ����& ���* (���3& 2��� O� �)��� ,�+ N�<	

����	(2) �� �	� �%�	�� ����� ��=� �+ ����	 ���	 �������
� �
��
� ���)& �

	���V ��	�1878 �� �'
�� ���#;� ����)
� �� � �	*��� �%��+ �%��
 (

(%�!��(3).  

                                                                                                                                           
(1) –  ��/�� �����$ : ���� � �����
� �	�/�
� �@���'
� ���/ ��#�� � M���6'� (<�?�1939 H �483.  
(2) –  ����	 :)� �����
� �'	
� I�  (�3 ������ ����	
 ����%�# ����+ ��/�� ���/ ����	
 ��	# ����� J�� -& 

 �Y� ��� ���	/ ����� �5��� "��)
� ����#� ���/���;� ����#
� ������	�
� ����#
� �%�
��� �� ���)����
� ���#��
 ���3
 ���;� I� 
� -& ���3 ��&�)� ��/�� . ���$ : ��	�7 I��  ��'� :��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �462.  

(3) –  O�+ ��'� ����
� �	+ : H� �I	��
� #��
�326 �337.  
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- �:�9�
� 5���
�: 

 	�
� ���
���?� �������� H�!�� ,�+ ���'� �������=� ���>� �� ���

 -����%
  ����/
� �!4�� (
 ��*���=� N23 �#��	& ��������	�?� �!�� ����


 ��+ ��3���
� N23 ���� �'� ��	���;� ���
� ����$� �H�!��
� �23 �<>���	

���
���1(1) ��/�
���/ �����(2) ���/2���$�(3)  ����! �������
� �<	
� �&�/ ,
1

��'���
� ����*;� �#���� ��$ �(� 
� �<	 ,
1  -& �32��� ����� ,�+ ���+�

��
� �/� ��� ��P�� ���� �������� ����� ����.� �����	 �)���
�� �� ���'

 ���' ,�+ ��&�)�
�� �������
� -'���
� -& ����� ����* I�)'� @2
� ������
�

 ��%� ,
1 ���
���?� �� � 0�$ �*� ������)�
� (����
� ����.�
�	 ��/���

��� ��&�)� ��#�����K��!
�	 ��	��� ���<�?� ��7 5P����
 ���(4).  

                                                                                                                                           
(1) –  ���
���1 : ��/ ��%#��! -& �$ �� �
�� -& N� �� -'���
� ���
� (���� 5�%��� ����� ������ ,�+ I��� (�1

������
� �
��
� -& -'���
� ���
� � �	 ���* -�
� ���
���?� N2%
 �!���� ����	
� 2�� ����/
� E���� ���$ �	+ �
 ����� �����
� �<	 I��� �+� �0�>�
� . ���$ : �����
� ��	�
� � �����
� ��	��
� �+����
�  ����'� ��'� ���'�

 ��#�
� ����'�
�1 ��� ���3�)
� ����
��
� �&�)�
�� �&���
�� � ��
 �����
� ����#
� �2001 H �164.  
(2) –  ��/�
���/
�) :8�
���/
� (��
� ( ���/� ��*� 
� "P��/
� -& ��*�) �=� �#��� (� 
� �<	 -& ��P��
� N23

 ����# ��P�� ���/ � �$ ���/2���;� ����/
� �+ ��) ��
� Q����� �)& ���	�)��
� �������
�� ������;�� ���/2���;�

 (�+ -& (�� 8�
���/
� (��
� (��	 �&�+1724
� ���P�	 ��&��+�� ��%	 H�! 8����	 ��!��� ( -& ��	� �(%��+ �	�	

 (���� "�����/� 8����	
� � + ���
� ��)
�)1823 G1855( ( ��	 �)��� �	���$ -& M���' �� ���	/ ���& ,6*

��/�
���/
� "��/
� ��� �	 (�3�� "�)
�� ����	� I ��� ��' .O�+ ��'� ����
� �	+ ���$ : H �I	��
� #��
�

304.  
(3) –  ���/2���;�) :���;� (��
�"/2 ( ��� -& ��������)
� ��)� ��	 J���
� ��'� �����
� �%���1453 �%�6!$� (

 �%+�	�$ ,��� �8����	
� ����
",��� (�� " M����/ Q�	�$ ,�+ ���� ���� 8����	
� "���� (��
� ��P�� �$ ��� @$

�����
� ����
� �������	 .2���;� ����/
� (� 
� ��=� -'��� �� (�+;� (�)
� 	�� �����/����	 �%	 (%
 �#�� ���/

 "P��/
� J
��� ,�+ 5� �� I �� -& �����
�� ������& -& "/2���;� (��
� "P��/
� ,�+ 5� �� "�)
� -& ,
�;�

 ���	� �
���3� ������3 �# ���$ ��'� 8	��	 �(� 
� ����)�$ �%	 I'��� ��6��;� ,�' ��� �� ��*� 
� :

K �I	��
� ����
�1 H �216.  
(4) –  �3�� ����� : H �I	��
� #��
�287.  
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�(�  �����
� ��64�:  

 ���'� -�����
� �����
� ��	 Q���
� �3��� 0�'1 �����
� ���;� ���

 @2
� �M�<!��� -	���;� �>6
� �3��� 0�'1� �� �	 -�+ ��'� �P��
�� -���
�

 ,�+ ��#��! ��>6 M��/ �� M�)�� ��&��
� ��	 Q���
� \U#$ ��������
� �
��
�

 ���>� J�& -& N���L ��/��� �-�+ ��'�� ����
� ��	 5��+ -�!�� Q��� ,
1

 M��>���� Q���
� �23 �*�� �	���$ �	�
� ��������
� ���!��
� �%	#
� -& ��P�3

 �%� �*� ��%�/ M&���$ 5��6V	 ���!
� �%���� � ���� -/
 �#�� ,�*;

&�� ��)�+� -	���;� Q�� �
� ���� �����
� Q���
� - �� M�4	 �-�+ ��'��

 � 5
�'� ,
1 ��/��=� �$ ��%��	 ���& ��	���;� ���
� ��6*��� �<>��� �/��
�

 ��6* �����
 -	�#$ (+� ,�+ ����+=� ����/�1 ������
 4�%� �	 ��!Y� �%6�	

�������
 F���/
� M�� ��#� F�' �� 8
2� ����!�� ���<�1(1) . 

�
� ����!� 21 -�����
� �����
� ������ �������	 �%�$� ,�+� ��	���;� ��

�������
� �
��
� 2�)�1�(2) �%�$ 8
2 �����
� ,�+ ���!� �*��+ M
 ���/ 2�)�?� �23 �

 �6����
�� ���� �
� (%��%�#��	 ��)��
 -
��
�	 ���6�� ��2)���
 ����� �'	�$

%�+ �
��
� ����4& ��'<�1 ����� Q�	�V	 ��%��+ �"�������
� ����& " ��6�1

���
� N2%
(3).   

                                                                                                                                           
(1)  ���� ,���� ��'� : H �I	��
� #��
�02.  
(2)  -  H �M���02.  
(3) –  (%�	 ���# ��'� : ����	 ���>
�� I� 
� ��	 Q���
� -& 8��
�� ���
�1957 H �181.  
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 ����!���� ����'� -& �����
� ���;� �3��� ��' �/��� :  

�  -�;
� $)
 �;�) �./ �1� �6< :  

 � �	 -�+ ��'� C�#� ��	��� -& ����' �
�� ���� ��/ � -& J��� 2!$ �

�����
� �� ���� ��'�� ��	�+ �������	�1 "��4� -&(1) "���� ,
1(2)  ���

-	��
� \��!
�(3) ����
� ��	 ,
1(4) ,
1 @�.�
� �	/;� I���
� ,�+ )�� �

8
2 I�)'� ��	� -& M����%#� �/ �2	� ,��& �I� 
�(5).  C���
� �23 �$ =1

 ���/& ��%�� O*���� ���/��
� �
��
� ������ �/�	 (���� -�+ ��'�
 -�! 
�

J��	 H�!
� N�+�	 �����
� 5�� (
 �#���
�  M
 �4&�/� � (� 
� ��=� -�+ ��'�

 �������
� ����
� ,�+ ��6)
� -& �����
� ���# ,
1 M�/�� � ,�+)1824 G

                                                                                                                                           
(1) –  �����
� : �%�'��� ����%�#1550025 (/2 
� �%����+ ���)��&1 -*�  ���  �/���
� ��� 
� �� �3�'� (���!

 ��'� ���$ � ����/� �� �� ,���
� ��)��&1 ����%�#� �>��/
�� ���7$� ��	���1� ��';� �'	
� I� � ���'��
� ��	��
�

 ��	�7 I��  : ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �1025.  
(2) –  "���� : �'	
� �'�� ������ ���� ��/�� ���# ���	# ����� -
��' ����� 0�>�
� ���$ ���# �����
�

3726 ��	�7 I��  ��'� ���$ ���/���/ ��	��	 (��	 5��� �!��� ��� 
� �� �%*��!� K�<7 ��+ ( : �+����
�

 ��#�
� � �����
� ��	��
�2 H �116.  
(3) –  -	��
� \��!
� : ����� M	 5'�� ���
� ����#� ����1 ��	 ���� -	��
� �'	
� �� Q��2 ���/
�� I���
��

  ����
�� ��#�
� ��� �� ���� @�'	
� J��
� �'�� ��!� �� ������
� ��	��
� �/���
��)���
� �  ( I�6� ,�'

��	�7 I��  ��'� ���$ ����'	
� N��# �	/$ ����+ \��!	 M�	�� @2
� ���3 : ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 �

 H764 .  
(4) –  ����
� ��	 :��	 I�6�  M6�+ ���+ \��!� ��';� �'	
�26  ���$ �M	��# �� ��';� �'	
� C���� �3 �(�/

 ��	�7 I��  ��'� :��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �295.  
(5) –  "������$ K��# :� �"�	+ ���'1 ���;� ���
� ���� ��#�� �����)
� ���
� �/�' E���� ����
� ��)�3 �

	 ����<��
 (��
� ��� ����1966 H �08.  
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1829((���&�� �/��� -& M
���$ I�7$ �$ ��	 ���� =� �(1) 1827 �	* �� (

 ��	���;� ���
�)����& �����/�� ������ ( ����# �)& M'��	 �����
� ,��/��

���/(2) & ���)�
� 8
2 ,�+ ����� �(� 
� �<	 �� =�	 ��3����� -1 �����
� 2!�

 �����#?� N23 ���/& -�+ ��'� �� =�	 ���� ,�+ ����# ��
�� ����� ���*

 �<	 Q���� �$ ��* �	 �M��+ �� �	�� (
 -�+ ��'� �6 �����
� �32!�� -�
�

�3��	1 M�	� ����)	 �%�
1 M���' M#�& ��)
�	 �����
� �� (� 
�� �	 ((3) 1831((4) �

���L -& �%�
�� ��#	 ����  ����3 �)'�� �/+ ��=� (�'�*�	 ���	 @2
�(5) 1832 (

 ����! 5'� �3��&�� ���)
� (�3� ��/2� ����)� ��� I �� ����� ��'�

H�' ����� ��)	 �������
�(6) �3 �%	 *�$ (� �����3 � � ��' ��)	 0�!$ ��

                                                                                                                                           
(1) –  ���&�� : ���% 
� ���&�� �/��� M�& ��*� ������
� �<	 -& @�#� ����� �3� ������ ���  )�1827 ��$ (

��P�%� -�����
� ����;� (�'� . -��'�
� 8	 ���& ��'� ���$ : H ��������
� ����
� �
��
� E����38.  
(2) –  ���/ ����# :�
� �'	
�	 ���%  ����# ������
� ��	!�$ �!�� ��+ N��#�	 ���3;� �� -	�' *�� ��2 ����

-��'�
� 8	 ���& ��'� ���$ : H �I	��
� #��
�38.  
(3) –  � �	 (�3��	1)1789 G1848( : ( �6 �����
� ���'�
 �P�* N�	$ M��+ �-�+ ��'�
 �	/;� �	=� � @��� �P�*

 ���	�3�
�1816G1819 ,�+ ,6*� (%���� ��!4& ( �� �/��� -���
� ���'� �����
� ���# ,
1 8��  (� �(%�/'

 �������
� ����
� ���!1)1825 G1828( ( ��3���/ ��� ,�' "���� ��	# �	+� (� 
�� �����& J�&)1832 G

1833( ( �� M��' -	���;� �!��
� �$ =1 �-�����
� ��#
�� @���
� ��#
� ��	 �����
� ���� �/��� -& ����� �

� ������ ��� (/' -& M�	$ �+ �	P�� ��+ ���%#
� ��# �+ �<#
� ,�+ M�3�/$� M�'1838 �� �	�&�� -& -&�� �(

��	�7 I��  ��'� ���$ ����
� "�� : ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �463.  
(4) –  [�	�
� ,��
 : H �I	��
� #��
�365.  
(5) –  ���L :���� �% .  
(6) –  H�' :�)
� �%��1 �	�! �)��� -& -���
� �%� ,�+ ����� ��7 ����� �����$ (� .��	�7 I��  ��'� ���$ :

��#�
� � �����
� ��	��
� �+����
�1 H �737.  
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�<�	 ��� ��+(1) ����/�1 ��*�(2) ���� �%  -%��� �/� (
� �(3)  ��� ,�'

 @���
� J��
� (� 
� -
�3$ �	)��� �)
� ��%�/ ���� 
� ����
� ,�+ -�+ ��'� �����

�%���2 �>�	 �* ���/ -�����
� (/'
� ,�+ ��)�
� �; 8
2 �����'
�	(4).  

 �-�+ ��'� ,
1 �����
� ���$ �(� 
� �<	
 @���
� C���#=� ����� (��$�

�� �������	�
� I��
�	 �
4��
� �'
� ���6����
� �
��� ,
1 "��#
� M��+ O�

 5*��&(�3��	1 2���� 5'�
� �+ � �	�  �% $ ���! ���� ��	 �/
 �M�	$ ����;

 ����
�� ���
� ���/ � �# -���
� ���'� �����
� �+$ ���6����
� �)�!$ ��'�

 �%#���
(�3��	1 �� �	 �� ,
1 ��	�;� ���� ��
� ��(�3��	1  ,
1 ���	 �� �	

���� I�)'� �� �/��& ����)
� ������(5)  ���%� -& �������
� ���#
� ,�+ ����'

 �	���� �% 1832( ����* -&(6) ��/� �/ 	 -�����
� ��#
� �3��1 ,�+ (�'� �

-�
� �����
� �
4��
� �2!$ �*�
� 8
2 2��� ���P�%� ��/�  �%�' �/��
� �� ��/

                                                                                                                                           
(1) –  �<�	 ��� : -��'�
� 8	 ���& ��'� ���$ ���/��
� ������/�� ����� ���#� ��' ����� ��	 )� : #��
�

 H �I	��
�110.  
(2) –  ������/��:  ,�' ��'
 � �>� ���/ ������
� �'	
� ,�+ 2��� ���/�� ��7 ���# �����1937( . ��'� ���$

��	�7 I��  :��#� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �152.  
(3) –  ���� :�����# �% .  
(4) –  [�	�
� ,��
 : H �I	��
� #��
�265.  
(5) –  ��U�
� ��'� ��� : H �I	��
� #��
�151.  

(6) – * ���� : ��+�* �'	�$ (����/�� (��	 �����
� ��+ �&�+ ����* ����)� ����+ ���/�� ��� ���# �����

 ��)
�� -& 0�>�
� ���4	 �)#<�
� ���<�
11 ��)
� -& ��������
� 8���;� ,
1 �
L �(15 ����'� ����* ���� = (

 -*�#��
� ���
� -& ����;� -��	�
�	 �!��� �����)
� �3����4	 �%	�)	 �5'��� ��+ �%	 ����
� �<+ �#�� �%�3$�

@���
� ��#
� (��$ -�����
� ��#
� (�%�� . ���$ : ��	�7 I��  ��'� :��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �

1409.  
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��
� I��
�	��-�+ ��'�� �����
� ��	 �� �	�
� ��	�'
� �%#���
� �/  �(1) �

 ���#
� (��
� ����	 � ����!� ����# ��'�� 8
2	 ���;� ��!�&1833( . 21

�/ 5�� � ���7 ,
1 M������ � �	 (�3��	1 ����3�� ��)Kotiah( 
(2)) J	�4& �

 �������
� �����
� ,
1 I���
�1� �M���* (��$ �'���� ��	���� �%�/ �������
� �
��
�

-�+ ��'� @��$ ��	 ��)�
�	 ���%�(3).  

� ��)���4� 5�
� ����  :  

 �������	 �� ��	+ ��+���
� @�#��� C��& -���
� ���'� �����
� 6�
� I�*$

 ����&�5�)�V	 
 8
2 �� �@���
� 5'�
�(  �� �������	
� ���/'
� ��>��

���
� ������ �3�#� ,�+ ���$� �%�*�� (7�� ����& ��$ � 5*��
� 2�)�? ��

 �����
 ���;� N23 ����$ �%�
2	 -�
� -+���
� ����!
� ��	) -�+ ��'�

�����
��( . ��* ,
1 ����� �-���� 2��� ,
1 ����� = -+���
� N23 ���/ ��
�

 N23 �	'$ ��� ��������	 �!��	 �%�+��� ���6� ,
1 4#�� ���/ �����& ���/�+

�%��#� -+���
� �
�	 ��	� ��P�� � ���%�� (��$ ��7�� ��!;� �23 ��6� ��� �

)�
� N��+ ,
1 ��#]�
� ,
1 M ��#�� �� -& ����� (
 -�
� ����� @���  ��+���
�

                                                                                                                                           
(1) –  [�	�
� ,��
 : H �I	��
� #��
�265.  
(2) –  ��3���/ :�%  ,/�$ ��7� ���)�	 I� 
� ,
1 )� ����� .�$-��'�
� 8	 ���& ��'� �� : H �I	��
� #��
�

471.  
(3) –  (��>
� ��'� �	 ������ : ������
� � �	 -�+ ��'� �����
 ����# ����*)1811G1840( ( ��	��
� ����#
� -&

� ������� �����
�� �����
��1 ��# �1980 H �92.  
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������
(1)<�� -�+ ��'� � � �	� Q��� -& ��!�� �& ���/' ��)�
 ��

��������)
� ,
1 ��&� ����$ ������
�(2)  -
��
� ��	
� (<+? ������ �������	

���/��
� M�����+ 5*� ,�+ -�+ ��'� ��	#? ��/��
 ��+���
� (��)�(3) . �
��4&

=$ ���! ��6��;� X���  ,�+ �� �/ ���  ��3� ������;� ����'
 @��# 5

 ���	 ����� �!�� �	*�+ ��� ��� !� ��# ����! ��7 ��;� �$ �����&� �������	

5*��
� (��>� �$ -& ����/�+  -&� N23 ���/��
� �%��+��� �� ���� �� I)'��

 5�*��
 �!��
� ����&� �������	 �� �/ ���'� �%U#�$ ���;� �>�	 ����;� N23

 -�+ ��'� ,�+ M�& ����3 = ��>6 ������� ��2!4& �����
� Q���;� M#� -&

�
� ��	
� � �����
� ��	)
�-
(4) .�;� �������	�
� -+���
� N2%
 �#���� ��	��

�/ J�� �*��	 ��&��
� ��	 -��� �' 6� ,
1 ����� -& ��3��3  ���L

1833�' 6� @2
� �(-�+ ��'�� �����
� ��	 �(5)  ��=� �+ �����
� �����& �

                                                                                                                                           
(1) –  -����	 :� �� -/��
� (/'
� �'� � �����&� ���	
� ����� � �	�# ��� ��#�� � ��#��!
�� ������
� ����'��


� ��	�# �2�� ��#���1 ����	 �����
�� � �
�� �+�	��
 ����'
� ��� �1988 H �167.  
(2) –  ��������)
� : @2
� ��;� �������* (��	 ���� ��)	�� ������	
� �������	�?�� �������
� �������	�?� ����+

� �����	 6��	 �34 �$ ������	
� �������	�?� M��%  �� ��������)
� ��%  �������
� �������	�:
 �����
� �%��#

 8���;� �� -& ��)� � �%�'��6� �����
� ,�+ ����* �������	�?� 8�� �'	�$ ,�' ��	�)�� �#� ��1453 �%�/
 (

���#�� ������ ��/�� �'	�$� ��������
� ���<�
� �� -& ��3��� �� ��+�� ��	 ����'
� �%��'� ��	���$ -& ����+ �

 -&� �,
�;� ���
��
� ��'
�1923 ��	�7 I��  ��'� ���$ ���/��
 ����+ �%�'� ��)�$ ��' ( : ��	��
� �+����
�

 ��#�
� ������
�1  H� �1380G1381.  
(3) –  -����	 : H �I	��
� ����
�265.  
(4) –  [�	�
� ,��
 : H �I	��
� #��
�265.  
(5)  G  ��#' 5���# : ��#�� ���	��
� �6%�
�� -�+ ��'� ,�+ ������=� ��' �-	��
� I� 
� ����� �	���$

 ����	 ��������
 ��	��
� ���.�
� ����� �#��� I<'
� "��	1986 H �74.  
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 ,�+ ��/�' ����� ����'
� 0�� �%�/'� -�+ ��'�
 ���1 (� 
� �=�� �/+ 	�;�

"�	����(1)��' �(2) � ���/ ����# ,�+� �I ���  � �	 (�3��	1 M�	� -����

��6$ ����)�(3) �#���� �* ���;� �$ ��	� �2/3�(4)  �-�+ ��'�� �����
� ��	

 -)�)'
� J��
� ,�+ �/.� = Q���
� -&�� ��	 ��3���/ J�� -& (� �� �$ =1

 ���/ ��/��� = ��&�� ��	 ��*.� ���3 �3 �� ��)	 ����;� ��%��� -& �%�	7��

N23 �4  -& ���
�  ��%# �� �%���	 ��*� 
� �
4��
� ��.	 �'	�$ -�
� ���;�

 J��� ��� ,��$ �' ��&��
� �� @; I)'� (
 J��
� �23 �V& 0�!$ �%# ���

 =1 �����
� N2%	 ��	)
 M ��# ���%�� (��$ ��7�� M��� �#� ������
 �	��
�	� �M�
1

��'�
 ������=� �� �/���
 ����� �����'� -& 0�� = �%& �  �U�
�� =1 -�+

 ��'� ��$ ���%* M�� 2!$ �� Q�#�1� J��� ���& ��$ ��+ M+�6!1 �#� ������

 -�+(7�&  ��� = ���3� ����  I���� ,�+ MP<����� �)'��
� M ��# ��������

 ��� = �'����
� I����
� -& M�6�� �������
 	��
� (/' -&� �� M
 "�
� �)�)

%�1� 6�
� �23 ��	�� -& ��$��	� ��M�  ����� ��' ,
1 ���
� =1 ������


                                                                                                                                           
(1) –  "�	��� : T	 ����	 �+ ��	� � ���	
 -
��  �����
� �'	
� ,�+ �����78(�/2 .7 I��  ��'� ���$ ��	� :

 ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�2 H �1155.  
(2) – ��' :-��'�
� 8	 ���& ��'� ���$ ���� 
� ����+ �%������ ������ -& ����� -���  : H �I	��
� #��
�66.  
(3) –  ��6$ :' ��/�� ��� 	�� �	��� ��%�� �%�
 0���
� ��6
� ,�+ ��%�� ��=� ����+ ���/�� -	��#	 ����� ���#

 �����
� ���)
� �%��'1 �-����	
�� -�����
� (/'
� ��	1 ��3��� (�3 @��#� �/���1832 G1840 �%��+ ,
����� �(

 ��;� ���
��
� ��'
� ����$ ����'
�1919G1921 ����'
� �%�& ��#� �(1943( . ��	�7 I��  ��'� ���$ : �+����
�

 ��#�
� � �����
� ��	��
�61 H �72.  
(4) – ��� (��>
� ��'� �	 ��� : H �I	��
� #��
�92.  
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M��+ ����+=� 0��#	 �%+���*�� �M3�#�� �������	(1).  -6��
 �����
� N23 �/� (
�

 �'� 5'�
� ������
 ������=�	 � �	 (�3��	1 M�	� (�)& -�+ ��'�1��	����(2) ��& �

����� ,�+ ��/  =1��
� 2�)�? @��)
� �!��
� ����� ����� �$5*(3) ()� ����	 �

� ��6'$ -& ,����& ����	�>
� ���
��
� ,�+ �����
� ��3��� �)+� � ����

 M�/�����/��-�(4)  -& ���% 
�8  ��
��1833
�� ( �������	� ������� ��� -�

�����
 ������ -���� ���
 �������
� �
��
�� ����� ��	 -+�&� 5�' �	���	 -3� �

��+���	 ��&��
� �%�& �%��� -#��! (�#%
 �6��� �� 21 0�!;� ��3��'1(5) 

)N��7 �$ @��� ( �� �	7� M�$ ,�+ H�� ���� ���� ��3���
�	 I'
$ �*� �


� ��&�� -& ����� �����	�1 �
<# -
��
� ��	
� ,
1 I� �
�� ��)�� ��6� �� 21

�
� (��)� ,
1 ��+��<7V	 8
2� �%��+ ����+=� �
�' -& ����� M����'
 ���#
� I

�����	
� I�6�(6) ��
�������(7)  �-���
� ����;� ��+ �� �����;� ��# M#�	

 �� ���# ��/ ������ ����' �'� �������
� �
��
� ��6� ��3���
� N23 ���/&

                                                                                                                                           
(1) – ��+���1 ���+� �@��!� ���1 : ��� �� -	��
� I� 
� -& ��
��
� �����
�1789  ��� ,
11985K �4 ��� �

����	 �E����
�� ������
 � �
�1959 G1964 H �103.  
(2) –  ��	����1 :	
� ��	 �����	
� -��6 ,�+ )� ���/�� ��7 ���  ��=� ��'� ���$ � ����� �'	� ���;� �'

 ��	�7 I��  : ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �138.  
-(3)   ��	�7 I��  : ��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �138.  

(3) –  ��#' 5���# : H �I	��
� #��
�73.  
(4) – -� M/��� ���/�� :��/�� -	��#	 ����� .�������
� �� ����
. �$-��'�
� 8	 ���& ��'� ��:I	��
� #��
� H �73.  
(5) – (��>
� ��'� �	 ������ : H� �I	��
� #��
�94 �95.  
(6) –  �����	
� : M
�� I�6�32(/2  M+�����549 ���;� �'	
� ���� �����;� ��/��  �+ ��	���;� ��/�� ���� (

M��'�� </ ,�+ ��	����� )� ������ �'		 .  ��'� ���$��	�7 I�� :��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�1 H �371.  
(7) –  ������
� : M
�� I�6�32(�/2  M+�����549 8	 ���& ��'� ���� � �����;� ��/�� �+ ��	���;� ��/�� ���� (

 -��'�
� : H �I	��
� #��
�215.  
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 �'	
� ,�+ ����' �������
� �
��
� ��!� �� �%P��+$ ��� ����� J
��
 ���;�

�23 �� K�!� �$ ����� ����� ����	 M�
1  �'	
� (�#%
�	 (�)�
 �4 � �*� @$ -&

�����
� �'	
� -& ���� ��/� @$ ,�+(1).  ��*���� ��! �)
�Unikiar-skelessi 

�����
� ���
� ��	 �%#���
� �&�' ,
1 ���	/ ���! ��*� 
� �
4��
�	(2) �%��	�+�� �

���*= ����� �
��'�� �-
��
� �����
� �<�!�	 ��%� ���! ��	���;� ���
� (

 -& �������	
� ������
� ��/�$ ��3���
� N23 ��3 21 �������
� �
��
� 8<�$

�)���
� . N23 ���!��� �� 21 ����� ����)� ,�+ ����&� ����/�� ���/ �)���&

 �%
���� ��	'1 ,�+ ���+� � ��3���
� N23 �3��1 �%��+$ -�
� I�)'
� ���!;�

��'�T)
� ���� ��	� �T����
� ���T6 ,�+ ��T���	
� 5�T��(3). 

  �>�	 �* ������
� M������ ���/��
� -�+ ��'� ��* ���/ ��'�
� N23 ,�'�

 ��� ,�*;� �3�'1833 M���4�	 ��3���/ ���3 ��1 ( �-���
� ����
� �� �����

M�$ =1  (
�����  �3� �	/;� 5�%
� I�)'� ���������	�?� H<!��� �������
� 

@2
� �	 �"��
� �6	* ��  ���)
� �%��� �)& ����� 5��!� ��/ F�' -���
�

 2���
� �23 ��+� ����
���&����	 ��*���� -3� ���$ ��	$� ����! ��/$  M�/�����/��

-� Unikiar-skelessi   -�+ ��'� ��	 5���
� 8�� -& ����� ��)	 J	�4& �

                                                                                                                                           
(1) –  [�	�
� ,��
 : H� �I	��
� #��
�266 �267.  
(2) – � �	 ������ (���
� ��' : H �I	��
� #��
�95.  
(3) –  [�	�
� ,��
 : H �I	��
� #��
�267.  
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(��	 �
��
� ,�+ M����� ��)	 ���	�
 -���
� ���*<��
� �� ��7�� ���� 

 5���
� 4�%�� ����' �������
 �'	�� �*��/ -�����	
�� �� �	
� ��# �� �%����'

 �	����
�.  M����� -& �	!�� 2!$ � �	
� M�& *� @2
� -����
� I�4�
� �2%
 �#����

�3���	$� ��	���;� �	��
� ���  8���1 �+ �#�+(1) ��*���� �*�� �$ ����& �

-� M�/�����/�� Unikiar-skelessi   ����� ���+ ��' (��)
 �	���� ���&

 ,�+ C��*�& �����# I���� �&�61 ��	�� ����� -& M�������� ��	�� �3����$

%&��� �'� 6�� ������ ��#�%� �$ �������	
�� ������
� �����/'
� N��* �/ ��

�'� (
 	�
�	� ����/��
�  ���
��
� �	* �� @�# ��	�+� @4	 K2��
� C���*=� �23


� ��� @2
� �����
� I���
� �23 �� K��!�
 0�!$ ����� ,
1 4#�& ����	��!�

 ��	 ��3����'� �������	� ����� ��	 ��P�)
� ����
� �
�' �$ ����� �M���%� ,
1

 -� M�/�����/�� ��3���)Unikiar-skelessi(   -& ��
�>
� M����$ I�)'�	 M
 J���

 -& (�)& ��<)��=�03  �	��	�1834/2� ( ����&� �������	 ����* ,
1 ��

 �������� �	�)� �����
� �+ �<)��=� ,�+ M���	 �%�& (3�� � ��� -& ����
��  

  

  

                                                                                                                                           
(1) –  ��+���1 ���+ � @��!� ���1 : H� �I	��
� #��
�118G120 G121.  
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 (�)� �6 ��'�
� ���6
� �<)��=� �23 �;� �����&� �������	 ���
���
 �%����

I� 
� -& �����(1) "��& �<	� 0�>�
� ���L �	+(2).  ,�+ ���
� ���� ���/�

� ��/2� I�	��	 ���3 �����& M'
�� ��7 -& �����
� ���
� ��# �� � �	


 ��3����� ��������
� �
��
� �+ �����=� ,�+ � �	
� (�*$ 21 -� M�/�����/

 ��%
� -)��� -& �%'
��� �+ ��	�� M��� �� ��#� �$ �%#+�$ �������	�

 -��P�
� .
� ,�+ �	��+ �	6�7 �6�$ -%& ����& ��$ � ���� ����� M�; � �	

 -����
� ���)
� @$� 2!$ �	* ��� -& (��
� -�����	
� ���)
� ,
1 ��/2�
� M#�

�%�&(3).  

 ��'��� � �������	 ���� =� ��	���;� ���
� 5��3$ �6���� �2/3�

 ��	�$ �������
� -�+ ��'� ����)
 ��)�)' �/'� �����
� ���;� ���/& �� �	
�

�������� �$ -�# �/ 	M �/��
� ���!$� �����
� �$ ��	��
� ����#
� -& ���� ��

�
 �/� (
 ������ -&����
� 5��3$ � �%)	��� =�
 (� �
��'� -&� ��������	
� �

 �-�����
� �����
�	 M��*<+ (���� � �	
� ���' I�4�
� �23 �� K��!�
 ��P��

 ��� �� �	� ��6���� ���#V	 ���&1836 O�+� ����
� ��# �+ ����	 (

                                                                                                                                           
(1) –  ��+���1 ���+ � @��!� ���1 : H � I	��
� #��
�120 �121.  
(2) –  "��& �<	 : M�'��� (��*11944480(/2 �1403583  "���	 �
�>
� -& ��� � �����1 ��7 ���# )� � ����

 ��	�7 I��  ��'�  ���$ �� �	 N�>�� �����  � M��� (3$ �����)
� ������
� �������	�?� ���� ���/ -�
� ����)
� :

��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�2 H �1263.  
(3) –  (��>
� ��'� �	 ������ : H �I	��
� #��
�104.  
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� _�	� (��)600  ������� ��� -& �����
� I'	 M
 5���+=� �	�)� "�/ 5
$

O��
� �23 �����
� O&�&.  =� �3 <& <�'��� �)�)'
� -& ���
� �23 ��/

;� �' ,�+ �����)	 �����
� �-
�� 	�� ��2 �'	�$ -�
� ��� ��& �� ��/�

	 � N�#� ���
� N23 ����+� �	 �'6�� �������	
� ���/'
� M�����%�� -�+ ��'� F

 ,
1 �������	
� ��#��!
� ����� �	�/ F�' �<)��=�	* ��� -& �%���" ���' 21

 M��	 ��' (��* 2����
� �23 �+ \�� 21� 2����
� 6�� ��* �� 6� �$ -�+ ��'�

 -���
� ���'� � ��# ,
1 �	�# 5�*�
� ,�+ ����� �������	 �V& �����
� ��	�

� O�& ,�+ N�+���
 M*�)'	� M	 I'�� �* �$ I'
 5�' �/ �
��1� (���
�� ����)


 �P�#� ���� �� ,�+ ��6
���������	�?�  �������
�....+ ��/� � �	
� �1 ,�

 ��	 �� �$ �� �21 ��	� �<6 �%����� ���'�� ('��� �� ��	���;� ���
� O�	

 M*�)' �+ Q�&��
 ���<
� ��+���
�	 N��� ������
 �����=� �� �+�� �
�"...(1)  

 �� ���! �/ 	 (�4�� -�+ ��'�
 �	��
�	 ���;� �2!$ �*�
� 8
2 2���

 �� ����� -& N�6 �����
�� �����
� ��#��& ���#��!
�� ���!��
� ����'��
�

 ��/ ���#��!
� ��*<�
� ��'�� �� ����/ ������ �
�+ -& J	�$� �5P���
� ��#

M�	)��� ,�+ ���  I�* -& J	�$ M�$  ��� (
� ��
� M	 ���)� �)& �M��P�+ �	)����

 -& ����� ��� ���4& �M��P�+ �	)���� M�/'
 -)�)' ���6 @$25  ����1838( 

                                                                                                                                           
(1) –  ��+���1 ���+� @��! ���1 : H �I	��
� #��
�105.  
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 ��	���;� ���
� �����* ,
1)����
� ������ � ����& � �������	 ( 5�%� ��/� �

�& �
��+ �����
 �����
� ��	� M��	 ��	���;� ���
� �!��� �$ 8
2 ���� �� ���

�����
� I'	 M
 5���+=� �	�)� ��<)��=� �+(1)  N23 �/ �/
 � ��� -&

 ���	���;� ���
� 5�+ �2#
 -
��
� �3���!� -�
� ����	�+=� �%�$� ,�+�

 ���	���;� �������	�
� �	��
� -& �!�� (
 �������		�6� � �	
� �
��� �������	 �

 @���
����;� �����
� ���'� ��P�'
� O�+ ,
1 M���+1 ,�+ ���� �$ ��	

1 -�+ ��'� ���'
 �' 6�	 �%+��#1 �	���$ ���/� �������
 ���	�
� ���

��
<)��=� M�	7�� ������
�(2) ,�+ ��	�+ �
�� (�)� �4	 �)��� ��	)
� (��	 �

�����	
�(3)  �����	 �%��!� 2����	 �%)��+ ,�+ �������	 �2!$ ��'
� 8
2 2���

�$ (�#'�� � �	
� �������	
� �������
� ��*<�
� ��!�& ���
<)��=�� ������
� M+��

 ��� ����'� ����# ����1838 ��	��#
� ��	 ����#� ��*���� �*�� ��1  �(

 ��# -& 8���
� I'� ���#�
� ���'� ������ �������� �������	 �
�� �%	#��	�

(%��/����� (%��! $ ����'	 ���/�� ��������	�?� ��'�$ ��*���=� N23 ���/& �

 ���'$ -�
� ����#�
� ���/�
� ,
1 �&�6?�	 ��%�& ���3;� �� ��	/ ���# ,�+

+�%�� � ���)�
� �� ��$ �<! N�'� ��	����1 �����
 �������	
� ������
� ��+�6�

                                                                                                                                           
(1) –  H � ��+���1 ���+� @��! ���1106.  
(2) –  ��#' 5���# : H� �I	��
� #��
�96 �97.  
(3) –  [�	�
� ,��
 : H �I	��
� #��
�266.  
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 -�+ ��'�
 ��#�� �	�6 ��*���=� N23 ���/& �M��+ ���/ ��+ 5��6$ �� +

�� �@��/�'=� M����� ���$ ��	$ ���/ -�
� ������
� �%����6� �3��! �+ ��

��%�� � �	
� 5��6? �������	 �	* �� ���! -%& �8
2 �� ����! � $�� 	�6
M 

 I���� ���& ������ @$ ��	* (�+� ����;� �� -P�%�
� �%�*��
 �'��� ����'��

 (��)�	�������	�?� ��
<)��=�� ��
����=� -�+ ��'� (<'$�(1).  

 �� M*��!
 2!4� ���;� �2!$� �-�+ ��'� �6 �%�/ 5���
� �'	�$ �2/3�

 (�+ -&� �K��!
� -& =� �!��
� -& = -)�)' ��� @$ M
 ��� (
� ���# �/

1839 �3��� ���;� ��!� �(��
� �$ �����
� 8��$ F�' (��'
� -
��
� 5

M�+ ��	+ @2
� @��
� 5*��
� ��	 ���! M'
�� -&� �	���� J	�$  �������	

+ M3�#��� (1838 �����
� ��+4& �M �# ���+? ��	����
�� ���/��
� ���+���
�	 (

 ��� -�+ ��'� ,�+ ��'
� -���
� ���'�1839 ���#
� ��U	+� �( �������
�

�<	
 ��
�� 
� ���'
� ��	��� ����� ��+ ��&��
� � �# ,)�
�� �(� 
�(2)  �����

 -& �%��� -�
� �/���
�24  �����'1839 ��#
� (��$ -�����
� ��#
� (��%�V	 (

@���
�(3).  

                                                                                                                                           
(1) –  (��>
� ��'� �	 ������ : H �I	��
� #��
�108.  
(2) –  ���� �$ ��	���Nizip  : ��' I�  ���  8�# N��	 �� -	�>
� ���#
� ,
1 )� . 8	 ���& ��'�  ���$

 -��'�
� : H �I	��
� #��
�453.  
(3) –  (��>
� ��'� �	 ������ : H �I	��
� #��
�192.  
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 ���� M�*�� -& @���
� ��#
� ������ ���L �)
�)��	��� ( ��*� 
� �
4��
�

 ��%'
���� �%+���$ 5<�!= ��	� �����!� 5*��� �3����$ ��	���;� ���
� ��*��

���' -�
� ���!�
� (7�� ���� ���/ �%�$ =1 ���;� N23 ���� ���
� N23 5*��� �%

+ ���%�
� -& M��	#$ -�+ ��'� �6 ���/��
 ���*,�  �#��	 ����� �+ �<#
�

 ���
 ��3���1840((1) 5��  �! �����
� ���$ -	�#;� �!��
� �23 (��$� �

���!�/(2) 22  �	�&��1839�
� N2%
 ���6�� (�%�!�� ��' �� 5��!�
� �� 5�%	 �

��������
� ���<�
� �� -& ����	�
� ��)	1(3).  

  

  

  

  

                                                                                                                                           
  

(1) –  ���
 ��3��� :15  ��
��1840  ��� ���' ,
1 M+�#�1� (� 
� �<	 �� M	�'��� ,�+ ��'� ���
$ ��3���

�� H � (��>
� ��'� �	 ������ ���� � ��	���$ ��� 	 N���)192.  
(2) –  ���!�/ : 8	 ���& ��'� ���$ � �������
� �P���
� ��/� ,�+ I��$ �*� ����
� ��	 @�>�
� �3���� ���!�/ -3

-��'�
� : H �I	��
� #��
�470.  
(3) –  ��+ ����
� �	+ ��+ : H �F��'
� ���
� E���� -& ������351.  
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��(�  ��9.)
� ��6� :  

 �
��
� ��/���� ��' -	���;� Q���
� �+ ���	�� 0�� ��)�	
� ���$ �/� (


 ���%
� �������
� ���!��
� �%��.  -& �!��
� �3��� �� ��%��� ����+ ���	

�%��+ �>6
�� . 5����
� ��& � �%	�	�$ ��$ ����	
� ��	�;� ��	 �'���� �%�$

)�� �	�
� ��>
� ( �	��)
� ��	�;��)�� �	�
� ( �	7� -& J6�� ���/& ����	
� ��$

 ���%
� I����
� O�	 ,�+ �����
� -&� � �������
� �
��
� 8<�$ (���*� -& �����

8�� M#� -& ����&� �������	 ���� =� ��	���;� ���
� 5�*� �	�)�
�	� ��%�� 

 �������
�� ������*=�� ��#������?� ���!
� �%'
��� � ������ = �%�; �	7�
�

& ����2 �2!�� -�
� �� �	�
� ��	�;� ��$�/��;� ��6* -%& ���;� ��
�� - 

�3���# ��� "�)
� -& ��'���
� ���)�
�(1) .�3��2# ����  ��	 ����* ��&<�!=

��<
�� �"/2���;� (��
��
���/
� �����)
� ����/ �	�	 8(2) �� �/ ���/& �

 ��'��� �)& ��%'����� (<���	 0�!;� ,�+ (�)�
�� �����
� I' -+�� ����P��
�

"/2���;� � -& -
��
� ��	
� ��	 �21 ,�+ �� + ���
� ��)
� 5��� �����

�
 8�
���/
� ��	3�
� \�'�� �(%�
1 ��/��
� ���)�
� �/��;� F
��
� ����	�� 0

	�1����& ����� ���!
� �/��;� O�	 ,�+ (����
� ����$ ����+� "/2���;� �$ �

                                                                                                                                           
(1) –  [�	�
� ,��
 : H �I	��
� #��
�73.  
(2) –  ����)
� ����/ : -�
� -3 ��<�3 ����)
� �$ ��)� J���
� �	* I�& ���  � "�)�
� ��	 -& ����/ � "�)�
� �	)
�

�%�& ��� ��'���
� 5P���
� ��# �$ =1 �"/2���;� ���' -& �%�$ �� ��%��/� ,
1 �� �$ .�'� ���$ I��  �

 ��	�7 :��#�
� ������
� ��	��
� �+����
�2 H �1489.  
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(%	(1)-
��
� ��	
� 0�
 Q�&�
� M)��+ ,�+ ����	�� 2!4& �(2)  J
���	 -��$ ��+

 J��� I� 
� ���# �* ���/ -�
� ����� ��	��� ����)�
� �/��;�� 8�
���/
�

"/2���;� �
��� ���4�	 ���� ���*� ��3����$ �%����'�(3) . -& �	�� �%�$ ,�'

 (�+1852('
 ��	 -& ����)
� ����/ J����� (����	 ((4)  "/2���;� ��	3�
� ,
1

�%	
��� O&� ����&� ����� ���
��
� �� �/ ��	�+�� H�)��� ���  ��32���


 �' �������
� ���/'
� �
��' �23 (7�� ����)�
� -6��;� -& @����
�� -����
�


� ��/ �
��/�� ���/ -�� + "���
� ��)
� 2�� �������	 � ��#
 5�
4�	 �

���!(5)  ������
� 6�	 ��#�
� �%���� ���� ������
�� �����
� �
���
� F'	


 ��
��
� :  

� -& ������ ����& 8�� � �$��/& ����)�
� -6��;� ,�+ 5�� ? ���;� �

8
2 ��� O&� @2
� -���
� ���)
� 5*�� =�
 K���� �$ !���	 ��3� 6�
� (��

 �*$ 21 �6�$ ��)
� (��!���	 -����
� ����
� ��3 N$�#� ��������
� �
��
� �6 ��)
�

                                                                                                                                           
(1) –  -�+ ��/ ��'� :K � (� 
� ��!3 I �� �-*��
� ��	�� �1925 H �81.  
(2) –  -
��
� ��	
� :(�+;� ���
� �$ �	/;� ����
 ��)�.  
(3) –  [�	�
� ,��
 :I	��
� #��
� : H73.  
(4) –  ('
 ��	 : ��6
�	 )� ����� �"�)�
� ���/
� -& 5���� J���
� ���
� "$� �)�� �"�)�
� ��	 -	��# ��	�>
�

 �%�& ,�	 � �����
� 5�'
�� �(%�!� ����� -& K�#'
� ,�+ ���'��� (3��/$� �%��/� ����� ������ ��	 (��	

 �����	�?�330 � (��)
� �%��� �J���
� �<�� �%  M�$ ������
� �/2� @2
� 6��
� -& ����/ �3���$ (3$� ���& :

 ������ ���+� ����
� ���>� . ��	�7 I��  ��'� ���$ :��#�
� � �����
� ��	��
� �+����
�1 H �25.  
(5) –  [�	�
� ,��
 : H �I	��
� #��
�273.  
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����� 5*��	 -
��
� ��	
�(1).  �%*�)' H!� ���& @�)
� �%�*��	 ����& 8��� ��

 ���/��
� ���'
� ,�+ ��	�' �������	 (��)
� ����� ���* ����)�
� -6��;� -&

&�V	 ���) �"�)
� �
4�� �'
 ���/�+ ���	 � �����;� ,
1 �%���'	 ���� ���

;� J����� (���� �����
� �� ���&*� �"/2���;� ,
1 ���)�
� �/�� M�#��	 (�

 -& -
��
� ��	
� ,
1 �#%�
� ���  ��2�105  @��1853 ��
�'� �)+ M�& C��)� �(

���+�
� ��# ����'	 �����
 J��� �����
� ��	� M��	 �
��
� -& ���'���
�(2) . 

 � I���=� -& �%
 ��$ �/ ��)& �$ ��	 ����� M��+ ���*$ ���
� �23

����	 ��!�� ���%�
� �23 ���#� ��������
� �
��
� 8<�$ (��)�
 �������	 ����&� ���

���� �� �1 ,�+ ���	���������)
� -& �3  ��+$� -���
� ��2�?� �����
� O&�

��
 ��)
� M6&������
� �
��&;� �<�'�	 �3��& ����� ���)& �<���>	
�� I(3) 

"��
�'
� ������� " = "/2���;� �3���+� �4	 �������
� ���/'
� ���+$ �� �	��

�	��� �������* �/  ��'� = -	�#$ �!�� @$ ���	)�  ��'��=� ����� ��

;� �� @���
����6�
� �2%	 M����$ ��2�1 -& ���>	
�� I<& ����� �#��� (
� �

 -���
� ����;� �/�� N��$ ,�+� ���&��
� ��	 ��/�	� =� �$�	& ��2�?� �2%


                                                                                                                                           
(1) –  ���� ,����  ��'� : H �I	��
� #��
�30.  
(2) –  [�	�
� ,��
 : H �I	��
� #��
�273.  
(3) –  I<&;� ���>	
��  : ��	�7 I��  ��'� ���$ :��#�
� � �����
� ��	��
� �+����
�1 H �249.  
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����� -& -�����
� ����;� I��71 ��(1) 20  �	�&��1853 ��!� �3��&� �(

 ����� �6 �������
� �
��
� ���# ,
1 ��'
� ����&� �������	1854 ��	� �(

�
�'��
� ���)�
 ����+ ������� (��$ (�)
� ����# M	  ,
1 ��'
� ����� �)� �

��*� 
� �
4��
� �' ,�+ ����� ����1(2)  �%���� ��������)
� �<�'�� ��3�'�


�����'
� �<����	 ����� ��	 ��'
  ���;� �'	
� ,�+ ����� ���' 0�*$ ,�+

��	����	�� ����� �3�(3) -& ����� ��	#$� �30  ��3��� �*�� ,�+ "���

���	 "1856((*) ,�+ ��*$ -�
� � :  

G �%
<)���� �������
� �
��
� 8<�$ (���'�.  

G ��� ���	 ���
� ��� ��# (��$ ���;� �'	
� ���'��. 

 

                                                                                                                                           
(1) –  ����� : ���#
� �<����
� �P��� �3��>� ���/ ��# ����� �%
� ����� (��*1 ����+ ��/�� ����� . ��'� ���$

��	�7 I��  :��#�
� � �����
� ��	��
� �+����
�2 H �1436.  
(2) – 
� �
4��
� ��*�  : �������
� �������	�?�� ��	���;� ���
� O�	 ��	 ������
� ��*<�
� ,�+ I��� (�+ J����

 ��������
� �
��
� �<'�61 ����	 ��%� ,�+ ��� �3� ���� �
� ��)
� �P��$� � + ���
�� � + ����
� ����)
� ��	1

��
� �#�
� ��/���� (��)�� ����%�=�� 5�6
� ��'�� �%
�!��O� .[�	�
� ,��
 ���� : H �I	��
� #��
�273.  
(3) –  ��	���	�� ����� : -��'�
� 8	 ���& ��'� ���� ����;� �'	
� ,�+ ����
� (�)
� ����# M	  -& )� ����� :

 H �I	��
� #��
�213.  
(*) –  "���	 ��3��� H� ���$1856  (*� I'�� -&)01( 
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G  ���>	
�� I<&=�� �����
� -��=� J��)-��2
� �<)��=� ( �����
� ����� �'�

0�	/
� ����
 �/�� �
� ����6
� �'� ��%P�)	 �� 	. 

G %�����+� ���'$ ���'�	 �������
� �
��
� �� @$ �!��� =$ ,�+ ����'���
� �3

���!��
� �%��.  -& �
��(1). 

 �������	� ������� ��� @2
�� "���	 ��3��� M��+ ��� ��  (3$ ��/�

 ��	���;� �+��#�
� ,
1 -
��
� ��	
� (6 ,�+ H�� @2
� 8
2 ��������	


 �����)
�� ����;� -& �/�� �
� �<)��� ����'� (���'� ,�+� ���	���;�

 8%��� �$ M�4  �� ��+ @$ ��	�+�� � �%�6��$ ��'�� �������
� �������	�?�

 ���
� �!�� �#���� (��
� (���3=� ���� �����! <�+ �<)��=� �23 ���'

��	���;� . �$ �%�����	 ���
� ����� �>�� �6&$ "���	 ��3��� ���/ M��+�

 ��$ ��� ��3�'� �%��+ ����� ���	 �������
� �
��
� ��#
 ����� �%	 (�)� �
��'�

 ��� -& -���
� ���)
� (+��� O'�
 ����� �6&$ �%�$ ��/1828 �� (" M�$

 N23 M�#
��� ��+ M��.  -& �!��� �$ �%���* -& =� �	���$ I' �� "�


��6)
�"(2).  

                                                                                                                                           
(1) –  ���� ,���� ��'� :#��
� H� �I	��
� 31 �32.  
(2) –  H� �M���21G23G24.  
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1 �������
� �
��
�

 �%�$�	 -�
� ��'<�?� ��	���	 ��	���;� ���
� (��$ ��%��� ����'���
� �3���+�

# ��'<�1 �#����	 ����4& �� + ����
� ��)
� ��� 2�� �!
� M��6� ����

���
� -�����%
� -& �18  ����	&1856 ������
� I�)' Q�6�� -& F'	� � (

��
� ��7 ���+�
�	 ���!
� 2���
� �����
 ���! -��� ��/& ��
��
� -& ����

 ���!�/ ��'<�?� �! ��	 �������
� �
��
� �!�� -	���
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(1) –  8
2/& ����� ����3 ��	 �������
� �
��
� ,�+ ,���
� ���
� 5�+ ������� ���!�/ 5��  �! 5��3$ �� ��/

 ��� -�
� ���  ,�+ �)&�� �$ ��	
 �� -�
� ����� �6 �
���
 ��	���;� ���
�  ������ -�����%
� �!
� 5�%���

�%��+  -& ���$ ���/2�
� "���	 ��3���29  "���1856 ���$ ( :  
Edouard , Engelhardt, la Turquie et le Tanzimat, ou histoire des reformes dans l’empire otto 
man, vol 1, paris 1852-1884, p 314 
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� ���/'
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�� ���� /�=� ���� ������	

$ �������
� �����/�=�� ������*=� ���<�
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� -3 ���#��!
� 0�)
� (��

 N��	$ @2
� O���
� "��'
� (7� C<�?� ����+ -& Q���?� ,
1 ��������
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�� (%���)� -&� ��������
� ���<�
��* ���
 -���
� ���'�� F
��
� (� �����	 ��

=1 ����* ��<� �+ ���� ���
 �������	�?� O����
 ��%�� �
��'� C<�?�  �$

 ���)�
� �3�# ,�+ ��6)
� �%�
� �� "��& �0�*$ ���/ �������
� �
��
� 5���
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��
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� ��� �� F��'�
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:اهيتها م- 1

أشرف على إدارة مشروع التنظيمات العثمانية، بعض الرموز اإلصالحية 

، وأغلبها تخرجت من ن تبوأوا أرفع المناصب في الدولةالعثمانية السياسية، الذي

(2)والثورة الفرنسية. (1)المدارس األوروبية، حملت أفكار ما يسمى بعصر النهضة

مدحت باشا، وهم الذين عالي باشا، فؤاد باشا، وقيمها، أمثال مصطفى رشيد باشا، 

.م1839سنة (3)كانوا وراء حركة التنظيمات التي بدأت رسميا

:تعريفها-أ

إنها اصطالح مأخوذ من : "تعرف دائرة المعارف اإلسالمية التنظيمات فتقول 

، ويقصد بالتنظيمات اإلصالحات التي أدخلت على أداة الحكم "تنظيم أتمك"قانون 

إلدارة في الدولة العثمانية من مطلع عهد عبد المجيد الثاني، وقد استهلت وا

بالقانون المعروف بصفة عامة باسم خط شريف كلخانة، وورد اصطالح تنظيمات 

ة األوروبية هي مرحلة االنتقال بأوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، وهو بداية عهد جديد النهض–(1)

في تاريخ القارة بما ساد من أفكار جديدة شملت مختلف ميادين الحياة، فتحت أمام القارة خاصة في جنوبها الغربي 

بحث الجديد أو الوالدة الجديدة كما يراها رواد الفكر والنهضة في ترجمتها الحرفية تغير ال. أبواب التقدم واالزدهار

، المكتبة الشرقية، 27أنظر المنجد في اللغة واألعالم ، ط. اإلنساني الذين سعوا إلى بعث الحضارة الرومانية واليونانية

.743، ص 1986بدون مكان الطبعة، 
امن عشر في أوروبا أحدثت تحوالت عميقة وتغيرات من أهم أحداث النصف الثاني من القرن الث: الثورة الفرنسية –(2)

الموسوعة : أنظر إشراف عبد الوهاب الكيالي. شاملة في الميادين السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

. 632، ص 1993، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت2السياسية  ط
.79، ص 1933، دار المعارف ، بيروت 7يمات ، المجلددائرة المعارف اإلسالمية ، مادة تنظ–(3)
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خيرية ألول مرة في السنوات األخيرة من حكم السلطان محمود الثاني، أما نهاية 

.(1)الحميد الثاني االستبداديم، عندما بدأ حكم عبد1876عهدها فكانت حوالي عام 

الدولة العثمانية قراءة جديدة : "جواد العزاوي فيذهب من خالل كتابه أما قيس 

في تعقيب على التعريف الذي ورد لمصطلح التنظيمات في (2)"لعوامل االنحطاط

اإلصالح أن : دائرة المعارف اإلسالمية وربطها بين التنظيمات واإلصالح ويقول 

لتنظيمات بقرون عدة ومختلف عنها في المقصد والمآل، فاإلصالح سابق على ا

مجموعة من التصورات والمقترحات فرضتها الحاجة الداخلية، من شأنها لو طبقت 

أن تحدث تغييرا إلى األحسن في المجاالت االقتصادية ، والتربوية ، والعسكرية 

ا التنظيمات فهي أم. تعزز من عالقة الدولة بالمجتمع وتؤكد مركزية السلطة 

، أي صدورها ية تقوم بتقنين حركة اإلصالح هذهعبارة عن إجراءات تشريع

.بقوانين من أعلى سلطة في الدولة العثمانية

هي إصالحية تستوحي التجربة األوروبية إلى : وفي تعريف آخر للتنظيمات

حد بعيد، وهدفها تغيير نظام اإلمبراطورية العسكري واإلداري، وإرساء هذه

أو هي إصالح المجتمع وفق . اإلمبراطورية على أسس فكرية وقانونية جديدة

.36المرجع السابق، ص : دائرة المعارف اإلسالمية –(1)
يقدم هذا الكتاب قراءة جديدة لعوامل ضعف الدولة العثمانية وانحطاطها، وأهمية وخطورة هذه العوامل واستمرارية –(2)

نظام االمتيازات األجنبية ، التنظيمات، : هذا، وهذه العوامل هي تأثيرها على الواقع العربي اإلسالمي حتى يومنا 

الوصاية الغربية، تغلغل القوانين الوضعية على حساب الشريعة اإلسالمية ، الفكر القومي التركي، سياسة التتريك 

.والدعوة إلى قيام دولة طورانية
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أنظمة سياسية تستوحي التجربة األوروبية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة، 

.(1)متجسدة في مجالس نيابية منتخبة

يقصد بمصطلح التنظيمات تلك النظم والمفاهيم واألفكار التي : وفي تعريف آخر

ا الدولة العثمانية على أداة الحكم واإلدارة في الدولة، مما مكنها من إرساء أدخلته

قواعد وأسس تنظيم الدولة على أساس المبادئ األوروبية وعرفت باسم التنظيمات 

الخيرية ألنها امتازت عن غيرها بتنظيم أمور الدولة على أسس جديدة، في 

عسكرية وغيرها ، وصدورها بقوانين المجاالت اإلدارية، االقتصادية، والتعليمية ال

وقد استهلت . ة السلطانيةداررسمية من أعلى سلطة في الدولة العثمانية وهي اإل

م أو ما يعرف 1876م، وانتهت بدستور مدحت باشا 1839بخط شريف كلخانة 

.األولى (2)بالمشروطية

في الفكر العربي الحديث والمعاصر ، دار البيروني الصراع بين التيارين الديني والعلماني : محمد كامل ظاهر –(1)

.92للطباعة والنشر، بدون تاريخ ومكان الطبعة ، ص 
سميت كذلك ألنها حاولت القضاء على النظام الحكم المطلق الذي كان قائما في ذلك الحين، وأن : المشروطية –(2) 

المرجع السابق، : أنظر ساطع الحصري. م1876ر تجعل حكم السلطان مشروطا بمراعاة القيود المقررة في الدستو

.97ص 
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: روادها - )ب

، عدد من الوزراء تولى مسؤولية اإلشراف على إدارة مشروع التنظيمات

الذين عرفوا في مجموعهم باسم رجال التنظيمات، ورغم اختالف هؤوالء من 

حيث نزعاتهم ومثلهم إال أنهم التقوا في اإليمان بضرورة اإلصالحات التي بذلوا 

كل ما في وسعهم إلرساء قواعدها عبر مؤسسات الباب العالي، ومن أبرزهم 

.ؤاد باشا، عالي باشا، ومدحت باشاوتالميذته أمثال فمصطفى رشيد باشا 

: (1)مصطفى رشيد باشا- 

يعد مصطفى رشيد باشا أحد أبرز رواد اإلصالح في الدولة العثمانية، تولى 

مقاليد الصدارة العظمى، في ظروف عصيبة كانت تجتازها الدولة بعد وفاة 

عت ت الفوضى جميع فروع إدارة الدولة، ووقعزسلطانها محمود الثاني ، إذ 

اني أمام الجيش انتفاضات عارمة في كثير من والياتها، عقب هزيمة الجيش العثم

آنذاك يعمل سفيرا لدى الدولة باشام، وكان رشيد1839زيب المصري في موقعه ن

العثمانية في لندن، وفي هذه الظروف غادر مصطفى رشيد باشا بريطانيا إلى 

نعودته إلى البالد تيقن رشيد باشا أ، وأثناء(2)األستانة ليتولى الشؤون الخارجية

ة اإلمبراطورية في بقاء الدولة العثمانية يستلزم إعادة الوحدة التي كانت مصدر قو

لم أعثر على أية معلومة من خالل الكتب والموسوعات التي تصفحتها على تاريخ ومكان ميالد مصطفى رشيد –(1)

.باشا، لكن آلبرت حوراتي في كتابه، الفكر العربي في عصر النهضة ، يرجح أنه من مواليد إستانبول
.أو منصب وزير الخارجية ثالث مرات) الشؤون الخارجية(تولى–(2)
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، ورأى أن ذلك لن يتم إال بتطوير المبادئ التي تهتدي بها الحكومة أيامها األولى

ي الدستوري، على أن تكون نقطة البداية ه) األوروبي(وجعلها شبيهة بالنمط 

مصلحة الرعايا المسيحيين وتحسين أحوالهم فكان له دور بارز في إدخال 

إلى اإلمبراطورية ، وقد ساعده على ذلك عمله كسفير في (1)اإلصالح والتغريب

لندن وباريس، وإتقانه للغة الفرنسية وإلمامه بسياسات الدول العظمى، وهناك 

األوروبي، وأصبح من أشد الحكم الدستوري البرلماني بأسلوبأعجب رشيد باشا 

. (2)دـح رائدا له فيما بعـوالذي أصبماسة لإلصالح على النمط الغربي، الدعاة ح

عزم بأن يرتفع بالدولة العثمانية إلى مصف الدول المتقدمة، فكانت من بين 

، العسكرية، السياسية: إنجازات مست مختلف مجاالت الحياةأثاره اإلصالحية عدة 

، قانون إصالح (*)م1839إصدار مرسوم كلخانة : قتصادية أهمهاالتعليمية واال

م ، فكان 1850م، وقانون إصالح النظام التجاري العثماني 1846نظام التعليم 

في الدولة أن أثار كثيرا من ) التغريبي(إلقدامه على هذا النمط اإلصالحي 

ته مما أدى المعارضة وال سيما من جانب التيار المحافظ، فاشتدت على إصالحا

م، وعزله عن منصب الصدارة 1841عن إدارة الشؤون الخارجية إلى تنحيه 

يلقب مصطفى رشيد باشا بأبو التنظيمات ، يعد تلميذ السلطان محمود الثاني في هذا الشأن ، لما بلغه خبر وفاة -(1)

يه التي كان قد عاد على الفور إلى البالد، وأبلغ السلطان الجديد عبد المجيد الثاني بطلبات أب) محمود الثاني(السلطان 

:  لمزيد من المعلومات أنظر . أعدها ولكنه لم يعلن عنها، فأعلن موافقته على إعالن هذه التنظيمات 
Engelhardt, Op.cit, vol 1 , p76

Shaw , stanford, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol II, Cambridge, 1977,- (2)

p61.
).02(أنظر مضمون المرسوم في الملحق رقم (*)
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م، خاصة وأنه لم يكن لديه جهاز إداري يستطيع أن ينفذ تلك 1852مى سنة ظالع

م، حتى أعطى 1845اإلصالحات نصا وروحا، ولهذا ما أن عاد إلى السلطة سنة 

صالحاته موضع التنفيذ، وفي نفس األولوية لتدريب البيروقراطي الالزمين لوضع إ

فعادت حركة . (1)الوقت واصل تنفيذ البرنامج الذي ارتآه لتطوير أجهزة الدولة

اإلصالح في الدولة إلى سابق سرعتها واستمر رشيد مخلصا لسياسته اإلصالحية 

م، وحتى وفاته كان ال يتأنى عن تطبيق اإلصالحات في 1858حتى وفاته أوائل 

فيه بين بقاء اإلمبراطورية وصداقة بريطانيا، خلفه في هذا الوقت الذي ربط 

المنصب الخطير خصوصا في هذه الظروف السياسي الشهير محمد أمين عالي 

.(2)باشا

: عالي باشا - 

من أبرز رجال التنظيمات المؤمنين بحركة اإلصالح كمخرج وحيد لألزمة 

معه على رأس الهيئة اإلدارية التي تعيشها الدولة العثمانية، عمل مع الذين كانوا 

، سواء (3)المؤيدة لإلصالحات كرشيد باشا، وفؤاد باشا، على إصالح أحوال الدولة

عين سنة . أكان في مقام الصدارة العظمى أم في غيرها من مناصب الدولة الكبرى

م رئيسا لمجلس عالي التنظيمات ، ثم في الصدارة العظمى عقب وفاة 1854

(1)–Lewis Bernard, the emergence of modern turkey, oxford, u.p1960, pp 110-112.
.524ص المرجع السابق، : محمد فريد بك المحامي –(2)
.270المرجع السابق، ص : سيد محمد السيد –(3)
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، وكغيره من رجال التنظيمات، كان (1)م1858وائل سنة مصطفى رشيد باشا أ

عالي باشا على جانب عظيم من الحذق في األعمال السياسية، ومتحققا من مقاصد 

أوروبا السيئة نحو الدولة اإلسالمية الوحيدة، فعمل إلى جانب فؤاد باشا على تسوية 

لسفراء الدول جميع مسائل الداخلية للدولة بحكمه وسداد الرأي، ولم يدع حتى 

األجنبية أثناء صدارته حقا في التدخل، فكان له الفضل في إخماد الثورة في 

وجزيرة (2)البوسنة والهرسك وإصالح أحوالها، وأنهى بحكمته مسألة الجبل األسود

بإقرار األمن وإرضاء أهالي الجزيرة المسحيين وإرجاع السكينة إلى كريت

سنة (*)ك إصدار خط شريف الهمايونيومن أعماله اإلصالحية كذل.ربوعها

م، وطيلة صدارته ظل الجهاز التنفيذي في الدولة على قوته حتى وفاته سنة 1856

م، خلفه محمود نديم باشا، ومع وصول هذا األخير إلى الحكم فتح الطريق 1871

في توجيه اإلدارة توجيها يسر للسلطان لمعارضي التنظيمات في الدولة وبدأوا 

.(3)ه في جميع أنحاء البالدتوطيد سلطت

تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا، دار الكاتب : عبد العزيز سليمان نوار –(1)
.561، ص 1968العربي للطباعة والنشر، القاهرة 

طاغ، وهو اقليم صغير في يوغسالفيا على شاطئ االدرياتيكى ويسميه األتراك قرهMonténégro: الجبل األسود–(2)
م، وانظم إلى يوغسالفيا 1910م، وأعلن سنة 1878م بموجب معاهدة برلين 1878إلى الشمال من ألبانيا، استقل سنة 

أنظر محمد فريد بك المحامي، المرجع . م وهو اليوم إحدى جمهوريات يوغسالفيا وعاصمته تيتوكراد1918سنة 
.323ابق، ص الس
)03(أنظر مضمون  المرسوم في الملحق رقم –(*)
.273، 272المرجع السابق، صص : سيد محمد السيد –(3)
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: فؤاد باشا - 

تولى منصب وزير الشؤون الخارجية عقب وفاة الصدر األعظم مصطفى 

السلطان عبد العزيز الثاني منصب الصدر األعظم في نوفمبر هرشيد باشا ، والّ

، ولكن صدارته هذه األولى لم تدم طويال وفصل عنها، وبعد بضعة م1861سنة 

ها من جديد فبذل جهودا كبيرة في إصالح أوضاع الدولة العثمانية أشهر أعيد إلي

إصالح مالية الدولة التي كانت أولى ثمراته اإلصالحيةالمالية واإلدارية فكانت 

على شفا إفالس بسبب تزايد الديون التي اقترضتها في أيام السلطان محمود الثاني 

، وحربها في جزيرة القرمومصرا مع اليونان وعبد المجيد الثاني أثناء حربه

رأس استطاع أن يحد كثيرا من نفوذ السلطان في الفترة التي كان عليها على

إقناع السلطان بإلغاء العملة الورقية الموجودة آنذاك الصدارة العظمى، إذ نجح في 

في األسواق كتدبير لمواجهة األزمة التي تمر بها خزينة الدولة، وتسوية جميع 

م يقضي 1862جانفي 21في ان فرمانا عاليامنتظمة، فأصدر السلطالديون بكيفية 

عمال ميزانية سنوية إليرادات ومصروفات الدولة، وألول إبإصالح مالية الدولة و

.(1)مرة أدخل نظام الميزانية السنوية إلى الدولة العثمانية

م، 1864سنة (2)أما إصالحاته اإلدارية فقام فؤاد باشا بإصدار قانون الواليات

الذي كان بمثابة القاعدة الهيكلية الجديدة التي أرسى عليها نظام الواليات في 

.540المرجع السابق، ص : محمد فريد بك المحامي –(1)
على كل منها نظام خاص بإعادة بتنظيم الواليات العثمانية على النمط الفرنسي، وتعين : م 1864قانون الواليات - (2)

وال وصالحيات واسعة، تقوم إلى جانبه مجالس استشارية ومجالس عامة للوالية كان القصد منها إشراك السكان في 

.البحث المسائل الخاصة بواليتهم
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(1)ونظرا الستمرار الضيق المالي. الدولة، وربطها مباشرة بالحكومة المركزية

نجح أصحاب أرباب الغايات لدى السلطان، وأفهموه أن هذا العسر ناتج عن سوء 

عن منصبههلطان عدة تدابير جادة وقام بعزلتدبير فؤاد باشا للمالية، فاتخذ الس

(2)م1869م، توفي سنة 1866جوان سنة 

) : م1883- 1822(مدحت باشا - 

عالما ) الحاج حافظ محمد أشرف(ولد مدحت باشا في استانبول، وكان أبوه 

دينيا تولى بعض أيامه القضاء الشرعي في بعض الواليات، فأنشأه أبوه تنشئة دينية 

ن وهو في العاشرة من عمره ولقب بالحافظ وهو لقب لكل من يحفظ فحفظه القرآ

القرآن من األتراك، فكان اسمه الحافظ أحمد شفيق، أما مدحت الذي غلب عليه فهو 

اسم ديواني، والتحق بالديوان الهمايوني يتعلم الخط الديواني، وتنقل مع والده في 

حتى إذا عاد والده إلى األستانة الواليات التي تولى فيها القضاء يتعلم في مكاتبها

ألحقه بأحد أقالم الحكومة يساعد الكتبة ويتعلم منهم بعض الوقت، وبعض اآلخر 

يقضيه في جامع الفاتح، وكانت فيه حلقات الدروس تشبه حلقات األزهر، فكان 

، والمنطق، والفقه ربية والفارسية، والدروس الدينية، والنحويتعلم هنالك اللغة الع

م، أخطر أزمتها المالية،1860كانت الدولة العثمانية تعاني في مرحلة التنظيمات، وبالتحديد سنة : األزمة المالية –(1)

التي كانت تتصاعد سنة بعد سنة، مما أثر سلبا في حركة اإلصالح، خاصة وأن رجال التنظيمات لم يكونوا ضلعين في 

م شهدت الدولة نحو التقليل من اإلنفاق على اإلدارة 1869االقتصاد أو في األمور المالية بهذا ازدادت الديون، ففي سنة 

مسؤولين والموظفين بقبولهم إلى تساوي واختالس أموال الدولة، كما والمؤسسة العسكرية، فانعكس ذلك سلبا على ال

.  217المرجع السابق، ص : لمزيد من التفاصيل أنظر أحمد عبد الرحيم مصطفى . ازداد التدخل األجنبي لصالح الدائنين
لمزيد من . لطريق أدى إستيفاء فؤاد باشا  عن منصبه أن بقيت محاولة إصالح مالية الدولة هذه في منتصف ا–(2)

.270،271المرجع السابق، صص : التفاصيل أنظر سيد محمد السيد 
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غة والفلسفة التي كانت تسمى الحكيمة، وظل على هذا الحال إلى أن ناهز والبال

.(1)العشرين، تلميذا في دواوين الحكومة وتلميذا في الجامع الفاتح

كان دائما يشعر بنقصه الثقافي، ولما جاوز الخامسة والثالثين رأى الحاجة 

لفرنسية فكان يدرسها االثقافية والسياسية ماسة إلى تعلم لغة أجنبية ، فتعلم اللغة

العلمية، هو سياحته وشيء آخر أفاده فائدة كبرى في ثقافته.في وظيفتهوهو يشغل

للدرس النظم السياسية واالجتماعية التي أصلحت من شأنها وعالجت إلى أوروبا

بها أمثال المفاسد التي تعانيها تركيا، زار باريس ولندن وفينا وبلجيكا وكانت 

ةمورها وما عالقوكيف تسيس أتطالع كيف تنظم الدول ماليتها زيارته درس واس

عندهم، فكان عقله المتفتح، وهمته العالية (2)وأهم وسائل العمرانشعوبها بها، 

على صالته امحافظ. ا غريبالتي أخذها عن دينه ولذلك كان مزيجواستقامته ا

نيةوأسس المدوسبحه، ومعرفة بشؤون الدنيا واطالع واسع على تيارات العالم

يتقن فن ، وأول ما لفت أنظاره في تركيا أنه شب صريحا ال ويقظةالحديثة، 

حارا في تنفيذ ما رأى في وسط بارد بطئ مخلصا المجاملة، حادا ال يكظم ، 

لفكرته، على حين أن كثيرا ممن حوله إنما يخلص لشخصه، تربى في مدرسة 

والواقع أن . والتصميم والقدرة على التنفيذرشيد باشا وعالي باشا وتعلم منهم القوة 

منذ أن توفي كل من صديقيه عالي باشا وفؤاد باشا، ومنذ أن تولى مركزه قد تدنى

.27، ص 1965زعماء اإلصالح في العصر الحديث، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة : أحمد أمين –(1)
.32نفسه، ص –(2)
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والنجازات مدحت باشا في العراق والشام، .(1)نديم باشا الصدارة العظمىمحمود 

أنه وغيرها  سمعة كبيرة وأهمية لدى مؤرخي تاريخ العراق فضال على (2)سالنيك

من النصف الثاني من ابتدءإشخصية لعبت دورا كبيرا في تاريخ الدولة العثمانية، 

، ووصف كذلك بأنه أبو إستانبول، فقد وصفه البعض بمصلح عشرالقرن التاسع

، فكانت انجازاته في مختلف الواليات التي تولها تتيح لنا (3)الدستور العثماني

صية البارزة، وتكشف لنا عن تجارب فرصة لرسم صورة متكاملة عن هذه الشخ

.شاملة إلصالح أمر الدولة العثمانية ووالياتها

.32المرجع السابق، ص : أحمد أمين –(1)
. ع شمال شرق اليونان على خليج سالونيك وتقوم على جزيرة صغيرة في بحر ايجهعاصمة مقدونيا، تق: سالنيك –(2)

الموسوعة العربية الميسرة : أنظر محمد شفيق غربال 
، دار العلم للماليين، بيروت 3مدحت باشا أبو الدستور العثماني وخالع السالطين ، أعالم الحرية: قدري قلعجي –(3)

.14، 12، صص 1958
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: خصائصها - )ج

: من أبرز خصائص التنظيمات هي 

أنها جمعت في جميع توجهاتها األساسية أغلب البنود التي احتواها -1

ألمينة ا"م، فقد اشتمل خط كلخانة على 1789اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان 

الكاملة بمقتضى الحكم الشرعي لجميع أهالي ممالكنا المحروسة على نفوسهم 

وتكثير أعضاء مجلس األحكام العدلية بقدر (1)سهمووأعراضهم ونام

أيام في بعض. الء ورجال دولتنا العليةوأن يجتمع أيضا هناك وك.....اللزوم

بداء آرائهم ومطالعتهم، يصير تعيينها، ويتكلموا جميعا بحرية غير متأخرين عن إ

ويتذاكروا من جهة القوانين المقتضية فيما يخص هذه األمنية على األنفس 

.(2)"واألموال

كانت أولى الوثائق الرسمية التي لم تستمد مصدريتها من الشريعة -2

التجربة الدستورية اإلسالمية، بل اعتمدت مصدرا وضعيا للتشريع مستوحي من 

التي تضمنها خط كلخانة " وطن"على مفاهيم غربية مثل األوروبية، وقد احتوت

فكانت والحالة هذه أولى الخطوات نحو فصل الدين عن الدولة " األمة"بدال من 

.(3)وإرساء النظام العلماني

.القانون : وس النام–(1)
.35المرجع السابق، ص : محمد مخزوم –(2)

، المؤسسة الجامعية 3حوال المماليك ، طأخير الدين التونسي وكتابة أقوام المسالك في معرفة : معن زيادة –(3)
.79، 78، صص 1985للدراسات والنشر ، بيروت 
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مجلس شورى "و(1)"عهد األمان"إن إقرار التنظيمات لألمنية الكاملة و-3

ربة الغربية، قد سمحت بإضفاء نوع أولى المظاهر المستوحاة من التج(2)"النواب

من الشرعية على استمرار الحيف على العامة من ناحية، وفتحت الطريق لطبقة 

من التجار الغربيين والمبشرين إللحاق المجتمع العثماني بقوانين السوق الغربية ، 

.وبمعايير الفكر التبشيري من ناحية ثانية 

مرة م، وألول 1876مدحت باشا بدستور لقد تكلل خط كلخانة وهمايون-4

في تاريخ اإلسالم يجري العمل بدستور مأخوذ عن الدستور الفرنسي والبلجيكي 

.(3)والسويسري، وهي دساتير وضعية علمانية

م، وبناه على القواعد 1857حمدباشا عهد اآلمان سنة السلطان مصدرأوتبنت تونس التنظيمات ، : عهد األمان –(1)

: التالية 

.ونة له، وكان العدل سياجا له ضد العدوانإذ إن اإلنسان ال يستطيع بلوغ الفالح إذا كانت الحرية مضم: الحرية -

التامماناأل-

يكوننأا هو ملك لجميع الناس، ويجب هذا الحق إنمنألمام القانون أالمساواة التامة بين المسلمين وغير المسلمين -

نظر آلبرت أ.ن يكون لهم حق التملكأنواعها وأيمارسوا األعمال التجارية على نأوحقوق التونسيين جانبلأل

.87المرجع السابق، ص : حوراني 
صر تمهيدا محاولة إصالح تحديثية، على النمط األوروبي، أسسه الخذيوي إسماعيل في م: مجلس شورى النواب –(2)

للزرع مؤسسات غربية في الوسط االجتماعي والسياسي والثقافي من قبل االنجليز، وهذا المجلس هو الذي نعته جمال 

: أنظر قيس جواد العزاوي. الدين األفغاني بالمجلس الذي يتم فيه التصديق رسميا على امتصاص قوت الفالح واستغالله 

.62المرجع السابق، ص 
79، 78المرجع السابق، صص : معن زيادة–(3)
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: أهداف التنظيمات -)د

حدثت هذه التنظيمات نتيجة للعمل المشترك بين سلطان يرغب في -1

، (1)ان لهم علم وخبرة مباشرة بأوروبااإلصالح وجماعة من كبار الموظفين ك

هدف السلطان من وراء إصدارها إلى النظر في األحوال السائدة في الدولة وتنظيم 

أمورها وفقا للنظم المرعية في الدول األوروبية، بغرض إعادة اللحمة إلى المجتمع 

العثماني، على أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة تحت شعار ما عرف 

.ة، وإلغاء التناقض بين جميع الطوائف السلطنة وقوميتها نعثمبال

استحداث اإلدارة ، والبدء بسياسة مركزية من شأنها ربط الواليات -2

جميعها بالمركز والقضاء على كل أشكال االستقالل األسري، ونفوذ العصبيات 

سترضاء ، قصد توطيد الثقة بحكومة البالد، وا(2)المحلية الموروثة في السلطنة

الدول األوروبية التي زاد مع األيام تدخلها في شؤون البالد  تحت ذرائع حماية 

، بغية خلق دولة حديثة يكون الحاكم فيها حاكما ال (3)المسيحيين من رعايا الدولة

بحسب األهواء والميول الخاصة ، ولكن بناءا على العدالة الطبيعية المنصوص 

، كانون الثاني ، يناير 15األسس العثمانية الشرق األوسط الحديث، تاريخ العرب والعالم، ع: آلبرت حوراني –(1)

.29، ص 1980، )ديسمبر ، جانفي(
، مركز دراسات 1السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ والية العثمانية في بالد الشام، ط: وجيه كوثراني –(2)

.82، ص 1988) أكتوبر(الوحدة العربية، بيروت ، تشرين األول 
.91المرجع السابق، ص : ساطع الحصري –(3)
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هذه العدالة وهذه القوانين مقيدة بنظام إداري عليها في القوانين ، بحيث تكون

.(1)بيروقراطي

: وقد تمت التنظيمات في مرحلتين 

م 1876م إلى سنة 1839التنظيمات الخيرية وتبدأ من سنة :لمرحلة األولى ا

.(2)عبد المجيد وعبد العزيز الثانيالسلطان يوتشمل عصر

1876، (3)عبد الحميد الثانيتعرف بالمشروطية وتشمل عصر : المرحلة الثانية

.م1908إلى

.29المقال السابق، ص : آلبرت حوراني –(1)
ر إلى م، واستم1861جويلية  سنة 07م، تولى الحكم في 1830فبراير 8من مواليد : السلطان عبد العزيز الثاني –(2)

م، تميز عهده 1864م، كانت فاتحة أعماله إقرار الوزراء في مراكزهم من أهم إصالحاته ، قانون الواليات 1876سنة 

باشتداد حركات المعارضة واستفحالها مدعمة من القطاعات ، فكان تفاقم األوضاع الداخلية والخارجية وعجز السلطان 

.102المرجع السابق، ص : م أنظر محمد فريد بك المحامي 1876وفساده أن أصدر شيخ اإلسالم فتوى بخلعه سنة
م، 1842ديسمبر سنة 21ابن السلطان عبد المجيد الثاني ، ولد في ) : م1909-1876(السلطان عبد الحميد الثاني –(3)

وجة أبيه م، ماتت أمه وهو في الحادية عشر من عمره، فربته ز1876أوت سنة 13تولى العرش خلفا ألخيه مراد في 

وعاملته معاملة األم رحمة وعناية، درس عبد الحميد العلوم األساسية في عهده وبجانبها تعلم اللغة العربية وأجادها 

والفارسية، كان ينظم الشعر، كان ذو شخصية قوية منذ صغره متدينا وسط جو أوروبي، يعيشه أمراء القصر، تميز 

م، واستمر مدة 1878م، لكن سرعان ما عطله سنة 1876عهده بإعالن الدستور عهده بالحكم الفردي، واالستبداد ، إفتتح

، دار القلم، 2العثمانيون في التاريخ الحضارة ، ط: م أنظر محمد حرب 1909ثالثين عاما ونصف تقريبا حتى خلع سنة 

.34، 33، صص 1999دمشق 



- 99 -

: مظاهر التنظيمات العثمانية - 2

مظاهر التنظيمات العثمانية في سلسلة طويلة من القوانين والنظم تجسدت

، صدرت بين وفاة السلطان (1)اإلصالحية، وعدد كبير من الخطوط الهمايونية

م، 1876ي الدستور سنة م، وإلغاء عبد الحميد الثان1839محمود الثاني سنة 

، أهمها ثالثة قوانين إصالحية (2)استهدفت تنظيم مختلف إدارات وأجهزة الدولة

في التاريخ العثماني من أبرز مظاهر التنظيمات لفتت أنظار أوروبا، فكان عدت 

خط شريف كلخانة : وهذه القوانين هي. من وراء إصدارهاهذا الهدف الرئيسي 

(3)م، صدرا عند توليه عبد المجيد الثاني1856نة م، وخط همايون س1839سنة 

.م1876والدستور الذي أصدره السلطان عبد الحميد الثاني سنة . الحكم

: مرسوم كلخانة - )أ

يعتبر خط شريف كلخانة مرحلة هامة من مراحل التحديث شهدتها الدولة 

ث حسب ما يذهب العثمانية منذ القرن الثامن عشر، وبالرغم أنه لم يكن بداية التحدي

إليه بعض الكتاب بالنظر إلى محتوى هذا الخط الذي كان بمثابة االعتراف القانوني 

.19المرجع السابق، ص : عبد العزيز محمد عوض - (1)
.19ص نفسه،–(2)
) م1861-1839(ابن السلطان محمود الثاني، تولى عرش السلطنة ) : م1861-1839(السلطان عبد المجيد الثاني –(3)

وعمره ال تتجاوز السادسة عشر سنة ، كان دمث األخالق متزنا وحسن النية، سلك على نهج أبيه باسترساله في 

رة حكمه بإصدار خط الشريف كلخانة الذي أعلنه أبو التنظيمات استكمال اإلصالحات التي لقنه إياها أبوه، استهل فت

: مصطفى رشيد باشا، وغيرها من االنجازات، إال أن هذه اإلصالحات لم تعمر طويال أنظر محمود محمد محفوظ

.164الموسوعة العربية الميسرة، المجلد األول ، الطبعة المحدثة، ص 
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والسياسي بالتغيرات البنيوية واإلدارية التي جرت في عهد سليم الثالث، إال أن 

خصائص الرئيسية لهذا الخط تكمن في مالمحه، التي كانت صورة للدساتير التي 

وقد اصطنعت المهارة . (1)الثينات من القرن التاسع عشرشهدتها أوروبا خالل الث

في دمج هذا المالمح في النظم التقليدية العثمانية، باإلضافة إلى المبادئ األخرى 

مصلحة يكن مستمدا من الشريعة بل استهدفلم و. التي أملتها الضروريات العملية

فبعد . لسالطين السابقونالتي أصدرها ا" القوانين"الدولة مثله في ذلك مثل كثير من 

ا وأنصاره شوفاة السلطان محمود الثاني تولى الصدر األعظم مصطفى رشيد با

مسؤولية إصالح الدولة، فرأى أن بقاء الدولة العثمانية يستلزم إعادة الوحدة التي 

كانت مصدر قوة اإلمبراطورية في أيامها األولى، وأن ذلك لن يتم إال بتطوير 

ي بها الحكومة، وجعلها شبيهة بالنمط األوروبي الدستوري، على المبادئ التي تهتد

.(2)أن تكون نقطة البداية هي مصلحة الرعايا وتحسين أحوالهم

كثيرا من المعارضة من جميع ورغم أن وجهة نظره وتسرعه قد أثارت 

الموظفين المحافظين، إال أنه استطاع أن يستغل األزمة التي سببتها هزيمة القوات 

أمام القوات المصرية، في الحصول على تأييد )نصيبين(انية في نزيب العثم

شريف كلخانة قد إحتوى على كثير من المثل العليا التي تضمنها اإلعالن يذهب المؤرخ شو ستانفورد إلى أن خط–(1)

: لمزيد من المعلومات أنظر . م1789الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر في عام 
Shaw, Stanford, History of the ottoman , Empire and modern Turkey, vol II, p 61.

.199المرجع السابق، ص : أحمد عبد الرحيم مصطفى - (2)
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، وكسب تأييد (1)والمساندة الرسمية لبرنامجه اإلصالحي من الدول األوروبية

الذي أخذته صورة من الخيالء إذ شعر أنه " الثانيعبد المجيد"السلطان الشاب 

03، وفي (2)بية جميعايستطيع أن يظهر بمظهر منقذ وطني في أعين الدول األورو

م، دعي إلى أحد بالطات السراي القديم في حدائق طوب كابي 1839نوفمبر سنة 

كل رجاالت الدولة وذوي المقامات الرفيعة ) قصر الورود(المعروف باسم كلخانة 

من مدنيين وعسكريين، وبحضور ممثلي الدول األوروبية ورجال الدين وأعضاء 

رشيد باشا خط كلخانة على مسمع من السلطان ى مصطفالسلك الدبلوماسي، قرأ 

مية فيما وأمام جموع المدعوين، وقد حرص البيان على إضفاء الصبغة اإلسال

أكد على أن عدم االنقياد إلى الشرع الشريف كان السبب تناوله من إجراءات حين

فيما أصاب الدولة خالل السنوات المائة والخمسين السابقة له من تدهور وضعف، 

ومع ذلك هو إحياء الدين والدولة معا،(3)مانأن المقصود من إصدار هذا الفرو

، فألول مرة تعلن الدولة (4)كان هذا الخط هو الخطوة نحو األخذ بالقوانين الوضعية

ة وال بد لها من العثمانية بأن النظم الحضارية التي كانت تسير عليها لم تعد صالح

199المرجع السابق ، ص : أحمد عبد الرحيم مصطفى –(1)
، دار العلم للماليين ، بيروت 1تاريخ الشعوب اإلسالمية ، ترجمة نبيه فارس ومنير بعلبكي ، ط: كارل بروكلمان –(2)

1984.
ى حكم ، ومنشور كان يتم تدوينه بالخط األمر السلطاني الرسمي المكتوب، يماثله في المعن(Ferman)فرمان –(3)

، ص 2000أنظر سهيل صبان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض . الديواني

164.
(4)–Hurewitz, J.C : Diplomacy in the near and middle East , vol I, London 1985, pp 113-116.
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ا ولو تعارض بعضها مع العادات والشرائع األخذ بنظم أوروبمواكبة التطور و

.العثمانية

: بنود خط شريف كلخانة - 

صدر هذا الخط في فترة اشتد فيها العداء بين السلطان عبد المجيد الثاني 

وتابعه القوى في مصر محمد علي حول احتالل األخير لبالد الشام، لذلك تضمن 

إجراءها في الدولة العثمانية كي الخط وعد السلطان بتنفيذ اإلصالحات التي يروم 

نبه في نزاعه يضمن مساندة ووقوف الدول األوروبية والسيما بريطانيا إلى جا

(Engelhardt)فكان هذا الخط حسب انجلهاردت .(1)الحاسم مع محمد علي

الثورة اإلصالحية الثانية بعد الثورة األولى التي بدأها محمود الثاني، أصدرته 

لكي تثبت لبريطانيا أنها ليست أقل من محمد علي في مضمار الدولة العثمانية

ذلك أن إجراءاته ونتائجه لن تقتصر على الجانب العسكري فحسب، . (2)اإلصالح

.(3)بل ستطال كل قطاعات السلطة في المجتمع

: وأهم ما جاء في هذا الخط 

لمال منح السلطان جميع رعايا الدولة أمنية الروح والعرض والناموس وا-1

لذلك نرى من الالزم ألجل حسن إدارة ممالكنا المحروسة وضع بعض قوانين "....

.44تاريخ العراق الحديث، ص : سليمان نوار عبد العزيز -(1)
(2) -Engelhardt, Op.cit, p 314
.82المرجع السابق، ص : وجيه كوثراني –(3)
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جديدة تتعلق موادها األساسية بأمنية النفوس والمحافظة على األموال والعرض 

وأن ال يحصل تسلط من طرف أحد على عرض وناموس شخص ....والناموس

ها بكمال حريته وليس آخر بل كل واحد يكون مالكا أمواله وأمالكه ومتصرفا ب

وكان ورثاؤوه أبرياء ألحد أن يتداخل معه بذلك، وإذا بالفرض وقع أحد بتهمة 

.الذمة من تلك التهمة ال يحرمون من حقوق إرثهم بواسطة ضبط أمواله

وعد السلطان بإصالح اإلدارة والقضاء والجيش والتعليم وعلى قاعدة التوفيق -2

نتزع هذا إحيث (1)ر التبعية العثمانية الواحدةبين مصالح الملة والوطن في إطا

كذلك يلزم أن ينظر . "....الخط من نفوس الوالة الجرأة على القتل والمصادرة

دعاوى أصحاب الجرائم بعد اآلن علنا بوجه التدقيق بمقتضى القوانين الشرعية 

.سميموقبل أن يصدر الحكم ال يجوز إعدام أحد أصال خفيا وال جليا وال بطريق الت

. أمر السلطان بإجراء القرعة العسكرية الشرعية، وإيجاد نظام ثابت للجندية-3

وهكذا مادة العساكر أيضا ألنها من األموال المهمة كما تحرر ومع أن إعطاء "...

العساكر ألجل محافظة الوطن هو من فرائض ذمة األهالي لم يزل على ما هو 

لنفوس الموجودة في كل بلدة، بل يطلب جار لحد اآلن غير منظور فيه إلى عدد ا

وكما . من بعضها ما هو زائد عن درجة احتماله ومن البعض اآلخر ما هو أنقص

أن هذا األمر يوجب عدم الترتيب والخلل في منافع الزراعة والتجارة كذلك 

نقال عن كتاب الدستور لنوفل ) م1914-1864(اإلدارة العثمانية في والية سورية : عبد العزيز محمد عوض –(1)

.4، 2، صص 1أفندي نعمة اهللا نوفل ، المجلد
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استخدام الذين يحضرون إلى العسكرية إلى نهاية عمرهم يوجب الملل وقطع النسل 

من كل بلدة من أصول حسنة ألجل ما يطلب عند اللزوم فيجب وضع بعض

األنفار العسكرية وتأسيسه بطريق المناوبة أيضا فتكون مدة االستخدام أربع أو 

" .خمس سنين

أمر السلطان بتثبيت الضرائب، والتكاليف المالية، وتنظيم أمر توزيعها على -4

االلتزام خطرا لما جر هذا المكلفين وجيابتها بمقتضى أحكام الشرع، وإلغاء أصول

النظام على الخزينة والفالحين معا من إفقار ومظالم بهدف وضع حد لتعسف 

وقد وصف خط كلخانة نظام االلتزام من آالت الخراب . المتسلمين والملتزمين 

التكاليف تستلزمها كل دولة بحسب االحتياج إلى العساكر كما أن مادة تعيين "...

وورد أيضا ". ف المقتضية ألجل المحافظة على بلدهاوغيرها من المصاري

واهللا الحمد والمنّة من لكنا المحروسة قد تخلصت قبل اآلنومع أن أهالي مما".....

بلية اليد الواحدة التي كانت تظن فيما سلف إيراد لم تزل أصول االلتزامات التي 

جارية حتى هي من آالت الخراب ولم يحن منها ثمر نافع في وقت من األوقات

.اليوم

القضاء على الرشوة التي كانت سائدة في الدولة نتيجة قلة الرواتب أو -5

وبما أن جميع . ".....جهاز الحكمضعفانعدامها، والتي كانت أحد أسباب

المأمورين لهم والحالة هذه المعاشات وافية وستترتب معاشات أيضا لمن وجد 
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ي يتأكد به اآلن عدم وقوع مادة الرشوة بينهم بال معاش يجب أن ينظر قانون قو

.(1)الكريهة المنضور منها شرعا التي هي السبب األعظم في خراب الملك

وعد السلطان باستمرار اإلصالح في الدولة العثمانية عن طريق إصدار -6

، (2)كورية األنفس واألموال، وتعيين الويالتنظيمات والقوانين المتعلقة بأمن

، كما وعد أيضا باحترام هذه القوانين وأعطى العهد والميثاق ريةوالتنظيمات العسك

لمجلس األحكام العدلية ذلك تنازل السلطان عن جزء من سلطتهبعدم مخالفتها وب

هذه وبما أن"....يصدق عليها السلطان الذي أصبح من حقه سن القوانين على أن 

الملك والملة يعطي العهد القوانين الشرعية سيصير وضعها إلحياء الدين والدولة و

والميثاق من جانبنا الهمايوني بعدم حركة تخالفها والقسم باهللا على ذلك أيضا 

بحضور جميع العلماء في حجرة الخرقة الشريفة ويحلف العلماء والوكالء وينظم 

قانون جزاء مخصوص إلجراء التأديبيات الالئقة بالذين يفعلون حركة تخالف 

العلماء والوزراء أو غيرهم أيا كان بحسب القباحات التي القوانين الشرعية من 

".غير ملتفت في ذلك إلى رتبة وال خاطرةتثبت عليهم 

طلب السلطان الصدر األعظم تعميم خط كلخانة على جميع الواليات وإبالغه -7

لسفراء الدول األجنبية رسميا، وهذا يدل بال شك على اهتمام الدول الكبرى بشؤون 

وبما أن المواد المشروحة  هي كناية عن تغير . ".....عثمانية الداخليةالدولة ال

.4، 2، صص 1نقال عن كتاب الدستور ، المجلد: عبد العزيز محمد عوض –(1)
.194المرجع السابق، ص : الجزية أو الخراج أو مال الميري وتعني العطاء ،أنظر قيس جواد العزاوي: الويركو–(2)
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، وتجديدها بتمامها ينبغي أن تعلن إرادتنا هذه السلطانية مشاعة "األصول العتيقة

إلى أهالي دار السعادة وجميع ممالكنا المحروسة وأن يعلم بها رسميا جميع 

لمتحابة أيضا شهودا على إبقاء هذه السفراء المقيمين في دار سعادتنا لتكون الدول ا

األصول إلى األبد إن شاء اهللا تعالى، ونلتمس من ربنا تعالى أن يوفقنا جميعا، 

والذين يفعلون حركة تخالف هذه القوانين المؤسسة فيكونون مستحقين لعنة اهللا 

.(1)"تعالى وعدم الفالح إلى األبد آمين

الثاني من الصدر األعظم العمل وبعد إعالن الخط طلب السلطان عبد المجيد 

إصالح أمور الرعية في صدق وغيرة بمقتضى خط كلخانة والمبادرة إلى

.(2)وإخالص

.4، 2، صص 1نقال عن كتاب الدستور ، مج: عبد العزيز محمد عوض –(1)
.4، 2ص نفسه، ص–(2)
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: (*) 1874-1840مجموعة قوانين تنظيمية - )ب

أصدرت الدولة العثمانية في أعقاب فرمان كلخانة مجموعة من قوانين تنظيمية 

ت إلى حدوث تغيرات كبيرة شملت مختلف جديدة لتنفيذ توصيات هذا الفرمان أد

: فيمجاالت الحياة

الذي ) قانون العقوبات(م أصدرت الدولة مجموعة قوانين جنائية 1840مارس 08

اعتبر المواطنين العثمانيين سواءا أمام القانون، وبموجبه أنشئت محاكم نظامية 

.(1)سلخت الدعاوي الجزائية من القضاء الشرعي العثماني

م أصدرت الدولة العثمانية قانون خاص بالمجندين في الجيش 1843مبر ديس06

وتنظيم الخدمة العسكرية، فقسم الجيش العثماني على إثره إلى خمس فيالق، 

وحددت مدة الخدمة العسكرية بخمس سنوات للجندي العامل في الجيش ، وحددت 

.(2)"رديف"مدة سبع سنوات أخرى للجندي االحتياطي 

عادت عجلة اإلصالح إلى سابق سرعتها بعد عودة مصطفى رشيد م1845مارس 

باشا إلى الصدارة العظمى فأصدر خط همايون يشمل إصالح التعليم في جميع 

س األولية ومجانيا لمدة أربع سنوات، دون رمداالتعليم إجباريا في المراحله وجعل

).04(أنظر جدول مجموعة قوانين تنظيمية التي صدرت على مدى أربعين عاما في الملحق رقم –(*)
المسألة القانونية بين الشريعة والقانون الوضعي في التراث وتحديات العصر، مركز دراسات : طارق البشري –(1)

.624، ص 1985الوحدة العربي، بيروت 
.623المرجع السابق، ص :سيد محمد السيد –(2)
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ام بتشكيل لجنة وق. (1)ز بين المسلمين وغيرهميوتميتفرقة بين الذكور واإلناث 

بموجب هذا الخط لدراسة أحوال المدارس القائمة في الدولة العثمانية وكان من أهم 

توصياتها إنشاء نظام تعليم حديث في كامل أنحاء اإلمبراطورية، وفي أوت 

م بموجب قانون إصالح نظام التعليم في الدولة تولت الحكومة اإلشراف 1846

، ثم وسع نطاق إصالح التعليم فأنشئت )جال الدينر(على التعليم بدال من العلماء 

ووضع في عام ). ذات الصبغة العلمانية(م 1866وزارة المعارف العثمانية 

م قانون شامل إلعادة تنظيم المدارس الحكومية وهو ينطوي على تأكيد 1869

.(2)العثمانية مع التحديث

ألفكار الغربية إلى القوانين العثمانية المبنية على المبادئ واتواصل تدفقو

م محاكم مدنية وجنائية مختلطة 1847ساحة القضاء العثماني إذ أنشئت الدولة في 

وسمحت لقضاة أوروبيين بالعمل . تقبل شهادة المسلمين والمسحيين على حد سواء

تتعلق بحقوق األجانب في عام ) القضايا(في ساحة القضاء العثماني عندما كانت 

د باشا قانون التجارة العثماني على نمط القانون م، أصدر مصطفى رشي1850

التجاري الفرنسي وأنشأ لهذا الغرض محاكم تجارية مختلطة للبت في القضايا 

(1) - Shaw Stanford, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol II,1977 p 106
       .

(2) - Shaw Stanford, Op.cit, vol II, pp 118,119.
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(1)التجارية التي يكون األجانب أطرافا فيها، ويعمل بها قضاة أتراك وأوروبيون

.ةيمثلون تجار األقليات األجنبية وأرسل مندوبين عن الواليات إلى األستان

وبعد تولي عالي باشا الصدارة العظمى تواصلت عملية تقنين القوانين 

م أصدر 1855واألنظمة الجديدة على النمط الغربي في الدولة العثمانية، ففي سنة 

قانون خاص بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية لتشمل كل رعايا الدولة بدون استثناء، 

لغرض من صدور هذا القانون بعدما كانت مقتصرة على المسلمون فقط، وكان ا

كتأكيد (2)ن مراعاة الختالف الدين أو اللغةعلمنة الدولة والمساواة بين أفرادها دو

.على المواطنة الجديدة

1)–Paul Dumont, La Période des Tanzimat 1839-1878 ou Histoire de l’empire ottoman ,
        Paris , Foyard 1989, p 477.

.20، ص 7مادة تنظيمات، مج: دائرة المعارف اإلسالمية –(2)
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) : التنظيمات الخيرية(خط همايون -)جـ

لقد تبين أن خط كلخانة لم يكن كافيا في نظر الدول األوروبية التي تطمح إلى 

أوسع، تقدم لها ضمانات االختالف الكامل والفصل العملي بين " حإصال"عمليات 

اإلسالم والمؤسسات العثمانية، لذلك عادت الدول األوروبية لممارسة ضغوطها 

.م1856فبراير 18على الدولة العثمانية، فأصدر السلطان عبد المجيد الثاني في 

على –را، فرنسا وايطاليا بعد انتصار الدولة العثمانية وحلفاءها انجلتخط همايون 

، فكان هذا الخط بمثابة هدية إلى انجلترا ) م1854- 1853(روسيا في حرب القرم 

.(1)وفرنسا اللتين وقفتا ضد تقسيم أراضي السلطنة في أعقاب حرب القرم

وقد اتخذت الدولة العثمانية في هذا الخط خطوات إصالحية إيجابية لخير 

لمبادئ والضمانات التي وردت في خط كلخانة، رعاياها فأقر السلطان كافة ا

اد اللهجة، وإن تكن ثمة اختالفات فخط همايون حفكالهما صدر بمرسوم سلطاني 

نقسام إم كان أكثر دقة في تحديد التغيرات الواجب إجراؤها، ولم يبد فيه 1856سنة 

الشخصية الذي اتضح في خط كلخانة، كما أن صيغته كانت أكثر عصرية واقتباسا

عن الغرب، بصورة لم تعهد من قبل في الوثائق العثمانية، فهو لم يستشهد بآية 

قرآنية أو بقوانين اإلمبراطورية العثمانية وأمجادها، فكان المرسوم برمته يتطلع 

.110المرجع السابق، ص : قيس جواد العزاوي - (1)
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على أن الخط أكد ما جاء في خط شريف . (1)إلى األمام أكثر مما يستوحي الماضي

، والقضاء على الرشوة، والفساد، كما أكد من كلخانة فقط بصدد إلغاء نظام االلتزام

وغير المسلمين، وعدم تطبيق (2)جديد تطبيق الخدمة العسكرية على المسلمين

.عقوبة اإلعدام على المرتدين عن اإلسالم

حقوق من أوله إلى آخره تقريبا موضوع(3)م1856وأهم ما يبحث فيه فرمان 

م الخط بصفة خاصة بالتأكيد على مبدأ هتإالطوائف غير اإلسالمية ومصالحها، وقد 

حيث ورد بهذا . المساواة القانونية والمدنية، لكافة رعايا الدولة وحقهم في خدمتها

التي صار الوعد واإلحسان بها من طرف بما أن تلك التأمينات . "....الخصوص 

اإلشراف السلطاني ألجل أمنية النفوس وألموال وحفظ الناموس في حق جميع 

كان بدون استثناء بموجب خطي (4)الموجودين في أي دين ومذهبتبعتي 

دها مع التنظيمات يالهمايوني الذي تلى في كلخانة وقد جرى اآلن تأكيدها وتأي

".الخيرية يجب اتخاذ التدابير المؤثرة ألجل إخراجها بكمالها إلى الفعل

.211المرجع السابق، ص : أحمد عبد الرحيم مصطفى –(1)
ين، فعلى حين ذهب المسلمون إلى أن حياتهم ستتعرض للخطر كانت كل قطاعات المجتمع تعارض تجنيد المسيحي–(2)

أو ضد مسيحيين ) صلعلهم(فيما تم تسليح المسيحيين، فقد أبدى المسيحيون رغبتهم في عدم القتال تحت راية الرسول 

Elliot . Ch, (Odysseus), Turkey in Europe Frank, cass, London 1965, p 293: أنظر . آخرين
وثيقة على قدر عظيم من األهمية فيما يتعلق بالمشاعر القومية لدى الرعايا غير المسلمين الذين يعيشون في حدود –(3)

التي عقدها سفراء انجلترا وفرنسا تالدولة العثمانية، هذا الفرمان اتخذت قراراته في لندن وباريس أثناء االجتماعا

نية وبدون حضور مصطفى رشيد باشا، فؤاد باشا ، عالي باشا من مؤيدي والنمسا وبعض المعنيين بشؤون الدولة العثما

التغريب من رجال الدولة، ثم فرضت هذه القرارات على الحكومة العثمانية واستصدر بها فرمان عرف باسم 

.266المرجع السابق، ص : أنظر سيد محمد السيد . اإلصالحات الهمايوني
سيحيين بعض األوروبيين بالتطلع إلى إمكان تنصير الدولة العثمانية عن طريق أعزى منح التسامح الديني للم–(4)

Elliot, Op.cit، 293إفساح المجال أمام البعثات  التبشيرية ، أنظر  
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: م 1856بنود خط همايون - 

المية بعد إعادة النظر في تنظيماتها من قبل إقرار امتيازات الطوائف غير اإلس-1

الطوائف، على أن تتقدم كل طائفة إلى الباب العالي بمقترحات اإلصالح التي تنفق 

إنما يلزم أن تحصل المبادرة "....مع ما طرأ على الدولة العثمانية من رقي وتقدم 

ومعاينة فقط إلى رؤية امتيازات كل جماعة من المسيحيين والتبعة غير المسلمة

التي اإصالحاتهامتيازاتهم الحاضرة بظرف مهلة معينة وتحصل المذاكرة في 

أوجبها الوقت وأثار التمدن والمعارف المكتسبة في مجالس مخصوصة تشكل في 

".بابنا العالي(1)واستحساني الملوكي وتحت نظارةبإرادتيالبطر كخانات 

ممارسة شعائرها الدينية وبناء لطوائف غير اإلسالمية بالحرية فيلالسماح -2

وال ينبغي أن يقع مواقع في تعمير وترميم "....معابدها بشروط يتوفر فيها التسامح 

األبنية المختصة بإجراء العبادات في المدن والقصبات والقرى التي جميع أهاليها 

من مذهب واحد وال في باقي محالتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب 

األصلية ، لكن إذ لزم تجديد محالت هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو هيئتها 

رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها على بابنا العالي لكي تقبل تلك 

الوزارة : نظارة –(1)
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الصورة المعروضة، ويجري اقتضاؤها على موجب تعلق إرادتي السنية الملوكية 

.(1)بظرف مدةالعاليأو تبيين  االعتراضات التي ترد في ذلك الباب

إعالن المساواة في المعاملة بين جميع الطوائف ومنع استعمال األلفاظ التي -3

وينبغي "......تحطّ من قيمة غير المسلمين وتأمين الحرية الدينية ألهل كل مذهب

أن تؤخذ التدابير الالزمة القوية ألجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ 

بكل حرية ثم تمحى وتزال مؤبدا من المحررات الديوانية عددهم ليجروا مذهبهم

جميع التغيرات واأللفاظ والتميزات التي تتضمن تدني صنف على صنف آخر من 

".صنوف تبعة لسلطتي السنية بسبب المذهب أو اللسان أو الجنسية

فسح المجال أمام كافة رعايا السلطان للمساهمة في خدمة الدولة من طريق -4

وبما أن جميع تبعة . "....في الوظائف واستفادتهم من خدمات الدولة العليةتعيينهم

دولتي العلية من أية ملة كانوا سوف يقبلون في خدمة الدولة ومأموريتها 

في حق العموم فيستخدمون في المأموريات امتثاال إلى النظامات المرعية اإلجراء 

.بحسب أهليتهم وقابليتهم

محاكم مختلطة للفصل في القضايا المدنية والجنائية أما نص الخط على إنشاء -5

الدعاوى الخاصة باألحوال الشخصية واإلرث فتحال إلى المحاكم الشرعية بالنسبة 

للمسلمين وإلى المحاكم الطائفية بالنسبة لغير المسلمين، كما وعد السلطان بإصدار 

.105، ص 1نقال عن كتاب الدستور ، مج: عبد العزيز محمد عوض –(1)
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ى التي تحدث بين أهل أما جميع الدعاو"...قانون الجزاء الهمايوني في وقت قريب 

اإلسالم والمسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة تجارية كانت أو جنائية فتحال إلى 

أما الدعاوي العائدة إلى الحقوق العادية فينبغي أن ترى . ".... دواوين مختلطة

شرعا أو نظام بحضور الوالي، وقاضي البلدة في مجالس االياالت واأللوية 

وينبغي . (1)....."اكمات في هذه المحاكم والمجالس علناالمختلطة وتجرى المح

تتميم أصول ونظامات المرافعات التي تجري في الدواوين المختلطة بمقتضى 

قوانين المجازاة والتجارة، بأسرع ما يمكن ثم تضبط وتدون وتنشر وتعلن مترجمة 

.(2)باأللسن المختلطة المستعملة في ممالكى المحروسة الشاهانية

أما الويركو "...المساواة بين جميع رعايا الدولة في الحقوق والواجبات -6

ية فيما أنها تؤخذ بصورة لطنتي السنوالتكاليف التي تطرح على جميع تبعة س

واحدة غير منظور فيها إلى الصنف والمذهب، ينبغي أن تحصل المطالعة 

عة في أخذ واستيفاء والمذاكرة بالتدابير السريعة إلصالح سوء االستعماالت المتوق

وكما أن مساواة الويركو توجب مساواة باقي التكاليف كذلك . "....األعشار الخاصة

المساواة الحقوقية تستلزم المساواة في الوظائف أيضا فينبغي أن يكون المسيحيون 

وباقي التبعة غير المسلمة مجبورين أن ينقادوا إلى القرار المعطى أخيرا بحق 

.27السابق، ص المرجع: عبد العزيز محمد عوض –(1)
.السلطانية: الشاهانية –(2)
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سكرية مثل أهل اإلسالم وتجري في هذا الخصوص أصول إعطاء الحصة الع

.(1)"دراهم نقديةالمعافية من الخدمة الفعلية إما بإعطاء البدل وإما بإعطاء 

وبما أن . "....وعد السلطان بالسماح لألجانب بالتملك في الدولة العثمانية-7

وية بحق متسابيع األمالك والتصرف في العقاراتالقوانين الكائنة بحق قضايا 

تيي المملوكانية كافة فبعد أن تعمل الصور التنظيمية فيما بين سلطنتي السنية يتبع

بحسب والدول األجنبية تعطي المساعدات لألجانب أن يتصرفوا في األمالك أيضا

، وامتثال نظامات الضابطة البلدية وإعطائهم أصل إتباع قوانين دولتي العلية

".الوطنيونالتكاليف التي يعطيها األهالي 

منع السلطان موظفي الدولة من التزام الضرائب بعد أن كان خط كلخانة -8

ينبغي أن يمتنع مأمورو دولتي العلية ".....م قد أبطل العمل بنظام االلتزام 1839

أو أخذ امات التي تجري مزايداتها علنا، وأعضاء المجالس من التعهد بإحدى االلتز

".على ذلكحصة منها ويشدد في المجازاة 

تنظيم ميزانية الدولة عن طريق التقيد بتسجيل إيرادات ومصروفات الدولة -9

ولما كان قد عمل أخيرا نظام "....بدقة وعناية في دفاتر وقيود مخصوصة 

مخصوص بحق تنظيم دفتر إيرادات ومصروفات سلطنتي السنية في كل سنة 

.28، 27المرجع السابق، صص : عبد العزيز محمد عوض –(1)
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صل المباشرة بحسن تسوية وتحينبغي أن يحصل االعتناء بإجراء أحكامه بتمامها 

.(1)"المعاشات المخصوصة لكل المأموريات

وعد السلطان بإشراك رؤساء الجماعات والطوائف في مناقشات المجلس  -10

رؤساء كل جماعة والمأمور المعين لها من طرفي األشراف الشاهاني لكي يوجدوا 

موم تبعة سلطنتي في المجلس العالي عند التذاكر في المواد العائدة والراجعة لع

".السنية وهؤوالء المأمورون يتعينون لسنة واحدة

وعد السلطان بإجراء إصالحات شاملة في مجاالت المالية والمواصالت -11

وتعمل أشياء توجب االعتبار ألمورنا المالية . ".....والمعارف والزراعة والتجارة

وصات التي هي منبع ن الرأسمال المقتضى إلى الخصوتعين- البنوك–كالبانكات 

الثروة المادية لممالكي المحروسة الشاهانية وتفتح الطرق والجداول المقتضية ألجل 

محصوالت ممالكي الشاهانية وتجري التسهيالت الصحيحة بمنع األسباب الحائلة 

دون توسيع أمر الزراعة والتجارة، ويلتفت إلى استفادة المعارف والعلوم ورأس 

.(2)"وروباالمال ألجل ذلك من أ

ثم طلب السلطان من الصدر األعظم عالي باشا إعالن هذا الفرمان، والعمل 

.بما جاء فيه

.28المرجع السابق، ص : عبد العزيز محمد عوض –(1)
.29، 28نفسه، صص –(2)
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: جموعة قوانين مكملة لما جاء في خط همايون م- 

العثمانية مجموعة من القوانين والتنظيمات أخرى بعد حرب القرم أصدرت الدولة 

: في مست المجتمع العثماني مسا قويا 

رت قرارا بتأسيس البنك العثماني هدفت من خالله الدولة إلى إصالح م أصد1856

نظام إدارتها المالية، وإعادة تنظيم وزارتها المالية وزيادة كفاءتها لتسديد وتغطية 

ومنذ هذا التاريخ أدخل نظام الميزانية السنوية للمرة األولى إلى . عجز خزينتها 

.الدولة العثمانية

حل محلها البدل وفق ما نص عليه خط الهمايوني م ألغيت الجزية و1857

.العسكري شبيه بذلك الذي يدفعه المسلمون

م صدرت هناك مجموعة قوانين خاصة بتنظيم حيازة األراضي 1858أفريل 21

مادة وخاتمة، هدف من خالله 132في الدولة العثمانية، وصيغ هذا النظام في 

. ماني في مثال الريف الفرنسيواضعوا هذا القانون إلى تطوير الريف العث

وتحسين حال الفالح . العسكريةتوالتخلص نهائيا من بقايا االلتزام واالقطاعا

، وبالرغم من أن قانون (1)بتمليكه قطعة من األرض تمليكا غير مطلق يرتزق منها

األراضي العثماني لم يتضمن أية تجديدات قانونية أو اقتصادية بارزة إال أنه حدد 

قواعد الملكية السائدة وفئات حيازة األرض بمصطلحات تصنيف القانون اإلسالمي 

.52تاريخ العراق الحديث، ص : عبد العزيز سليمان نوار –(1)
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أراضي الملك، أراضي الميري، أراضي الوقف ، األراضي : وهي كما يلي 

.(1)المتروكة والموات

هي األراضي المملوكة ملكية حرة أو ملكية كاملة بكل ما يتبع : أراضي الملك -1

ذلك من حقوق النقل والبيع والرهن والوصية والهبة، هذه األراضي شملت 

األراضي العشرية، واألراضي الخراجية التي أصبحت بمرور الزمن ملكا خاصا 

.(2)غير مقيد، حتى ولو كان المالك غير المسلمين

هنا تكون ملكية الرقبة للدولة، بينما األرض في حيازة : اضي الميريأر-2

الرسمي لكي ينقلها وكان مسؤوال واستعمال الحائز وهو يحتاج إلى تحويل الدولة 

في زراعتها والمحافظة على إنتاجيتها تحت طائلة انتزاعها منه إذ تركها بورا 

ث ليس فقط ألبناء الحائز ثالث سنوات، ومثل هذه األراضي يمكن نقلها بالميرا

وإنما أيضا لوالديه، ولغيرهم من األقارب تحت شروط معينة إذا لم يوجد ورثة 

مباشرون، لكنها ال تقبل الوصية على خالف تلك وعندما يحصل الحائز أو يرث 

أراضي ميري عليه أن يدفع إتاوة مقابل حق الحيازة، كما كان عليه أن يدفع العشر 

.(3)وغيره من الضرائب

.56سابق، ص المصدر ال: زي هر شالع –(1)
.54نفسه، ص –(2)
اإلقطاعات التي يذهب الدخل الناتج منها إلى حائزي : كانت األراضي الميري تتكون من الفئات الرئيسية التالية –(3)

إلقطاعات، أراضي السلطان التي يذهب دخلها إلى خزانة السلطان الخاصة وعائلته، بقية أراضي الدولة التي يحوزها 

لوحة عامة لإلمبراطورية العثمانية، ترجمة مصطفى : دهسون . أنظر م. ومتعهدو الضرائب والمزارعونموظفو الدولة 

.310، 308، صص 1970الحسيني ، باريس 
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الموهوبة، وكانت أراضي الوقف " المجمدة"وهي األراضي : وقف لأراضي ا-3

كقاعدة أراضي خاصة، دخلها مخصص من قبل حاكم البالد أو من قبل فرد عادي 

.(1)ألغراض دينية أو خيرية والهبة ال يمكن تغييرها أو الرجوع عنها

ت األراضي، وتعني وهي الفئة األخيرة من فئا: األراضي المتروكة والموات-4

األراضي التي تتطلبها المنفعة العامة، مراعي عامة، غابات وهي ليست ضمن 

الضياع الموهوبة، مثل األراضي العامة في المدن، أما األراضي الموات فهي تلك 

األراضي التي ال يملكها أحد والتي ال تزرع، وال تسكن ، وبعيدة عن أي مكان 

ستصلحون مثل هذه األراضي البور أن يملكوها وكان لألشخاص الذين ي. معمور

كأراضي ميري، لكن عليهم أوال أن يثبتوا للسلطان أنهم راغبون وقادرون على 

، وفي تلك الحالة كان لهم أن يتلقوا إعفاء طويل األجل من الضرائب (2)زراعتها

.(3)وغير ذلك من المزايا

1850أن ثالثة أرباع أراضي الدولة العثمانية كانت في العام " رسائل حول تركيا"هيقول أوبتشيني في كتاب–(1)

.موقوفة
: والسنة اإلسالميتين في هذا المجال على رأي المشرع السني الكبير أبي حنيفة النعمان الذي قال قامت الشريعة –(2)

، باريس "الترجمة الفرنسية"كتاب الخراج : من أصلح أرضا ميتة كسب ملكها بموافقة اإلمام، راجع أبو يوسف يعقوب"

1920.
ح األراضي البور واكتسابها ونازع عدد كبير من دارت مناقشات عديدة في الشرع اإلسالمي حول موضوع إصال–(3)

: المفسرين في حق غير المسلمين في االستفادة من هذه الميزة التقليدية ، وقد أقر لهم أبو حنيفة إنما بشرط إذن  الحاكم 

.57المرجع السابق، ص: ي هرشالغ .أنظر ز
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وصيغ 1860أوت 09وعقب قانون األراضي صدر قانون الجزاء الهمايوني في

إلرساء بوادر . مادة264في مقدمة وثالثة أبواب موزعة على فصول ضمت 

.النظام القضاء المدني في الدولة العثمانية

م ملحق لمجموعة قوانين تجارية ينظم المحاكم 1860أفريل 30كما صدر في 

ذلك نظام ثم أصدرت بعد .(1)في المحاكم المختلفةالتجارية العثمانية وإدماجها 

م 1861س األحكام العدلية ووجهت رياسته إلى محمد فؤاد باشا سنة تأسيس مجل

وبمقتضى الخط الهمايوني الذي صدر بهذا الخصوص قسم مجلس األحكام العدلية 

إلى ثالثة أقسام، األول خاص بإدارة األمور الملكية، والثاني بالمذاكرة وتنظيم 

.مات التي يلزم إحالتها إليهالقوانين واألحكام، والثالث بالمحاك

م صدر قانون التجارة  البحرية المستمد هو اآلخر من القانون 1863أوت 20في 

.(2)الفرنسي

: م 1864قانون الواليات  - 

في ) م1864-1861(صدر هذا النظام في عهد السلطان عبد العزيز الثاني 

د باشا ومدحت م، واشترك في وضعه كل من الصدر األعظم فؤا1864نوفمبر 08

م، وقام بتطبيق أصول هذا 1864باشا، الذي تولى إدارة والية طونة في سنة 

.78المرجع السابق، ص : قيس جواد العزاوي–(1)
(2)–Paul Dumont , Op.cit, p 477.
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وقد هدفت الدولة من وراء سن هذا القانون إلى تنظيم اإلدارة . (1)النظام فيها

المحلية في الوالية على أسس وقواعد جديدة تتجه نحو المركزية، وكذا إصالح 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتأكيد أحوال الواليات من جميع النواحي 

خضوعها للدولة، وأيضا إشراك أهالي الواليات في تخطيط سياسة الدولة، وبحث 

المسائل الخاصة بواليتهم بالتعاون مع السلطات الحكومية والهيئات اإلدارية 

ت فبموجبه قسم. (2)المختلفة وربط اإلدارة الفرعية في الوالية بمقر الوالي مباشرة

.(3)واليات اإلمبراطورية السبع وعشرون إلى ثالثة وثالثين والية

مادة، ومادة مخصوصة قسمت على أبواب وفصول، 78وصيغ هذا النظام في 

، والتي نصت (4)أهمها المواد الخمس األولى التي لها عالقة بالتقسيمات اإلدارية

طلق على كل وحدة على أن مماليك الدولة العثمانية تقسم إلى وحدات كبيرة، وي

، (5))السناجق(ية أو هي االلو. وحدات صغيرةاسم والية التي تنقسم بدورها إلى

.138، ص 1913، القاهرة تهمذكرات مدحت باشا، ترجمة يوسف كمال حتا: مدحت باشا –(1)
).05(أنظر الملحق –(2)
(3)–Rederie Davison : Reform in the ottoman empire , 1986-1876, Gordian press; New york,

1973, pp 188.,190
.67المرجع السابق، ص : عوض عبد العزيز محمد –(4)
والسنجق ) الراية(ن الوالية، وفوق القضاء، والسنجق هو العلم دوهو الحاكم المدني لمركز إداري، هو: السنجق –(5)

بك معناها السيد السنجق، والسنجق هنا مركز إداري كان يسمى متصرفية أيضا، فقد كان العثمانيون يقسمون المراكز 

إلى أربع مراتب، األولى هي رتبة الوالي ومركزه الوالية، والثانية المتصرف ومركزه المتصرفية أو اإلدارية المدنية 

السنجق والثالثة هي رتبة القائمقام ومركزه القضاء ، والرابعة هي رتبة مدير الناحية ومركزه الناحية وهناك مراكز 

المرجع السابق، : أنظر محمد فريد بك المحامي. صرفية مستقلة ، وكانت القدس كذلك تكانت تسمى سنجق مستقل أو م

.186ص 
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(1)قضية، والقضاء إلى نواح، والناحية إلى مجموعة من القرىأوالسنجق إلى 

يرأسها موظف يعرف بمدير الناحية، فتمكنت اإلدارة المركزية في الوالية بموجب 

غة الوالي، والدفتر دار والوظائف األخرى، لتعطيها هذا القانون من استعادة صي

امتدادا وظيفيا مباشرا في المجتمع مستغنية عن وسطاء السلطة األهلية من نقباء 

) المدنية(وأنيطت أمور الوالية الملكية .(2)وقضاة ومشايخ حرف وملتزمي ضرائب

الوالية وهو والمالية، والضبطية وإجراءات األحكام الحقوقية إلى أعلى موظف في

الوالي المعين من طرف الدولة بإرادة سنية وظلت هذه األسس الجديدة لتنظيم أمور 

.الوالية نافذة المفعول حتى نهاية الدولة العثمانية

ات في الدولة العثمانية ولعبت دور كبير في تعميم نوتواصلت سلسلة من التقني

جانب القضاة منجال الممارسة التحكمية للسلطةوفي تصنيف مالقانون 

والموظفين وتشكلت لجنة لتقنين القانون المدني لإلمبراطورية مع مراعاة احتياجات 

م، وأصبح ما توصلت إليه 1869العصر، انتهت من وضع تقريرها في أول نيسان 

التي نشر (3)"مجلة األحكام العدلية"تسمى أساسا لمجموعة قوانين مدنية جديدة 

مادة، 1851عشر كتابا تضم 16م، صدرت في 1870ة الجزء األول منها في سن

، بحوث المؤتمر الخامس، اللجنة العالمية للدراسات ةالدولة العثمانية والواليات العربي: أحمد المرسي الصفصافي –(1)
، تموز، 33-32دان ، العد10العثمانية ما قبل العهد العثماني والفترة العثمانية ، المجلة التاريخية المغربية ، السنة 

.330، ص 1983جويلية 
(2)–Dominique Chevalier, «Lyon et la Syrie en 1919: les bases d’une intervention in revue

   Historique», vol 224, 1960, pp 41, 71
الهمايونية خليل، وأحد اشترك في تنظيم المجلة كل من ناطر ديوان األحكام العدلية أحمد جودت، ومفتش األوقاف–(3)

أعضاء شورى الدولة سيف الدين، وأحد أعضاء ديوان األحكام العدلية أحمد خلوصي ، وتقدم هؤوالء بتقرير إلى 
: أنظر . الصدر األعظم طلبوا فيه العمل على تأليف كتاب في المعامالت الفقهية

Zeine, Zeine, Arab Turkish ralations and the emergence of arab nationalism, Beirut, 1958, p26.
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واعتبر العمل مرجعا للقضاة باعتبار أن المجلة من حيث األساس تجميعا للقوانين 

لكنها مكيفة مع ) هـ767-699(المبنية على مبادئ اإلسالم كما فسره أبو حنيفة 

يعي األوروبي وخصوصا المجموعةالظروف الحديثة تحت تأثير الفكر التشر

ثة، مثل العالقات التجارية دابوليونية في محاولة لمعالجة المشاكل المستحالن

نبي، االتحادات والشركات، الصكوك، البنوك،الحديثة، الصرف األج

.الخ....الشهادة

م أصدرت الدولة كذلك قانون خاص بنظام المحاكم النظامية وصيغ 1872في سنة 

النظامية، العثمانية على المحاكمفي ثماني عشر مادة، ومقدمة وبموجبه قسمت

: (1)درجتين

.وهي التي ترى الدعاوى بديلة: محاكم الدرجة األولى -أ

.وهي التي ترى الدعاوى استئنافا: محاكم الدرجة الثانية -ب

.132المرجع السابق، ص : عبد العزيز محمد عوض –(1)
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: م 1874خط اإلصالحات والتنظيمات الجديدة -)د

ديسمبر 13ي في آخر عهد السلطان عبد العزيز الثاني فصدر هذا الخط 

م، تضمنت حاجة الدولة إلى اإلصالح، والتأكيد على ما جاء في خطى 1874

كلخانة، والتنظيمات الخيرية، بضرورة تأمين حقوق األهالي والتزام العدل في 

: إجراء ما يلي . معاملة جميع الرعايا بدون استثناء وتنظيم إدارة الحكومة

كافة ئية وصيانة األحكام القانونية مناالفصل بين السلطتين التنفيذية والقض-1

.في ذلك صيانة لحقوق الرعايانأنواع سوء االستعمال أل

نظرا لما للمحاكم من أهمية كمظهر لألمنية العامة لذلك يجب أن يكون -2

أعضاؤها من ذوي األهلية المتحلين بصفات العفة واالستقامة، وأن تكون أفعالهم 

.عدل وتصرفاتهم مقرونة بالحق وال

بما أن الغاية من تشكيل ديوان األحكام العدلية أن يكون مرجعا عادال وموافقا -3

لوصفه وتعريفه، فلذلك يجب تنظيم هيئة محاكمة وتنسيق وظائف مأموريتها 

.وإجراء اإلصالحات الصحيحة في متفرعاتها على اختالف درجاتها

ء المحاكم النظامية، منح السلطان عموم الرعايا حق انتخاب مميزين وأعضا-4

ينهم سواء أكانوا من المسلمين أم غير يوتعاإلدارة،ومميزين أعضاء مجلس 

المسلمين، كي تكون أصول التشكيالت وانتخابات هذه المحاكم موضع ثقة الرعايا 

.واعتمادهم وكي ال تكون تحت تأثير نفوذ الحكومة
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دت البالد من منابع ثروتها ه كلما استفانالتحري عن أسباب زيادة اإليرادات أل-5

.(1)زادت مدنية وعمرانا

اعتراف السلطان بسوء توزيع وتحصيل التكاليف المالية من الرعايا أو طلب -6

وضع األنظمة الكفيلة بتخليص األهالي من اإلزعاجات الناجمة عن سوء التفصيل 

فرض ، مع التزام االعتدال فيفيد خزينة الدولة استفادة مشروعةفورا كي تست

.الضرائب

على اإليرادات العشرية بواسطة لسلطان ربع العشر الذي كان قد ضمألغى ا-7

ين يالملتزمين ومنع الخسائر التي تحصل للمزارعين والخزينة عن طريق تع

.محصلين موثوق بهم ومعتمد عليهم منتخبين من قبل األهالي

رعايا الدولة وعلى كرر السلطان الوعد بالمحافظة على أموال وأنفس جميع -8

السنية، ولما كان أمنيتهم وناموسهم وأعراضهم واعتبر ذلك من أقدم مقاصده 

العساكر الضابطة إحدى وسائل الحصول على هذا المطلب المهم لذلك أمر 

.السلطان بسن القوانين المتعلقة بالضابطة

ر أكد السلطان على المساواة بين جميع أصناف رعايا الدولة مع استمرا-9

.االمتيازات للطوائف الغير اإلسالمية

.باالستخدام في أجهزة الدولةالسماح لغير المسلمين-10

.32، 31المرجع السابق، صص : عبد العزيز محمد عوض –(1)
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العسكرية من غير المسلمين والتي -اإلعانات–تنظيم استيفاء البدالت -11

فرضت عليهم مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية التي يقوم بها المسلمون 

وبعدم العدالة في (1)قاعدة المتعلقة بأسنان المكلفينعترف السلطان بعدم مراعاة الإو

توزيع وتحصيل البدل  اإلعانة من الطوائف غير المسلمين على أن يستثنى منهم 

من كان دون سن العشرين ومن تجاوز األربعين والعاجز عن العمل وأن يجري 

زينة استيفاء البدل الموضوع حسب عدد النفوس، أما الثاني فهو تأمين واردات خ

.الدولة

اعتبر السلطان موظفي الدولة الواسطة اإلجرائية لتنفيذ هذه التنظيمات، ووعد -12

أن ترتب وتحدد المستقيمين والمطيعين منهم بالمكافأة، والمخالفين بالمعاقبة، وطلب

والمتصرفين والقائمقامين، وجميع المأمورين وفقا لمقتضيات اختصاصات الوالة،

م طلب السلطان من الصدر األعظم محمود نديم باشا المبادرة األمور اإلدارية، ث

.(2)بإعالن هذه التنظيمات

..33، 32المرجع السابق، صص : عبد العزيز محمد عوض - (1)
.34نفسه، ص –(2)
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: م1876المشروطية األولى إعالن الدستور -)هـ

السلطنة، خلفا ألخيه مراد عرش (1)تولى السلطان عبد الحميد الثاني

، وفورها مباشرة عهد بالصدارة العظمى إلى مدحت باشا، وأمره (2)الخامس

نتهت إبتشكيل لجنة لوضع مشروع دستور، وبعد جلسات عديدة ومناقشات حامية 

(3)يان، هما مجلس األعاللجنة إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين

ديسمبر 23من مهمتها أعلن الدستور يوم ، وبانتهاء اللجنة (4)ومجلس المبعوثان

الي المصادف ليوم األول الفتتاح م، وفي مراسيم خاصة أقيمت في الباب الع1876

وقد هدف السلطان من وراء إصدار . ستانبول إالدولي في (5)مؤتمر السفراء

إلى السلطة، عرف مسار التنظيمات تطورا ملحوظا، بدخول الدولة العثمانية بوصول السلطان عبد الحميد الثاني–(1)
مرحلة الحياة الدستورية وتواصلت االنجازات اإلصالحية للسلطان في ميدان التعليم، القضاء ، والميدان العسكري، وفي 

.كان مقرها األستانة" دار الفنون"عهده افتتحت أول جامعة للدولة العثمانية 
م، كان السلطان على جانب كبير ممن 1876تولى السلطة بعد خلع السلطان عبد العزيز سنة : راد الخامس م–(2)

اسل بعضهم ، وكان يلتقي ببعض األوروبيين في األستانة ويرم1867الذكاء والثقافة التركية والغربية، زار أوروبا 
مل أنه على اتصال بغيره من الشباب العثمانيين كان سونية وكان على اتصال بنامق كمال، ويحتاآلخر، انخرط بسلك الما

تحديد حريته وزاد عنه هذا االضطراب العقلي حين ح التعليم وطبعه بالعلمانية ساقيميل إلى الليبرالية والدستور وإصال
مد مصطفى أخيه عبد الحميد السلطة، أحالثاني وحينئذ خلع مراد وتولىنمت إلى علمه نبأ انتحار السلطان عبد العزيز

.232المرجع السابق، ص : عبد الرحيم 
من قبل السلطان مدى الحياة، يختار أعضاءه من األشخاص الذين لهم خدمات هو مجلس معين: مجلس األعيان –(3)

هو تدقيق : العسكر والسفراء والبطاركة، واختصاصها رين وقضاة يفي الدولة كالوزراء والوالة والمسيحسية ومشهورة 
ي توافق أما اللوائح الت. رفضها أو ردها ألجل إعادة النظر في تعديلها. ين واللوائح الصادرة في هيئة المبعوثانالقوان

.معنها فترفعها للصدر األعظ
) سري(باالنتخابسم الجمع على الطريقة الفارسية لكلمة مبعوث العربية، يتم اختيار أعضاء إ: مجلس المبعوثان –(4)

باستثناء الوزارة ويجب أن توفر فيه - ئة المبعوثان أن يجمع بين العضوية ووظيفة حكومة أخرىال يجوز لعضو هي
المرجع : لمزيد من المعلومات أنظر عبد العزيز محمد عوض . صفات منها التابعية العثمانية، ومعرفة اللغة التركية

.43، 42السابق، صص 
روبية للنظر في وضع شروط الصلح بين الدولة العثمانية والصرب، وكان هذا المؤتمر قد قررت عقده الدول األو–(5)

العثمانية في أوروبا، بحيث يكون إدخال اإلصالحات المنشورة لواليات المسيحية الخاضعة للدولةوفي أوضاع سكان ا
، وهو ما استغله تحت إشراف الدول األوروبية الكبرى، وكان انعقاد مثل هذا المؤتمر سببا في التعجيل بإصدار الدستور 

سيجعل الدول األوروبية مدحت باشا للضغط على السلطان العثماني بتبرير سرعة إصدار الدستور استنادا إلى صدوره 
الكبرى تكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة تحت ستار المطالبة بإدخال اإلصالحات في والياتها المسيحية في 

الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، : أنظر علي محمد الصالبي . أوروبا 
.27، ص 2001القاهرة 
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ووقف الدستور إلى وقف تدخل الدبلوماسية األوروبية في شؤون البالد الداخلية، 

السلطنة من المسيحيين والتنويه بأن الدولة العثمانية التطلعات االنفصالية لشعوب 

.لى إصالح نفسها دون تدخل أجنبيقادرة ع

: أقسام الدستور ومواده - 

، ويطلق على هذا الدستور اسم المشروطية األولى وهو المصطلح التاريخي

مادة، 119قسما، ويضم 12، وهو مقسم إلى .(*)كما يطلق عليه القانون األساسي

القسم األول وحدد .(1)وقد تأثر واضعوه بالدستور البلجيكي والفرنسي واألمريكي

من الدستور الدولة العثمانية وعاصمتها وقرر أن دينها الرسمي هو اإلسالم ، 

كما تناول الحكم، فاعتبره مقدسا وغير مسؤولوتناول حقوق السلطان في 

امتيازاته وطرق توارثه الحكم، وحدد حقوق السلطان وواجباته بمراقبته تنفيذ أحكام 

اء له في الخطبة، ومنحه حق عزل الوزراء الشريعة وسك العملة باسمه، والدع

نهم، وإعالن الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات، وتخفيف العقوبات، يوتعي

وعقد المجلس العمومي وفضه، ونص الدستور تصديق السلطان على األحكام 

القضائية الصادرة باإلعدام، وخوله أن يسن قانونا أو يصدر مرسوما دون موافقة 

ونص القسم الثاني من الدستور على الحقوق العامة لرعايا الدولة فهو .(2)البرلمان

).06(أنظر نص القانون األساسي الذي وضعه مدحت باشا في ملحق رقم –.(*)
(1)–Engelhardt, Op.cit, vol II, p 166.
.111، 110، صص 1994اإلسالمية ، بيروت تاريخ الدولة العثمانية، المكتبة : علي حسون –(2)
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يؤكد على مساواتهم أمام القانون دون نظر إلى دياناتهم، ولهم كل الحقوق وعليهم 

حرية جميع الواجبات ، وقرر أن الحريات الشخصية مصونة وال تنتهك، وكفل 

، ما (1)إقامة شعائره الدينيةالعبادة لغير المسلمين شريطة أن ال يرتكب أحد في 

ن في يالعام أو يتعارض مع األخالق الطيبة، ونص على أن التعيل بالنظام خي

المناصب الحكومية ميسور، للجميع بشرط توفر الكفاءة والمقدرة وإجادة اللغة 

التركية، وشدد على تحريم انتهاك حرمة المساكن، فال يسمح لرجال الحكومة 

حوال التي يحددها القانون، وقرر عدم السماح بجمع أموال في باقتحامها إال في األ

.(2)صورة ضرائب أو تحت أي تسمية إال طبقا للقانون

: الفصل بين السلطات - 

وتناول الدستور السلطات الثالثة، فالصدر األعظم يتولى السلطة التنفيذية، 

سالم وهو رئيس مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته، وتقرر أن يكون شيخ اإل

عضوا في المجلس، أما السلطة التشريعية فينهض بها البرلمان الذي يتكون من 

ينهم يمجلسين أحدهما مجلس األعيان أو مجلس الشيوخ ويعينهم السلطان، ويكون تع

عاما، ويكون قد أدى من قبل 40مدى الحياة ويجب أال تقل سن العضو عن 

عن طريق إجراء انتخابات عامة خدمات جليلة للدولة وأال يتجاوز عدد أعضائه 

لة الذكور، ومدة ألف فرد من رعايا الدو50في أنحاء الدولة، يمثل كل نائب 

.257،258المرجع السابق، صص : ساطع الحصري –(1)
.214، 213المرجع السابق، صص : علي حسون –(2)
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، ن، وكفل الدستور الحصانة البرلمانية ألعضاء مجلس المبعوثاسنوات4العضوية 

تهم إال إذا قرر المجلس بأغلبية األصوات رفع مكاحفال يجوز القبض عليهم أو م

وأما السلطة القضائية فتمارس من خالل المحاكم الشرعية .(1)ضوالحصانة عن الع

المختصة في نظر قضايا األحوال الشخصية بالنسبة لرعايا الدولة المسلمين، أما 

وإلى جانب .محاكم ملية خاصة بالمتنازعينفي غير المسلمين فتنظر قضاياهم 

ن الوضعية، وكفل المحاكم الشرعية توجد المحاكم المدنية التي تختص بالقواني

القضاء من أي نوع من أنواع التدخل في شؤونه واحتفظ الدستور الدستور صيانة 

باختصاصات مجلس الدولة التي كان يمارسها قبل باعتباره محكمة استئناف عليها 

.(2)تنظر الطعون المقدمة ضد القرارات اإلدارية

: الحياة النيابية فإيقا- 

يد الثاني بوضع الدستور موضع التنفيذ، فأجريت وقد أمر السلطان عبد الحم

انتخابات عامة ألول مرة في التاريخ العثماني، وأسفرت عن تمثيل المسلمين في 

مقاعد لليهود 4مقعدا، و44مقعدا، والمسيحيين بـ 71مجلس المبعوثان بـ 

19عضوا، واجتمع البرلمان رسميا في 26وتألف مجلس األعيان والشيوخ من 

م، وبدأ المجلسان عملهما في جد ونشاط ، وناقش مجلس المبعوثان 1877مارس 

تخابات، وقانون عدم مركزية وقانون االنعض المشروعات مثل قانون الصحافة،ب

.234المرجع السابق، ص : أحمد عبد الرحيم مصطفى –(1)
.215المرجع السابق، ص : لي حسون ع–(2)
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م لم يعمر طويال، إذ 1876إال أن دستور . وإقرار الموازنة العامة للحكومة،الحكم

العمل (1)بعوثان وعلقما لبث السلطان عبد الحميد الثاني أن حل مجلس الم

، وكانت النتيجة عودة الدولة العثمانية إلى نظام م1878فبراير 14دستور في بال

، إذ أحاط عهد عبد الحميد إلى حكم استبداديوالذي تحول في آخر " الحكم المطلق"

السلطان نفسه بشبكة من الجاسوسية والمرتزقة وأغدق عليهم من أموال الدولة، 

صور والعاصمة على حساب الواليات، ونتج عن سياسة الكبت فتضخمت نفقات الق

المثقفين وعمدوا والضغط على الحريات التي اتبعها السلطان رد فعل في أوساط 

إلى تشكيل جمعيات سرية في داخل اإلمبراطورية وأخرى علنية في أوروبا 

وتمركز نشاط معظمها في باريس ولندن وجنيف والقاهرة، وتضافرت جهود هذه 

لجمعيات على مكافحة استبداد السلطان عبد الحميد الثاني وذلك عن طريق إعادة ا

.(2)العمل بالقانون األساسي

شا بعض العلماء المسلمين إلى تقديم بعض المقترحات إلى السلطان عبد الحميد دفع إلغاء العمل بدستور مدحت با–(1)

رم الخامس ، بينقال عن كتاب محمد ،أنظر عبد العزيز محمد عوض . الدولةالثاني بشأن  التنظيمات التي تحتاج إليها

.45علية، ص دولة الللمالحظات سياسية عن التنظيمات الالزمة :ونقيب األشراف بتونساإلسالمشيخ 
.104المرجع السابق، ص : ساطع الحصري–(2)
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ي مما تقدم يتضح لنا جليا أن الدولة العثمانية سارعت إلى تدارك الضعف الذ

، وهي عبارة عن مجموعة من الفرمانات واللوائح  أصابها باللّجوء إلى التنظيمات

التي تشكل في مجموعها قوانين إصالحية أدخلتها الدولة العثمانية على التنظيمية 

ى أدوات الحكم واإلدارة في مختلف فروعها، فأرست بذلك قواعد تنظيم الدولة عل

م، وخط شريف 1839ت بمرسوم كلخانة أسس قانونية وفكرية جديدة وتوج

.م1876م والدستور العثماني 1856هيمانون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات ــــــظيمالتي أثرت بوجه التنف ــــقاالمو  
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 ����� ��	
� ��� ���� �� ���������� ������� ������	�� ����� ����� ���

����� ������� ����� ��� � !	� ��� ��"� #	��� ���������� $�% &� '

��������� $�% ���(� �	)�(� �����(1) .� +�� �� �)�� �� ,-

./01� ����� ��!��	���%����2�� ���(	�� � (��) 3
 �	! � ���-) �

 % 3(�(��� 4 !�5 �� �����6� '���� � � 7�� ���5� �4 �� 8��0�

!� ��% ��� 7��2� ����� 7��2� 4%��� 3
 4 �9 ��%����� ���� &

4/61�(2).  

6��� :;� 3
 ��	
9� ����� $�% ��6� ���� �� �� ,�-�� 3

 � �2�� ����9� ���)��;����� ������� ��<=�� #	� �=(���� �(�)�� ���

 #	� ����	�� ��>�� :;���� $�% &6��� ������ 3��6� 3�-6� ��������

 ����/=�� ����� ���29� �� 4%7�=-� ���?�-���� 3-���� &������ ��<


��<
 ���
���� ������� ������ ���	>(3) ����0	�� �� ��-(��� @�� ��2 �

��-����.   

  

                                                                                                                                        
(1) –  3����� ,�� : C �D��6�� &�����83.  
(2) –  E��>�� ���� ?�?	�� ��2 : C �D��6�� &�����34.  
(3) – 3����� ,�� : C �D��6�� &�����83.  
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1� �� ����� 	
�� ����� :  

 ��6� �; ������	�� �������-� ,����6�� ���2 3��9� :;��� ?���

 ����� ���-�� �6��
 ����)��� �� �� ����6��� $�%���6����  ������� �����

�����1� ��F ����9� 4���� ����F �� +�� �������	�� ����� � �� ��� 3��� 

� ���� $�% 7���� �������	��� ���� � ���� 8�=�6 �� �/G�6� ��������

��=��� ���%���� �� !��5� D�(��� �	6� �����(1) ��6��6 ����0�;� �

�	6� ���>��(2) . �! ���� $�% :(� �� ���� :��
 3��� ���������

� 6=�� 3% � �2�>(3) ���� �-�> � �� ���� ��F � (��)� �-2 �� 6 �

�% )� ����-� )�
 �+��� ���� $��H� ��� % ����9 �7�!�F �7�� ���

                                                                                                                                        
(1) –  ����� ��� ����  36����"�
 J����� �� �������-� 7��	�� ��� � �%������ �%���� 3��� ����9� ���� 3
 ����

7�=��� 3
 � ��>
F �-2 ��	� �����.... 3���� ���G� ��F ��������� �
�% �; �0�����)����1�  E��6	��

 ������� 45� � +�� �� ��� � �� �����9� :;� ��� ������ ����
 �����; @6� �-2 � <�6�F E���1�

� � E�%����.... 7�?�� #	� �-2 ��)�6-� ���� �	6 ��� � �;��0 ������� ��% ��� � :�!����)����1� � �

4�9� ��� ���6��� K����� �=������ ��?������� ��	�� �6�� � �� �
 ����0=��� ������� 42� 3
 �� 6� "...

 ����? �	� ���� : C0 �D��6�� &�����95 �96.  
(2)

 – 	�� ��2 ��2 ��2 ?�? : 3��	��  D�>��� L����)1516N1922( ���	����� �
�	��� ��� �������61� 1998 �

 C267.  
(3)

 –  )G!�� ��)F 3
 &(� ����5 ����� 3% ��������� �� �(�(� �-2 4 ��� 3
 �����G�� ��;�>�6��� ��H�

 ��-	��� � 
�% ��� �F ������	�� ����� �-2 ����9�"P������ "��������-	�� :<�)�� ����� �2 Q�
 " � 
�% �R


 ����) 3��� D(��� ���6� ������ ���6 �-2 ��/� �� 3=�� � ��� ���)����1� :� �6� +�� �� �	�� ��� 3(�(���

 4�2 3���� �� )��� ��0� 3�� �-<�% �)G! ���� $�% �6��� �(
 ���)����1� 3
 ����� ����9� ���� � �

18564 . ���� ��0�=��� �� ��?�� :Robert Mantran, Op.cit , p 86.   
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 ���� ��� ���/61� :��	��� ��<��" ���H� �(�6 3��� ��������� ���F

 ����� 7�=-� '5� �(
 � @���� 3
 �(2 E��� 8-0��) ����9� ���� ( ��

 �(	� �� ��)-6��F �� � 4��(�� &�?��� ���/01� ��=��� ,�
 � 	�� 3�� D�=�

0 ��% &��
����% )� ��"(1) .  

 ���-��� ���� ���" :�
 ������ )G!�� ��� 3����	�� ��)-6�� �� ���

 46�� :�2 3��� ���/0F ��>�� ��0�" :3����% )�"(2).  

 4 
�� �� ��������� ���� ���� $�% �����! ���� +�� ��F �
�!F

4 ���/0F ��=�� �-2 4?	�� ��(	� 4 -	� ��� �4%����(3)�  +�� �� ����

���� ����(4)  �� �!�
 � (��)� #�=� ���������� ���01 ��)-6�� &
��

 ��)-6�� 4�� ��2� ))��
 �%��=�� ��;���� 3�� D�=�� D
 '��)� � ��  

  

                                                                                                                                        
(1) –  ���/61� :��	��� ��<�� : S� � ��������� ����7 C �80.  
(2) –  ���-��� ���� : C �D��6�� &�����561.  
(3) –  4����� ��2 �=)0� ���� : C �D��6�� &�����213.  
(4)  N 
 ���� ��� ����9� ���� ����� ��� � �� �
�% 3��� ��������� 8<�-�� ���0F �-2 ������	�� ����� 4��;� 3

9� ���� �� ')�  3
 �	; 3��� @���� ��%�	� �� �	6���� ������ 3
 �� /��
 �����30  @���1856 �� 4

 3
 ��0 E��� ������� ��������� )�� �� ��F ��>�18  �����
1856���� 7�!�F ,
��%� ��� ��� �4 ����9� .

 ���6 ��� 3
 ������	�� ����1� 3
 @���� ��%�	� �� �	6���� ������ C� ����)1864 N19144 ( ?�?	�� ��	�

 C � #2 ����38.  
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��?��� � 4� ��?��� ,����(1) . )G!�� ������	�� ��	������ �- 6 ���

 �� ��?�� ��%����� &��� 3
 ����9� �=2�! 3��� ���/01�

 D���F :� � �����-(��� ��66H��� '�6� �-2 ����G�� ��66H���

 D6�� ����	�� � 2�!�F �����G�� ���!��� '��� ������	�� ���)����1�

� ����; � ��� ������(2).  

  

�(� ������ 	
�� :  

 �� � ��-0� �� �� ��� �F �� � �6��� ��������� ����)��� ���� &����

 ������	�� ������ ����)��� �;/2 �� P�� �./01� �)� ����69� ����

 )G!�� 4��� � ���; �-2 :;�� 3
 ����9� $�% ��2�6� � �-2 4��� ����

������	�� ����1� T���� 4���� ���2R� �F ����� ��� 4� ��% �36���(3)  ��%

�69� 3
 ����)��� ��=6 @��� ��� �6=� �� ������ ��2� ����� 3
 ���

���/01� . ���6� �����)��� ���5� �>���� ��������� ���� ���� ���

                                                                                                                                        
(1) –  3���� ����U : C �D��6�� &�����69.  
(2) –  E�?	�� ��� @�; : C �D��6�� &�����69.  
(3) –  ��� ����-6 ?�?	�� ��2 :�� L���� C �P����� D��	46.  
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 C0� &�"����� �)-� ��%�	�"(1) 18384 . ������ 8�
 ������� �%H�G�R


 4��� �3��)����� E������ )�>��� 4��� ,�2��0� �-2 3����	�� ��0�;��

����)����� ���9� @H� . /!
 @�� ��� 4� ��������� $�% �� �2

��?������(2) ��; �� ����)��� � �-2 �-0� �� D�6 3���.  

  

�(�  ����� 	
�� :  

 3
 �%����� �6�� �� ��2� ��������� ���� V��9� 3% �6��
 ����

 3
 +��� ��������	�� ./01� ���� 7��=6�� �� ���� ��	� � ��!���

����2� �������	�� .��=�� ��6��=�� 4���� ������ �-2 ���� ��>� 4% 3


��������� 4 ���� .����
 ������	�� ����� ���
 �>2 ������ ��(�� �� �7� � ���;

 4��� ����9� ���(��� ��=�� '�6�)�0��� ��6��=�� ( ��� �� -��� ��F

� ������	���$� � ������ 4�� �����F ���� ��F � ����F �%7�� ��( 

 3�/61� #
��� ?��� �-2 '-G�� ��6��=�� ����G�� ���
9� ���� �(��)��

                                                                                                                                        
�<� �� : �-(� ����� ���ه�ة  – (1) �����69� �� '�(��� ����9� ����� �� �=6��� ?�5� �-2 ���G0 �!�


� � ��%�	��� $�% 7�!�R� . � 6���� 3��� ������� �6��6 '�!� ����)��� ������	�� ����� ��� ��%�	��� $�% �	;

 �0� 3�� 3-2 ���� .�� ���� 3������ +� ���
 �� : C �D��6�� &�����540.  
(2) – ����  ���� ������6����� �6����� ��F D�>�� 3��6� �� ��2 ���� :Engelhardt, Op.cit , p101.  
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������� ����� �� ������	�� ����� 4�(� +��� ��6 �3��� % �� ���(1) �

 D�(�� �0; � �� ���=�6�� � ��2�� ���� ��������� $�% �6��
 �-G�6�

����� ���2��� &��� �-2 � ����� )6� 3
 � 
�% �� � �������	�� ������ +��

� <���� ��������� ����� � ����� 7�� #�G��(2).  

  

��(�  ����� ������ 	
�� :  

 ������� ������� ��
����� ��2����� ����H� �����
 ��6� �6���� ���

 ��� ��� �� 8�)� ���� � �W
 ��9�
"���� " +������� � ����� 3
 �6��


��)����1� 3
 ���)����1� ���� ��F �=�� �� ���� ���� � �9 ������� ��

��� D��) �2 ������	��/� �@����9� 4��� �=<�) �� ���� �� ���� ��%

����	�� ����� �-� ��F ������ ��� ������� � ����F 3
 ������ ��  � ����

!9� ���G� ./01� ��� ����-6��� ��5 ��F� ��� ,�R
 Q� D�(�� �

�� ���5�(3) .%��>�6� ��6� �-2 �6���� ���� +����  ��� -��� 36��6��

                                                                                                                                        
(1)

 –  ��2 ?�?	�� ��2 ��2 : 3��	�� D�>��� L����1516N1922 C0 �258 N259.  
(2)

 –  ��� ����-6 ?�?	�� ��2 :� D��	�� L���� C �P����46.  
(3)

 –  �(� ����? : C �D��6�� &�����91.  
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L�����(1)  ���!��� '���6� ���	�6� 7�� �� ������ �)��� �� �������	��

 �� �������	�� �2� �������	�� ���/61� ���!��� &� �!��	���� ����9�

�-2 3;�>�� 3�/61� 4 	��)� ���6���� �-��  ������� ����� �%� ����� ��

����	�� ����(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
(1) –  L����� ��� -���) :1773 N18594 ( $�/� �=� ��(� ��F �	6 ��-��� ��6� �� ����� E�6�� 36��6

 ���
 ���H� 3
 ,�6��6 ���� ���-��� ��6� ��� :������ D�?�� �-2 ��21815 �0� 3�� �?�� ���;F �4

2 $�/��  ��(��� ���6 �@�(��� :-��� �-2 ��)�6��� ��0�>�� ��� � E� 	��� 3����9� ������ 3
 D=�� ?��� �-

)1915 N19434 (���� �-2 ���9� ��� ��� ��� �� � '6�
 �6���� ��6 ��� 4� ,�9 L����� �02 . ���� ����

 ����5 D�=> :�-���� ���6���� ����	�� �26���1 C �2188.  
(2) – ���� -��� 4 ��)Engelhardt  ( 3
 3����� 36��=�� �=�-� ,��%��� '�6� �F �(��� ��% ,�� 4� ,��� L�����

��6��=�� ����(�� �� �6��(� ���� ������� ����(�� 4�	� �9 �3����	�� )/��� . ���� ��0�=��� �� ��?�� :  
Engelhardt, Op.cit , p101.  
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2�  ������ ������� 	
�� :  

�(�  ������ 	
�� :  

 45���?��� '6��� �� �<=�� $� � ������	�� ����� ,��� ��(1)  3


 4 ��� �� ���? ����-6��� �<
 �2 4 �?�� 4 ��6 ���������� ��

 ��0��� 4%�=� 4 ����� :/��� �-2 ���-6��� ���5 �����6� 3���

�������-� �!
�� ��?������� ��6��� �-� �<=�� $�% �� �F �4 ��(�)(2) . �F

 �� ���������� ����(�� $�% �-�� ��� �6�� �� �� ����6��� '���� ��>�

��?������ �� 3
 � ������ ����� ��
�(� �����0�;� '6��� �� ,�((�(3) �

 V�� 4� �%��� 3
 ������	�� ����� �-�
 �� ����) D(�� �� ����	�� 3


 7�(��� �-!=� �� ��� �6�� ���/6F ���)��-;� ( ��=��� J����� �� ��2��

                                                                                                                                        
(1) –  V��"� ��6��� ���>�� "–�6��
 �0�; N  �� �%���2� 7�!�F �-2 �0�� �; ������	�� ����� ��� @�� 3


 4%��-(� ���	�� ����1� 3
 4 ����>� ���-6��� ��� 4 ��� ���� ���� 3��� D�=�� ���?F � ��� V��0���

 �(� 4� �4 ;(� ����� 4 ��> 7/2F �	�
��� '0�����......"� �=�� � ���6�� ��% 3
 �� 3��	�� '���� �

 &����� ��2 � �>� ��� +�� ����� ����	�� �� �� ��� ��� � 6=� @����� �� �� ����-6��� ���2��� �� ���(�

 ��%�6��� ��-�� D
��� �-2 C���� �� ����� ,��F 3��� �� ���/6F ��� �� ��-	�� V��0��� ��0 ���

�0�=��� �� ��?�� ���0�� ��6�� ���(� ���� �"� ���>��� " 46�� �>���� : ����� '�� $�>� ./01� 4/61�

 ��%�(�� �'�)���1912 C0 �25 �26.  
(2) –  E�?	�� ��� @�; : C �D��6�� &�����63.  
(3) –  3�� '�-
 ����" : �
���0 �� ��� �0�� ��?������ �	���� ���� ����� '���9� � �2 �!�� 4� ��� � ���

36����9� 3�������� @��-��� � �2 �!�� 4� �'<��!�� 4�?-� ��)�F �!��2 V��0��� ." '�-�
 ����

 3�� : C �D��6�� &�����314.  
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��	�� �-2 � �
�(� � �G� � �)������� ��)����()(1 .� �� ���� ��( $�% �

1� ��G�� �-��� ���/01� �	=� ��%������� �� ���/6������6�� �/� ���� 

��-����� � �;/2 �%����6� �-�> �>2 &6���� ��(�� ��(2) .�
�
	- ���	�� �

 ����(�� $�% �-;�	� ���?9� ��.  ��!�(�� ���!�� ���/01� $�% ����


 ����-� :��> )� �G�� ����	
 �4��(�� �-��� 4���-�)18394 ( �2 ��?���


� ����-6���� 4%�6 �����6��� �?����� 4�2 �-2 ��0� +�� ���9� #

����(�� 4 ��?����� �2(3).  

 ����% :��> )� ��0 V�� ���1856 ��� ��F 4 �� ��; ��	
�

 ������� �;/(�� ����F 3
 �4 ���U ����� �; ����-6��� ��5 ���2���

����G-� ���6� � � 4�; 3��� ������ ����(4) �! )��� ��% �/2F �	� �

                                                                                                                                        
(1 –  ������� ��)���� : �-2 ���2��� &��� ����� �� ��) ��� ��2��� �-�2 3��� �?�	��� :���� ���?F �%��	�

�� 4 ���� 4 ���� ��� ��2������ ��;/	�� )�! :� � ���(�� 4��� ���6�� 4 ����� 4 ��G� :/��� �-2 �4 ���
 3�� '�-
 ���� 3����	�� &������ :<�) :J �D��6�� &�����2 C �314.  

(2) –  ��X6�� ���� ��6 : C �D��6�� &�����262.  
(3) – ��� ���6��� #�
 � ��?��� 7�G�F ����-� )� ��� ��� #��2 �(
 � ���-6��� ��5  ���-6��� ��� �-��

 ��6��6�� ,������ 3
 3����� ������ ��2 ��)-6�� ���� ��� +�� ���9�" . ��?��� 4�?���� ���; 7�G�F �!��2 "

�(
 �����(�� 4 ��?����� �-2 ��?���� 4� ��>�� ��>� �=)0� .���;� �-2 �7��� ������  ��2 ��)-6�� $���� ����2 ��

 3����� ������ ��2 ��)-6�� ���� ,�-2 ��� �� �-2 73> �� 7�(�R� ���� ���0R� 7�G�1� ��% : ��6��6�� 3������

)1891 N19084 ( ���� � ���6��� �66H� �1977 C �28 .  
(4) –  ����G-� :�� � 3
 3����� 4���� ��� �-�� � ��
0 � ��0�2 � ���� D�> '�� 3
  &(� ��� �� �

 @��� ���=��6 ��6 ��%�	� ��(	��� � ���  3����	�� ���� �! ���� ��2 �� > � E�/���� �>2 &����� ��(��
1878 ��-�� ����� ���H� 3
 ��6; �3��� 4�� � ��� �41878� ���	)�(� ��F 4   ������ �-(�6� ����G-� ����F

 ��6 ���� ���;�>�� 3--����� �	)�(��  � ��� ��4م1885�9� ��(-��� '�� .�6� ���� �������
 �0�(��
 �������  .�Petit la rousse en couleurs, Edition Paris 1987,p 1097 ���� م1912-1913
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/� �������� S��� �(
 ������ �! � �� ���� ���-6��� 3!��9� +) ���2�

 �����6��� (/)1� �-2 '<��!�� �	
�� � ���� �����D  �;�� +�� ���

 �� ,�-2 '��� �� )��� ��% � �-2� 3��� '<��!�� &
� 3
 ���6��� ���� �-2

���?��� ��7�=21� �� 7�G�F(1).  

�( � ��� ���� 	
�� � :  

 ����� ���� '��� 4� �F ������ ���� +��� �!��	��� $�% ��F 4��� ���

4 �(-� �=;� ������ '��� 4 � ���� � �9 ����������� �����6���(2)  ��� ��

 �� ����6��� '���� ���� � �� 73> �� D
 4%���2� �� ���%�6���

 ���-	��)����6�6� ��� (�������� 3
 ����>��� �����)�����(3)  ����F 3


�Y-��� �H>(4) . �� � ����6��� ������� :�;9� �-2 '<��!�� #�
 V��

 7���� �-2 �(�� ���> 4%�=� ��� ����� ����� ���� ���� �-; �� ,�-2 '���  

                                                                                                                                        
(1) –  �=)0� 4����� ��2 ���� : C �D��6�� &�����203.  
(2) – Lewis Jeoffry, Modern Turkey Ernest, Bonn, London 1974, p 45. 

(3) – � ������)�� : ��=;�69� �� ��2 ��F 4 ��)-6 ���� ����� ��������� 7�6H��� #	� �-2 D-)� +���)�

��� :(6� � 6�� �-2 ����G�� P/� �09� 3
 �������)��� . &����� ����(�� 3
 � ������61� ����)��

���G�� ������)��� �4�->�� ����)�)6(�� � ��F :�!� E�/���� @����� ���(-��� 3��5 �/� &��� ��>� �

 ���� ���� �D��	�� ���6 ��>� ����)�� ������)� ��)�?���� ���)����1� ��>� ����)�)6(�� ������)���

 ����5 D�=> : �-���� ����6��� ����	�� �26���1  C �200.  
(4) – Lewis Jeoffry , Op.cit, p 45. 
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 ��(-��� 3��6� )�6 ��F �4 =<�) ����� ���� �0�� ���/01� �-2

 �����6��� 7��2?�� 4�0 3��� �������� �-2 3--����� 3
 �%�?G� 3
 &6��

 �2 �	-�� P��� ��?������ ���/=�� 4!� ���; ���� ��> 4 )�>�

��=(���� ���!���(1).  ����6��� ��� +�� ��F :! ����� ��; ��F

 ��� 4 ��� ��������� � ��-2� 3��� ���6�-� ���/6F ��� � =0� ������	��

 :���2� ,�� �-2 ���-6��� ����0 ��9� �	� 4� ���-6��� ��� ����� +-� ��

  4/61� ��� 3
 ����6��)������	�� ����� .( ����� :	! �-2 ���� ��% ��

 7�� �����6/� V��� �0�
 �����6�-� 4�(� �; ���� @�� �� ��=�

����	�� �� ��� �/(�6�� ��F �0-� ������ ��2���� ���(�� &���>���(2). 

 4�2 3
1856 �U :(6� ���� 4�� ��>� �2��) �-2 3(��� �����

 ������ �2 P��� �������	�� ���(� ��F �%���2� ��� 3
 �2� ���� >

���(��(3) .  

                                                                                                                                        
(1) –  �=)0� 4����� ��2 ���� : C �D��6�� &�����203.  
(2) –Lewis Jeoffry, Op.cit, p 45. 

(3) –  4�2 3
1872 4��� ������  �2��� ��� @�9�� �(� 36� 42�� @�-=� 3
 ����0�� ���	�� �=��0 ���� �4

 ����=��� ���	�� ��� 8�0�6 ��5 ����) ����0� .��X6�� ���� ��6 ���� : C �D��6�� &�����262.  
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 ��� �-2 � 0�� �<=�� $�% ,�� ���=�6� E��� ?������ &!�� �� 45����

 4� � �� �F ���������� �� 3
 D(��� ��(� �� ��� ����������� �� � -�� �

 ���-� �%7� 7���F �� ��� �� (��)� 4��� ���(2 ����F ��0� �-�

 �������	��F�����9� ���� ��F � 	-)� D(��� �� ��?�� � ���)� ����?(1) �

��������� $�% �/� ��.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                        
(1) – � 3����� �)�� ��������	�� �����6�-� ��	��)�� ������� �%���2� ��6��
 ��F 4%��0��� ����� ����� #	� ��

����� ��� �-2 4 ����6 #�=� �� � �� ��-) ���6 3��6�� : #2 ���� ?�?	�� ��2 ���� : �D��6�� &�����

 C316.  
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3�  	
�� �!���� "�#��  $���%&��:  

������� ����(� ����� D��)� ���� ��� &������ 3��%� �	
 �� +��� ���

 � �-2 �-����� ����(�� $� � � �(-� � ���(�6� �2 ��6��6 ���2 3��� 3-����

 4��� 4�?���� ������ 4��� �%�6�� 3��� �����-(��� � ��66H� �%��� ��2

:��09�(1) ���<�>	�� ��	����� $�% '���6� �� � 6�� �� ��� 4� +��� �

�(�� ���-������	��>�-� ��X���� �<� ��������� � ��-2� 3��� ������� �F �����6

���	�� ������� ����(��� E�<�>	�� :�	��(2)�� +�� �  3
 �<�6�� �)-6��  4���

3�%���� E�<�>	�� 4������ �2 &���� E��� ������ L6���� 4����� ��� �

 ��;� 3��� ������� �����1� �<����� 4�(� �7�G�1� &�)�6� 4� �F ��������� �

 ,�2�6� �� ����9� $�%.  �� �2?��� ��>����� ������ �<��(�� ���

�?���Z-������� 4�>�� ����� ��� �����=�� ��Z D��	�� 3
 ������� ������ &� �  

                                                                                                                                        
(1)

 – E� 6�� �-2 ���; 3��� �)-6�� ��;/2 ��2 3
 �!�	��� 7��� �-2 ����<��!�� ������� ��� 3
 Q����

3(�(	�� �)�� ���� ������� �-<�	�� ��)F :,��
 ��� ����� 3
 . �� ����� L���� �� �� �� ��=01841 N

1873 ���� ������� �	�)� � +�?� 4�%���F :6� D�-	� �>� �1939 C0 �161 �162.  
(2) –  @��� ���� :&�����  C �D��6��218.  
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?����� ���9� D�>(1) :���9� 3
 ��)�(�� �����6�� ��2����� �

%���� C<�0��� ��� ���-���� ��6��6 ����� ����� 3)	� ��Y�6�� ��5 ���

 3
 �-�� �3����	�� ������ �! � ������ �%�� 3
 ����6� ���2�����

 �2���� �-2 �%���
� �%�0��2 ��� ���(��� ��� 8����� �)-6 ��;/2

��?����� �)-6-� ��;����� �6��6�� �2 Q������ ��� �7����(2)  � ��;� 3���

���������.  

4�(� ��-	��(3) ?����(4)  :<�)�� Q����� �-2 �-��� 4�>�� �/� 3


 ������	�� �)-6�� ��� �������� �)-6 �2 ��-���� ��=���� ������� ���2�� �-������

                                                                                                                                        
(1) –  ���6 3
 �<��(�� �� ���2��� ��� : �� 3��G�� 7?��� 4�	� �?�2 �<��; ���� ���> �<��; �?�	�� �<��;

 �	� �-2 7/��� �0� � �
 ��6; �� ��� ����� ����G�� �����>�� '�! �� ��� �0� ���6�� 7���0��90  �� 4-�
��� ��F �<��(�� $�% 46(�� ���G� ��2 : �<��; V;� 3% �'���� �?�2 � ����� �'-� �?�2 �D��	�� �?�2

 3
 ����� E��  &���� ?���� ��� ��F ���>�� 3
 D>�� 3;�> 3���> +���� ��� &(� � ����� D)��� ��?�2
��	�� �6��6�� 3
 �?�� �-G> 3��� �<��(�� ���� �� 3% D>�� '�� �	;��� 32����� ���� :�0����;����� ���� .

 ��2��?�� D)����� ���9� ������ ?���� �� � ��(� ��6��=�� �6��6�� �	� ���
 ��������� ��)F 3
) � ����
 3����� ,�� ���� S��� D��) �-2 � ��)�6 ��)G�� : C  �D��6�� &�����116 .  

(2) – Jaques Weulersse, Paysans de Syrie et du proche orient , Paris , Gallimard, 1946, pp 61- 63. 

(3) – ��-	�� : ��6��=�� D<���� �
�2"���-	�� �/� " ��-��6�� ����� :-� �� D-)�� 3��� ��-���� D)����� +-��

 �������)��;�/�� �@)�)( ���	�� ��-2 �2��� ���
 ������� ��% J��� ��� ��-29� ����� 30�	�� ��� �


 �%��� ����-�� � 6 3)  D
 46(�� 3 
 � ��6�69� ���-	�� �/� ��� �30�	��  E�� 3
 ��!� ��� ��6�� ��

 ��H�"����6�� " ���6; ��F ���� �-�� 3
 � 	�� 3��� D<��-� : 3��� :��)9� � �(�6��� E?����� 3-���� 46(��

?�?	�� ��2 ���� +/��� ����� �	��� ��-2 ��/
 � �)(�  #2 ���� : ����6 ��� 3
 ������	�� ����1�

136.  
(4) –  ?���� : 3-2 �� �?�� � 66� �[� ���� 4����� 3�)�=�� �=�-��� ����R� ��H� ����� ���6 3
 ���/6F �;�


 ��(�� 3
11��F ��6��� 4% ���0��� �=	�� �2��>�� 7���� ������ ��)�� 4 ����� ��2 �� �>� �4  ��2����

 ��6 �
���� E?���� ��2��6F ��� ���� 3�)�=��10194 .����5 D�=> ���� ���� : ���6���� ����	�� �26���

�-����1C �417.  



 - 148 - 

0��� ���� 3
 ���=<�)�� ����% L��������(1)���� ��� �(2)�  ��� ����

���>� �� �-6-6 L���� � ������ �! ���(��� ���0F 3
 ������� �3����	�

4�?���� D�)� ��! D)����� $�% D���F �-2 �������	�� ����  �3�<��!��

 �! ��������� �-��� 3
 ������ ���� ���� ����5 ,� 4(� ��� E���

 3��� �� 6=� ��2������ ��<=�� �)-6�� ��F �-�� 3��� ������� ����1� ��)�6

����� � � D�-� �� ���� �� �2 �?	�� ���>��� �;���F �	������ D)

6�� ���-���� 7�))7��2?�� ( ���; 36�6� ./0F E� 7���F �2 �?	��

7�!�1� '���� �-2(3).  ���0�	��� ����H��� ��� ���/� 3��� ��% ��

 ��������� ���=�"� ������ �! ��<�� ��� ,�> 3
 ���� ���� ?�� ��� ,

��� ���� ����2 4 <��2? �� '-)� �./01� S���� 4 �-2 #�	� ��

                                                                                                                                        
(1) –  ����0��� ���� : ����� ����0��� � ���6 ��F ��6� 461� �� � �
�2 ������ ��� �� �����>�� � ��� 3
 &(�

 �%�); .��2 �?2 ���� ����  4����� :�-���� � 3����	�� � 	�� 3
 ���6� E���1� 4�6(���1 ��-�  ����� �

 �@�>�� ��2 �	��� �'��"�1951 C �134.  
(2) –  ���� ��� : ��2 �
�2 ?���� �� ,���6 �����5 ����9� � � 3;�> � ���6 '�5 '�� ��
���

 ����� �� ������� ?���� � ��6 �@������ ������ T�)9� �U . ����5 D�=> ���� ���� : �26���

�-���� ���6���� ����	��1 C �744.  
(3) –  ���6��� $�% �� 4�2 ��>� ���� : 4�2 ���6 ��� ���� �2 �>�� ���� ���(�1879 3
 4 : ?�?	�� ��2

 #2 ���� : C0 �D��6�� &�����352،360 . ���)0� 3
 ��������� D?�� �� �!�� ���� ���(�� 4�	� �

 3
 ��6�6� ���/0F &���>� ��=�� �-2Engelhardt: Op.cit, p 48.   
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���% ,�!
�� 4� +�� �-�(� 7��2?�� ��� �����1� @���� 4��� D��)�"(1). 

 ��������� �6��6 ��� ?���� ��� ��� ?���� ����H��� ��� )��� ���

 ,�(� D>�� ��� � �6��� ��� �������	��" : ����9� �>� �� ����� �����

��� ��� �� �
 ��6�<��� '0����� ��-�6� ����� ���29� �)6�� ����

 7���6��� ���>� �������� 4 �2?�� �=������ ����� ����; �-(��6� ?����

 4(�
 ������� �-2 ���G��� 4%�� �>� 45� ������� &� ����	���� 7��2?��

,�=�� 3����	�� 4���� �-2 4�	�� E����"(2).  

��� ��F���� �<�>	�� #	� +���� 7�� L��>� � �� +�� '� 3
 �

�� � ������� D)����� 7�-��(3) 4 ���02 �F 3����	�� Q�>��� �2 4 2����

&6���� ��(�� �� 3����� :0��� ������� ,�-�� E��� �>2 @���� ��� E��� �

 �6��6 D��)��� 3
" ��?���F��;��� "�<��!�� �6��6�� ����6� �� ���� ��

                                                                                                                                        
(1) –  3����	�� :;��� �� 3% �����6F :�>�� �	���� �-2 ��% ,��� 3
 \�H��� ���	�"3�6��� " ��F ���� ���

 ���� ��?���� �	������ �����"��2�> ��5 " 7��2� ���02 ���� ����� �%���	� . �)-6�� �	��) �� ��� 3


 ��� ��-���� �)-6�� :��2� ��� #;��� �� ��-�2 ��������� �6��6 ,��)� �� 3!�(� � ������ 3
 ��<�6�� ��
�	��

 � (��)� 76 �2 /!
 ��% � ������	�� ��������� ����;  . ���� : #2 ���� ?�?	�� ��2 : C �D��6�� &�����

292.  
(2) –  3-2 ��� ���� : C0 �D��6�� ��0���110 �111.  
(3) –  �4 �� '<��!�� �����  4 6=� 7�0�F �7�-�� ��% ���6 ��� ��������� ����; D��)� ����� ����� ���

 ������ �	); �� �	� ������� D)����� 3
 ���� L��>� +�� 3
 4%�2�6 Q������ ���0	�� +���� L��>� � ��

 ���� V��2�
 �4 ������ +���� ��� +��� �	���� � ����)(�� �� � �������� ��6�� �-2 . ��2 �?2 ���� ����

 4����� :S� � 3����	�� � 	�� 3
 ���6� E���1� 4�6(���1 C �137.  



 - 150 - 

7�-�� ��% �-2 ������ ��)�6 . 3��� ������� ��(	�� ���� D��	�� ���

����2 �<�>2 �� ��������� ����; D��)� � ��(1)  ��>� �!��2 ���;

 �� ����� �� ���; �D��	�� ���� ��F ������� �����1� 4���� $�% ����F

 $�% ���; �(� �� �-2 � �!�; ��(�� ������ '��� �<��(��) )6 �<�>2

D��	�� ( 4 ���� �-2 ���=� +�� :�6�� ��� D��	-� ,��� 7���� �>�� ����

3��>��� 4 ����.  

 ��-���� ��	������ $�% 3
 ��<�6�� ��-����� ��2��0�� ���� ���2

9� '��5 3
 &)�(�� ��)-6�� ?��� ��� 3����	�� Q�>��� &� ���

"3;����� "����� ,-��� E��� ���� ��>2 &6���� ��(�� �� 3����� :0��� ��

 ��;/	�� L���� 3
 ��<�6�� �?���� 3% D���1� ��% �2 Q������ ���>�

0��� ���� ����� ��� 3
 ��6��6��� 3����� :0��� 3
 D��	�� )6 ����

���>	�� ��(�� &-)� &6���� ��(�� ��(2).  

                                                                                                                                        
(1) –  4%��(�2� 4 ()��� ��F ������� ���/01� ��������� ����1 ������	�� ����1� ����� �<�>	�� $�% �!
�

 ���4 �/(�6� #�(� ��������� $�% ����F �� :� � �����.... ��F ���0	�� ������ ���� 7�?F ����� �)!� ���

 ����� �� �	� ��� ����9� '-5� 3
 8��� ���� �4 ���� �-2 7�!(�� ��������� '����� ����62 �/�� �����

 ���-����� @=�9� 3
 ����� �<�6� ��
�)�� .� $�% �-��� ����(� ������ ��> �<�>2 ������ ���>2 3
 �<�>	�

D=����� ����F �<�>2 ��� � D=0 �� 4����� ��2 . ��� ����-6 ?�?	�� ��2 ���� ��0�=��� �� ��?�� : L����

 C0 �P����� D��	��210 �213.  
(2) –  3����� ,�� : C �D��6�� &�����116.  
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�(� ����
'� 	
��)���&��#��� : (  

����  4����� �-2 �%�� 3
 ���	� �(�)�� $�% 32������ � E��0�;��

E��-(��� ��<�(�� � ���0� �-2 ����> �0�� �(�)�� $�% �0�� ,�/� �� �

�G� E� �!��; �����6��6 � ���� ��� ��)�-� � 	! #�	� �� ���� �

$�% ������	�� ����� �Y�6 � (��)� ���� ���������(1) 4 ����2 � ��>� � �!�

-	�
F ��	��>��� $�% 3
 ��� � �� +�� �� (��)� �-;�	� ��-����� ���?9� �

� �)-6 �6���� ���>� 4%�=�� ���(2)� ��(
 � ���0�� �6�6� �.  

  

�(�  ��)��� 	
�� :  

 �%����� �2 ���2 �������	�� ���/=�� ��	��� ��X�	
 ���/=�� ���

�� +�� ���������� ����(�  ������ �	��� ��������� 3
 ��� 7�H%

                                                                                                                                        
(1) – ?�5 E��% 36��=�� �0�(�� V��(Henri Guys)  �)���� ��� ���	)�(��� ���29� �� 7�H% #	� ��

���/01� ,��� �6��6 �! ������6F 3
 �!��	� ��	�� �����  �(� ��� E��� ?�?	�� ��2 ���9�� . ����: 

Henri Guys : Esquisse de l’état politique et commercial de la Syrie, Paris 1862, pp 17,22. 
(2) –  4�2 �>�� ��H
 4�29� ��0�� ������ �	�1860 3
 �
� �6� 3��� ����� ��� D>�� P���� ��� �-2 �4

 4 ��%�6� � 4 !	� +���>�  ���� D>�� ���2� :�	!F ����� 3
 ���	)�(��� �
��� 4�-(� ,�
� �6� �� �-��

� 	�� �2 4%?�2 � � �2 4 ��6 � 8������ �<� � 3
 . ����:  
Marcel Emrit, «La Crise Syrienne et l’expansion économique française en 1860», revue 

historique, vol 207, 1952, pp 211, 232. 
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����)���(1) ��	)�(��� �)-6 �� ���� �'<��!�� &�?� 3
 ���6����� �

 ,��� ������ $�% &� 4 ���� ���
 ��%���6
 ���?�-���F �����6F ��2����

��� $�% ,�-�� E��� #����-� ���2�);1� ���?�-��� �-2 �����3
 �0� ��� 

��!�=���� ���/=��(2) ,� �-2 ���6 3
 �>2 &6���� ��(�� :0��� 3
 �

 3�/
 �!�=��� 3
 ������� ���6�(3)  4�218584.  

  

��(�  ���!��� ������ 	
�� :  

 �-��� 3
 T�	� ���� 3��� ������ ���
���� �<
 �-�> ��� 3


 ?G�� �)�� �%��	>�6� P�� �� +�� �3������� � ;?�� �02 ���������

V��� � � �� ��������� � ���� ��� � �)�� �3��9� 3	-6��(4) �� +�� �

������� 4��� ���� �� �7?� ���� ��������� � ����.  ������ ����-(��� � �)-6
                                                                                                                                        

(1) –  3����� ,�� : C �D��6�� &�����85.  
(2) – ���� ���6� �!�=��F ��:  

Dominique Chevallier , «Aux origines des troubles agraires libanais en 1959 », 

Annales,Vol 14, Paris 1959, pp 35, 64. 
 �!�� ���� : 3
 '��)��� ��2�> ������ �	��� ������	�� ��������� ��F ��	�� ��� P�� ���/=�� �!��2 .

 3=�=	�� ��)�� : C0 �D��6�� ��0���161 �162. 

(3) N   ���6� : 3
 ������ :�2� �� > ����� ���� �	)�(� ����F ������	�� ����� ����� &� ��������� � 2

� ��F ������� ��	��>��� .4����� ��2 �?2 ���� ���� ��0�=��� �� ��?�� : � 	�� 3
 ���6� E���1� 4�6(���

�-���� � 3����	��1 C �137.  
(4) –  �� :X��-� 32������ 46��� +���� ���(��� ���� :0 3
 ,���
>  +����� �(� 3-�" : ��	�� �������6� ��

 ��� ��� ,����F  ��2� 3
 �3
���� )�>��� 3
 #�=����
 ����(�-� ��>H� ���>9� �� ��>� ���� 3
����

 ���� D>�� '-� 3
 ���6 E��� D��	�� 32������ D�!�� �E��0�;�� �-��� �%��� :  
Dominique Chevallier, Villes et travail en Syrie, Maison neuve, Larouse, Paris 1982, p 90. 
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 ��������� �7��
 �:��>9� 7��(��� ��
���� \�> D�)��� �-������

� �=G� ������ �����F �)� P����6� ��F � �2�� 3-%9� 4������ ��% �%�

 &� �������� ��;/	�� Q�6�� '��� ��F �������� ��6��6�� ������ 3
 ,����	


 ���	! �/�>� D-� ��F V�� '�G��F :��2� � =��� 4� ���(	� ����0�;

 ����� ������ 3
 ���-���� ������ ��
���� ����(��
/� #
 �-2 ����2� 4 �

����� 4������ ��)F 3
 4������ 3
 ��>��� 3!�(�� V�� ����� 32�

 � ��� 3
 +���-� ��2�; �-�> ����� ��
���� ��	
� ��� ��F ���2�>��

 ���� � ���2 � �������� ��
���� ����-� �-� ��0� �>�	��� 4 ����� 3


 ��?������ � ����� 3
 �)-���
 �������� ���
�(��� ����0�;�� � ������

������� ���-� 3��G�� D������ � ��� % ���� :;� 3
 ������� ��

�
�(��� ��0�;�� &������(1)  �����)!� ����� ��� P���� ��� 4� �

 ������ �-2 ���6�� �����)1840N18604 ( ���	�� $�% ��;��6 �2 ��?	�  

  

                                                                                                                                        
(1)–  3��6��� �	6�� �� ���� ���� : ����-6 ���� D�(�� � ��������� � 2 3
 D>�� L���� �� �����

 �'��� �� [� ��2 ��2�6�� 3��-0��P���9� ��6�� � ������9� �	����� �21 ���� ��	�� ���� � � / @���

1968 C0 �136 �137  
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6��6 ��?� �6�2 ��F 3 
 �3-���� 3����	�� 3��9� � -���� 3
 �

 ������ V�6� �-2 3��9� 3	-6�� ?G�� � � ��� 3
 :��09� ���29�

 ������ 3
 � -���� D��	� 3
 V����� ����9� ���� :��%� ��� �3-����

 �)-6�� &;�� 3
 ������� �������	�� ����/01� :��%� �3����	��

������� ��� ��F � -��� ��)-6�� ��(�F 3
 ���?�����(1).  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                        
(1) –  3���� ����U : �3��	�� D�>��� 3����	�� ./01�&;���  ��6�� �1 ��	�� �4  )��> / �����
1982  �  

 C064 �65.  
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4�  ��*���� 	
�� :  

 4%�2�>� ,�
 ���� �; 3
 ��������� �7�� �(
 ���-6�-� ��6����

 ����F �-2 ����9� ���� ��)�6 3��9� D������ 7��� �� ���=��6�

 ��� '�6�� �� � ���?������ �	=� ������ 3��6� D=� �3��	�� '����

� �-2 ��������� ��F ��-6���� � ����������� ��� :������ �����(1) 

 ������� �-2 �)�6� 3��� ����6��� ��-;9� �����9� ���� �2��0��

4%��(
F 3
 '�6�� . D=��� ��% $���� �0�� ���-6��� :��� ��0��


��-;� &! 4 � ���� ��?������
 ������6�-� ��������� ,���� E��� 3
�!1� 

���0�� ���(2) 9������ �	��� 3��� ��?������ �-2 ��������� �(�� ���
 �

 ��(��6 � ����-6���� �6� ?��� ��F 4 �	
� 4/61� ��� 3
(3).  

       3��������� ��(���� �� � ���	�6� 4%��� ��-6��� ��� 4� +�� ��F �
�!F

9� ����6 �	��>�� &���� �����/61� ����)���� &���� ��F � ��-� ��	�� &�

                                                                                                                                        
(1) – ����������� )���������� : ( P�� ������6���� �)� �� ����9� �-����� ���� ���������� �����6���� 3%

 ��������� �)�6�)��?� ���� (���6���� &-6�� 4%� :��0� �J���1� �-2 ���!�� �� . ���-5 ��%�� ����

) ��
�(��� ���2 ���	�� �
�(� � ���� ���61 ���� ��0�	��� ��=�� ��� �1999 C �626.  
(2) –  ���0�� :�>����� ��G�� ���	�6�� Q��� �� Q�.  
(3) –  4/61� ��� : �
/��� ���)������	�� �����.(  
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 4-6� @�6� �-2 &������ 3
 4�6(��� 7�G�F �-2 ��-6��� D
�� 4� ��U

)��H� ( 3��)�
�� (���/61� �	��>�� ,�-2 �0� ���(1).  

  

�(�  +��*&�� 	
�� :  

 3
 ��-6��� V�� �;��
�6 /%��� ����	�� ���������  3��� ����(�-�

 ���2� 7��-2 3>� +��� ������ @�6� ���� ���6��� E�H� �� �� ���-6�

 ����-� ���/61� ��0�>�� ����� ��F ���������� '��� �����6�-� ��)	���

 ��66H� &������ 3
 ��� ��� 36��6�� 32������ 4 	! 4�� � ���

 ���� 4 �� �-2 �����6��� ��F ��-6��� ��� +�� �-2 �/2 �������

� ���-� 4%7� 3
 ���> �4 �� 4%?���� ���G� E�� �-�(� 4-
 � ���/61

 ����6� � �� �-2 ���/01� ��F ����� ���� �8�=�� D�� $�6��� E���

 3% ���� �� ������� 3��6� 8��0� ����6��� ���� ��; �� �!�=�

���-���� �����6��� �-2 ���� 3�/6F D=� 4��� V����� ��(	��(2) . �(� ���

 �6�=���(Davison)  D=�� 4%��(�2� '�6� ���-6��� �����G� ��������� ���6

 3
 4/61� �-(� �� ,�-2 E��� % '�G�� �� �����6��� �-2 4/61� 4��2

                                                                                                                                        
(1) – S� ����/61� :��	��� ��<��10  C �79.  
(2) –  C �,6=�79.  
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 �-2 ��H� ���������� ��R
 �,���� D�) ,���) ��?������ ( &
��

��-6���� ���6� ���� ��F ������� ������ �� ���)�� �� �����6���� ��

����"� �-2 D=�-� ����� �0�
 4 ���� 8�=� . 4��� 4 ��� > �� �	��

 4/61� 4��2 �-2 ��0����� �6�� ���� �� ��2�6� ��-� 4������

� ��� �%���
�� $�
�� 3��� �� � '6�
(1).  $�% �� �-� ��)�� ��? ���

 �<>�� �32�>�� 7�!(�� �� ��<�?��� E�2��� ��-6 ��������� 4����

 ������)18404( �)-��� ��<��� ������ �)18474 ( �3��G�� ?��)�� �-2

 ���� ����2 3����	�� 7�!(�� ���6 3
 ��	��� �����9� ��!(-� ���6

'���9� D(�� D-	�� ���!(��(2) . � ����% ����G�� ��	��>��� $�% D
��� ���


 ������	�� ����� 4�� �-2)4���� �7�!(�� 4���  4������ �3!��9� ��������

3<����� (���/61� �	��>�� ��(��)� ��6��� ��F ��� ��(3) . �F ��9� %

�Z ����� ������ 3(� �; ��	�� E���� :�) ��Z3��9� 4� ,�R
 �� ��� ���  

                                                                                                                                        
(1) – Redrie Davison , Op.cit, p 48. 

(2) –  E�>��� D��) : C �D��6�� &�����624.  
(3) –  C � ,6=�625.  



 - 158 - 

�����6� �=��2���2 3����	�� 4�	�� E���� 3
 �7��-	�� �(�) ���6 � �(1) 

E��� � ,�!��2 ����-� )� ��� ��-2� ����� ���� �� �� � $�! �=; ��>

 ��)-6�� 7���� 3
 �!=�� �����)!�� ��	
 �4����� �U�(-� :���

F ./0^� �!��	��� ���> ����� 3����� ������ ��2 ��)-6�� ��; ���

 4�29� ��0�� �=)0� �>�� ��>�) ����-� )� Q�>�18394 ( ,�0�� ��

 4�218414 (2).  

 4�2 3
 ,�� ��0��� 7��-	�� ���	� ���-6��� ��(� 3
 ��?1847 �(-� 4

 4�-	��� �=�� �2 ��6��� ����(�� $�% ��	�� P�� ������ ���! 7��-	��

 ��2 @-�� 7�>�F �����	�� :��	��� ����� 7�>�F �/� �� ����-(���

 7�!(-�1854 ������� �/��	��� 4��� ��0 4) �-��9� 4������	 ��� ( ���

 3��2)1869N18764 ( �� ����� ���� ����� ��F V�� E��� ��9� %

�
 �����1� &��>��� 3
 4 (��! 	); ������ ��(�� E��=�� 4%���� :Z 4  

                                                                                                                                        
(1) –  &������ ���� 3
 P���� ./0F E9 ��!��	��� �	�-) 3
 4%� �� ��
����� ��-6��� 7� (=�� 3���

� Q�>� E� .���� E��! ��� ��-	=�� 7� (=�� ����6� �9 &������ ����� 3
 4 ����� 4 �-6� ,�9 � 3�/61

 &� D��0�� � ��	� ��-	=�� � ����>� �� ,�?� 7�!; ����� ����F D�(�� ����6� ������	�� ����� 3
 3�/0F

����� ���� . �%�) ���� ���� ���� :0 �D��6�� &����� C95 �96.  
(2) –  �=)0� 4����� ��2 ���� : C0 �D��6�� &�����62 �63.  
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 4����� 7�6�F �2��� ���!�(� �	��>�� 4���9 �6������ �������F �2

�����9� ��� P������ ���5 % 3���-	��(1) . !F $�% �� +�� ��F �
�

 ���-6��� ��5 4��� �� � �(<�2 ���?� ���������)�6�6� �����6��� ( ���-�

 ��-���� ����>�6�� � 6���� ������ �����F ��F ����� @-�� ������ 3


��% �� D
 ��-29�  ����% )� ��1856 3
 )������� �����6�-� 8�6 4

��� �-2 ������ 3����	�� T����������� ��)�(2) . 3��G�� D������ �� � ���


 ��; ��	
� ��� ���� �� �3����	�� &������ �-2 ,��6��	�� ��)-6-� ��

 ��-�� �����6� ����02 ���� ��?�� ���� ����� +<�� ���6� ����-6���

 % ��0	� ����� $�% ����� �; D��	�� 3
 E���) ��� ������ 3
 �����

� ��!���6��� '�G-� ����	���� �-2 ��(� ���  �������	�� ./01�

 ����� �� �� 3
 8���� ��2 �	; ������6��� ���-6��� ��� ���=�� ���;

 ����6��� ���-;9�
 �D��	��F �V����� ����6��� ���� ��F � ;��2�� ����>

                                                                                                                                        
(1) –  E�?	�� ��� @�; : C0 �D��6�� &�����62 �63.  
(2) –  ��!(�� $�% ���) �� � � 4 ���� ��� ������ T���� 3
 �����6��� )����� �-2 ��-6��� D
�� 4�

)�����>F 3����	�� T���� ��F �����6��� ��� 3�/61� 3����	�� T���� 3
 3��6��� ������ ��=�� �� ��� �(�;� (

�� ��� ��	> ��� ����9� ����6��� V(�� �! 4 ��� �!�� ��-6��� ����� ��� ����2 �0��� . ��2 �;

 ,�(� �����>1� +-� �2 �>�� ��� ����"���6��� ���-6��� �� �)-��� 3����2 ����� ��(	� ���� :�� ���� �� ��

$��� @��� ������ ��2 . " ��X6�� ���� ��6 ���� : C0 �D��6�� &�����262 �263.  
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���-6��� ���>� ���� ����(1). �=<�)�� �����)!�� �	���� ��� ��) �

 ����% )�� ���� ����	��9�1856 $�% ���2 �(� ������� $/� �� �4

 �����6��� ��� E��0�;�� 32������ @
����� +�� �2 ���6� �����)!��

 D>�� ������ ���� �; ��������� ,��;� E��� ����-6���1840 P��� �4

,����(2) ���;(3) ���9� �� :�U ��(�(4) 9� 3
����9� �� �-2 ����	��(5) 

�!��9� D�> 3
 .@-��� '-� P��� �7�� 4�(6)  4�29� 3
 D>��

)1850 N18604 ( 3
 ��=<�)�� ��2������ '���� +-� �2 +� � �3����� �-2

                                                                                                                                        
(1) –  ��� �����6 ?�?	�� ��2 : C � P����� D��	�� L����46.  
(2) –  ��� +��� ����6�� ��2 � �
 V��� E��� 3���� ������ �)����^� ��6� @���������� ������� � �6F

6F D/)F ��6 3
� �� �-2 ,�1838 3������ +� ���
 ���� ���� �4 : C �D��6�� &�����114.  
(3) –  ���; : � 2 3
 �%��� �%?� �G-� �4����R� ������ ��2 �
�2 ����; �	)�(� ��0�2 ������ )6 �����

 ��(�� 3
 V�G0�� ��6�� �(�/6�� ��)/6��11�F 4� ����; 7���� ��F �()���� ��� �4 ��(�� 3
 �������	�� +���� �

15 ���2 ����� ?��� ���; ���0 4 . ����5 D�=> ���� ���� :�-���� ���6���� ����	�� �26���2 C �1891.  
(4) –  ���9� : ����� �������� �����
6�� ������� ��� �� ����� D�> ��> ������� ��!% ��); �����  ���6��

� ��2 ����6��� ������� ������� ������ �� �-2 ����� 8����� ���	� ��%9� ����1894 N1915 �-	� �4

 +�6�� �6�� ��%�	�1918 �=�6 ��%�	� ��� ������� ���2� ��� �-(�6� ��� �������� 41920  ��� ���;�

���	�� ������� . ����5 D�=> ���� ���� :�-���� ���6���� ����	�� �26���1 C �124.  
(5) –  ����9� : '%�� ���6� ���/� ������ �� $���
� ��2 _-�� ���-���� ���6��� �()�� �)(� 4-6� V�� '	>

 4�	�� ��� �()���� $�% 3
 ���;� 4 �� ��F �������21  &��6�� ��(�� ����	�� ����� �� 3
  � �/���� ��; :��

����� ��(�� 3
 �4/61� ����9� D��2� �/��-� 4���� 4� �G��� 4��-� �	!� �/��-� �>2 @����� �>2 P

+�� �	� �������	�� . 4�2 �=�6 ��%�	� �0� ��9� �����	�� '���� �	�1920  3��� 4��� �	���� ���6��� ���;R�

 ����)��� �� &��>�� . ����5 D�=> ���� ���� : �-���� � ��6���� ����	�� �26���1 C �253.  
(6) –@-���  : �	� �-2  ���9� � �� ����G�� �=!�� �-2 �����65  3-�<��6�� �/���� ��� �	; @�(�� D�> 4-�

 '�� �	�1967����G�� �=!�� �� 3<?��� ��<��6F '��6�� �	� ����)6-=�� �)-6-� �	��� ���0� �4 . ���� ����

 ����5 D�=> :�-���� � ��6���� ����	�� �26���2 C0 �20 �24.  
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 4�2 ���61860��>����� ��G�� � ���6� ��� ��������� ���� 3��� �4(1) �; �

�� +�� �2 � �
 ���	��� ��2� 4��)0�����6��� ���-6��� ��� &; E�� �

 3
 ����6��� � �-�� ��� 3��� �?G�� ���� 3�-� D���F �-2 ���-6��� 4��;R�

D>��.  ��2�� ������	�� ����� �! ��� :��> ��� ���-(� P����� $�% ��;

 �	; 4� ���)-6�� �! �� ��� �-2� ������6��� 8��0� �6��6 ����� � ��

�� ������(2) 1858 ����2 4F +-� 3
 ����9� �������� ��-6��� 4��)0

)��� ���-0�; ��)��! ��; ��������'���9� �� ���� ��2 36��
 3��.   

        3
 ���� 3
 V��9� ��=<�)�� �����)!�� &� ������� $�% ����?�

 3
 �->�=�� '/(��� ����� �,6=� 4�	��F �����61859�; �� �4#	� � 

 �! T���� )��! 7��-	����2 ��)-6��  ������ 3����� �-2 �������

���������.  ��� �����6�-� ���6 3��� ���/01� $�% �� ��-6��� 3>�

 3��� �/��� �-2 3���9� E�	�6�,�
 T�	� ��)6-=� ��0���� 3
 �� �(-;�

����-6��� ��>���� �/��  _-�� �� �� ���6�� ������� 3!�; �� ���6 4��21�

������� '�0� ����>� ���H6��� ��  �2�� ����6� ��0Y���� �0�̀a��� ���

                                                                                                                                        
(1) –  @��� ���� : C �D��6�� &�����218.  
(2) –  ��� : ��-��-� �9� 7������ ��� 7���� ����9� ����� �-2 ���	6�� ����	�� ��-���� 3
 ?������ �����

���	6�� . ����5 D�=> ���� ���� : �-���� � ��6���� ����	�� �26���1 C �215.  
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 7��% 4/� ,��� �(�	��� ����� ��H��� ��)-6�� :;� 3!�(�� ��% :0

 �	��>�� +� ���� ��)-6�� 4� �� �� ��F �������-� 7��-	�� ����(��� �-0

���)��� �6��=� ,6=� Q�� �<�� ,�� �. ����� �-0�� 3
 ���/61� ����

 ���� 3
 3����	�� ��6��� ��0 &� ��������� �! 3����	�� &������

 �9�1876 7��-	�� �� ���� ��2 �!� �-2 ��6��� ��% ��� 4� �F �4

 �'�G�� �
�(�� �������� �<=�� V6 $���6� 4� �4-6��� '	>�� ���2 ����29�

 ����29� �7��-	�� �
�(�� �������� �<=�� V6 $���6� 4� �4-6��� '	>�� ���2

 3��)��� 3-0�; ���(� ���� �'�G��" : Q��6 �-!=� ���� ���-6��� ��

��6��� ,��!� �� �-2 Q/)�� �-2 ��6� �! '���� �/2F ." �;

 ���-6��� ��� ������ ���6��� �-2 ��6��� ����� �� 7��-	�� �� �<
 ����2�

 �-2 ��2 ��>� ����� �����F ��F �����6��� 7�H% ��� ������6���

 ����� �?��� �	� ����/61� �	��>-� :���� ,�� �-2 /!
 ����/61� ��9�

 �	��>-� ������� ���/61� �<� -� ���! �'�G-� �7�!�F �����6��� 4���

���-6��� ��5 ��2 ����2 ���-6��� �	�(1) .>� ���  ���/61� �(�)�� ��

 �=(����)7��-	�� ( ���2��� �-(��� $� � �� � ��5 3����	�� '	>�� ��� �� ��
                                                                                                                                        

(1) – E�>��� D��) : C0 �D��6�� &�����624 �627.  



 - 163 - 

 736� :6F 3
 �����6� �� �� ,� 3)	�6 3��� ������ ���	�6

�	��>-� �=���� ����; ����� $��	� ���6 ������� ��������(1) ���/61� .

� �-;�	� ���?� ��2 +��� �-	�
�
 �� ������� ����
 ���6��� �� � ��	�F ���

 3
 ��6���� ��	�� ��)	�� ���; 3����� ������ ��2 ��)-6��19  @���

18784.  

 ��(
 �; ���/61� �<� �� �� �� 45���� �	=� ��?���� ���������

 �������� � �)-6 3
 ��6�6�)7�!(�� 4�-	��� �:�;9� �-2 :��>1�( �F �

 ����� �� ��(� ������	��" ������/6F " ���/61� �<� �� �� @�)� 4�

 �/� �� �%�� �-2 �
��� ���/61� �<� �� �-� @�	�� �-2 �� �36��6��

 3���� ��0��� ������ @���� 3
 ����>���"7��-	�� ��G0� " '/)

 ������� @������)�)=6�� (�-;�2 � �7�!�;�� ��2 4 !���� ����	���  ��=��

 ����; �� ������"��������� "�>� �0�� ����9� ���� 3
 ��G0 C

-27�� ����>� ���H6� ./01� ���� ��������	�� 7�H% �X�� �; �%

                                                                                                                                        
(1) –  � )�6�� ,
�0� ��� 4� ��6���� ��	�� 3����� ������ ��2 ��)-6�� �)2 ��2 ���-6��� ��� '������ 42

�=�-�� ,�	�6 ��� �J������ . S �� �/��� 3
 ���/61� ��%���/� @���� '���6� ��)-6�� ��� �+�� �	�

 4/61� V; &���� �-2 4(� ���� 36��6 3�/0F �������� ��-����� �������� � ���� .  �=)0� ���� ����

 4����� ��2 : C �D��6�� &�����203.  
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����� ����� ����� 3
 '�G�� . ���/0F )�(6F 3
 �!=�� 4%��� ���


 �=)0� �>�� ��>�)��;H� ( 3��2 ���)1841N18454 (��H
 ���/0F 

 �>�� 3��2 �>��18714(1).  4��� ���� �0 �>�� 3��2 ��
 �	�

�>��(2)  ����� �<����� ���/61� ��%����� �G-� ����	�� ����0�� ��F

� �X�� ���������(3) ���
����� ���/61� ��2����� �)2� E��� ��9� % �

 ������	�� �6��6�� �-2 � 6=� #�
 � 	;�� 4�2��� �0�
 D����
 � �������

 ���/61� ����(��� 3
 $��� �� 36��6 32����� 3�/0F ��
 ����� 3


 ��!�� ,� �� 4� �3����� ?�?	�� ��2 ��)-6�� �02 ��� ,��/� ���� ���  

  

  

                                                                                                                                        
(1) –  �=)0� 4����� ��2 ���� : C �D��6�� &�����204.  
(2) –  �>�� 4��� ���� : �����6 3
 ���	�� ����0�� ���  ���
����� ������	��  ���0�>�� ��1871 7���� �4

�� �
 ,����0 ������ D-)��� 4���� 4��� ??	� ����� �H> �-2 �)�6� 3�� ���
����� D��=� �0�=

 :������ 36��� ��=6��� �(�� �;/2 �-2 ��� ���?�����.  
(3) –  ��>2 &6���� ��(�� �� �����6�� �� �7���� ������ 3��6� �'�G-� �!��	��� ���/61� ��%����� ��)2�

;�� �� ����� �	
� ���-6��� ��� ����> 7��2 ��� �2 ����	�6�� &-)� ����)����� ��-0�(�� ����(��� ����� �F ��

 3
 ���/61� �
��0�� �� �2 �4 6<��� @���� Q�; �� �����6��� &�� �2 ����0�;� ���=-�� �����6���

�-=)�� +�� 4�2 ���-6��� ��F '-)�� �����6��� �! ���/61� �2�>��� ���G� '6����� �<�=�� 3�� �����6��� ��

� ����� 3
 ��2����� ��(	� ����� ��-0���� #G� ���6��� �� ����(��� +-�  �
�!� �4 ;(� '�6� �-2 . ����

4����� ��2 �=)0� ���� : C �D��6�� &�����209.  
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3����� ������ ��2 ��)-6�� �� �-2 ��0�(1) . P��F 4 ���% 7��-	�� ��	�6

��)-6-� ���/61� ��%����� ��2� �������; ��� ��-6�� �� ��  +�� ���

�)6�� 4 ��(�) �0��� 7��-	�� 7��� ���� �����(2)  ��2���� �����

 V�� �	6� ������F V�0 ��� '��G��� ���-	-� �!
���� �������� �2?�-�

����-0�� '���� �� ��� /�> ���-	�� 3
 ��� �=(�� ��<
 ����	��(3) �! �

/6^� �(	� ��U 4)������	�� ����� . (  

  

  

  

                                                                                                                                        
(1) –  ��X6�� ���� ��6 : C �D��6�� &�����273.  
(2) – /01� .��� ���� ����2 P����� 4�-6  E�02 ��� �)-6��� :0	� P������ .)1789N18074( ���� �

 3�����)1808N18394 ( 7��-	�� &�)�6� 4� ���6� ������� ��F �	� ���
 ����� &����-� �%�(� � ���-2 �-���

��� �-2 ��
����� 3
 4 ��5� �)-6��� 7��-	�� ���� )�����
 ����� � ��� ��� �� $� � E�0��� 4 -	� 4 ��?��

����� �<�>�� ����� . E��� ����� 7��-	�� �� �)6�� �(�)�� 3
 �������-� ������� �!��	��� ��0�;� ��� 3


 �2�� �%���2�)��������� E� ( �=)0� 4����� ��2 ���� ���� ���=�-� ��-(� ��2�> ��5 : C �D��6�� &�����

202.  
(3) –  ����-0�� '���� :�� +�� % �� ����; ����; 4�� �����0��� ���� '�	�� ���-6��� ��� '>� E��� Q��0

 ��?��)1096 N12914( �-2 '�-0�� ���> � �
 �-�� �����9� ��?G�� �9 ����-0�� '���� 46�� �
�2 �

 4 �2? 3
 ���-6��� �2 � )!��� '�-0-� ��0��� � ��� 4 ��-� 3�� �� 8�6���� ��� �F 4%��0 .����  32��

E�>� : �<�?��� �3�)�� E����� � 	��� �'�G�� D�>�� 3
 �)6�� ��(�� L����1982N1983 C �4252.  
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�(�  ���,�� -���� 	
�� :  

 ���F ���
0�� D�)�� 7��-	�� '��� ��F ������� �!��	��� $�% ��F 4��

��
0�� D�)�� ���� �(
 �4/61� �(2 4% 7��-	�� ��� ��R
(1)  ����� ,�-;

 &������^� ��X���� ������ �� 3����	���/61� ���	>�� ������� 3
 ��

 �; �
0���� ��> 7��-	�� &� ����=�� $�%F ����� ��2����� �-2 ���

���� ��>� ���	��(2) . 45��� �-2 ����
0�� D�)�� ��(3)  ��! ��� 4�

 ����/61� �<� �� �� ��>2 &6���� �>2 ������ ����(�� �/� ����� � �� �F

����	�� '	>�� ��<
 ��F T���� �� �%�=� &6� �� �%��� �� ���=�6� �3

 ����%����� �
�(��� �� ���-� 3����� $�����) ����2� ����(�� �� ���

4/61� �%��� �� �� �� :0���( ��2������ �/!	��� ?�� �� �

 ������� V�(�� 3
 D�)�� $�% ��>��� �; �����0�;�� ��6��6��

� �� �� P�� �'	>�� ��<
 :-��� ��� D�69� �,�
 ,� ����� �)�

 3
 �-0=���� V�G0�� ��<=�� ��� ��
0�� D�)�� �)�� � ����� �)6��

                                                                                                                                        
(1) –  ������% ���-��% '� ���� ���
0�� D�)�� ����� �� �2 : C0 �D��6�� ��0���115 �118.  
(2) –  C �,6=�115.  
(3) – ���(�� �����>(��� ������ ���� �������� ��6�6�� �������� �����>�� ��2�
��� ���-��� ���>������ ����

 +���U )>�� ���� 3��� ��
0�� D�)�� 4�2� . Q!��� 3
 &6�-� . :/	�� 3�-� ���� ���� : &-)� 3
 D>��

 �D>�� �3�(�� ��>�1� �
�(��� ���? ��6�	� ���� �-2 D�(�� ����>	�� ��(��1976 � C0125 �126.  
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&������(1) . �� � �� ������� D�69� 3
 � 2?�
F ���������� � ��)����

 P�� ���% ��6��6 ��2����� ��� '	-� � -	� �V��� � � �� ��
����

�� ��2����� ���� ��F ���� �� ������ ����	��� ���09� ��%���/� �	


 ��������� )(6 �	� �+�� @�2 � ���-6 �<�6� +�� �P������ '�G-�

 � �
 �� E��� 3����� ������ ��2 ��)-6�� .��� ��� ��
0�� D�)�� �)��

���/61� ,�6��6� E��%��� +��� �!
�(2).  

  

��(� ��#%��� �#����� ��*��� 	
��  :  

�� �0��� 4� �� ������ 7��-2 ���	�� )6 3
 �������-� �!��	�

 �=(���� ������� �(�)�� � � 6=� �)-6�� :=0 ��F �����)'����� ( �����

 D��6��� ��)� �� ����� 4 ��0� �	=���)-6�� '��G� X� 3
 ��%� ��

 ����� ����� #	�
F�F ��U E��� ��>��� ��������� �����6� ����2 ,�

������	�� ����� ��� �-2 ��)� ��>�(3) �(
 �������	�� '����� �(�) ��� �

                                                                                                                                        
(1) –  ������% � ��-��% '� : C0 �D��6�� ��0���115 �116.  
(2) –  E��>�� ?�?	�� ��2 : C �D��6�� &�����105.  
(3) –  ���� -��� '%��" ����� 3
 ��������� D��)� 4�2 '�6 �� ��F�	� ������	��  3
 ��-��� � � ����H��� �-; ��F

����� ���� #	� ��� ����� ��)� ��3��� ��������� 3���9� ����� ��� ���; ."����:Engelhardt, Op.cit, 257 
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�>�� D�
 ���� :�	��� \�H��� � =;� 4���(1)  ��������� �! :; E���

F ��; ��>� �%�(��" ������ ��F �-����� ����� ��66H� ����F ����� �F

������� 4��(�� E��-(��� 36��6�� 4����� 8�(-� �� � ��� �� ��; �����9� �

�� ���� � �46���� ������� ��% �� ��� �)-6�� :	!� �� �� ��� �� 8��

� � ��(�� ���Y-�� �/(�6�� �-�<!�� �(�� �%�(=� :�	!F ������	��"(2).  

��� 4� ��2 ��������� � ./01� ��� , �������	�� '�Y���� ���H6���

% ���� ��F ���6� �� ��������� '�Y���� �� �� ���� �-	
 ��� 4 �6���

 � �� �-2 ��������� �-����� $� � $�(� 4�(� �� +��% ��������-� �� 	���

 �������	�� ���6��� 4�	�� )�)���� �2 80=� ���� ����?�� 3��� ���	�

 �-��� 3��� ���/01�
 :��2 �	
 ��� 4��(�� �	�)�6� � ���� �����

��%�� � ���� �<�) ��G� ����9� ���� ���� �	�� ���9� �(�(� 3
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: التنظيمات العثمانية في بالد الشام- 1

أن أخذت الدولة بنظام الحكم المركزي، بعد كان من نتائج التنظيمات العثمانية 

أن تمكنت من القضاء على النظام اإلقطاعي، إال أنه الشيء الوحيد الذي يؤخذ 

كزية، على الدولة العثمانية أثناء تطبيقها لهذه التنظيمات أنها غالت كثيرا في المر

ولم تطبق التنظيمات في جميع الواليات العربية والعثمانية في درجة واحدة من 

السرعة والشمول، كما وجدت صعوبة في تطبيقها في بعض الواليات األخرى، 

فنجدها طبقت التنظيمات في واليات الشام سورية، وبيروت، وحلب ومتصرفية 

، أما تطبيقها في (1)مول أكثرالقدس قبل غيرها من الواليات العربية وبسرعة وش

واليات العراق الثالث البصرة، بغداد، والموصل كان أقل سرعة وشمول، إذ لم 

يكن من السهل تطبيق نظام الحكم المركزي فيها، وكما لم يكن من السهل أن 

، ومع ذلك شهد العراق (2)تستجيب عشائر العراق للتشريعات الجديدة العثمانية

الية مدحت باشا لبغداد، حيث نظم إدارة الوالية، وأخضع بعض اإلصالح أثناء و

، أما تطبيقها في الواليات العربية البعيدة كالحجاز واليمن (3)الدولةالعشائر لسلطة

.(4)كان ضئيال جدا

.94المرجع السابق، ص : ساطع  الحصري –(1)
.218المرجع السابق، ص : محمد أنيس –(2)
.55تاريخ مدحت باشا وجمعية االتحاد العثمانية، اإلسكندرية ، بدون تاريخ الطبعة، ص : عزرا سيمون –(3)
.94، 93المرجع السابق، صص : ساطع  الحصري - (4)
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أما عن تأثيرها في واليات الشام، فقد استطاعت الدولة العثمانية أن تنفذ جزءا 

في هذه البالد، وفي فترة ال تزيد كثيرا ) ظيماتالتن(كبيرا من برنامجها اإلصالحي 

عن نصف قرن حققت الدولة العثمانية الكثير من االنجازات التنظيمية، السيما في 

أن قانون بالرغم من. التنظيمات اإلداريةوالية سورية وكانت أولى هذه االنجازات

نوالية، ألم، لم يأت بجديد في مجال التقسيم اإلداري لل1864تشكيل الواليات 

قضية، كان معروفا ومعموال به األتقسيم الوالية إلى ألوية وسناجق، واأللوية إلى 

من قبل أن يصدر هذا القانون، ولكن الجديد في هذا القانون هو أن الدولة العثمانية 

أخرى، يات الأعادت النظر بموجبه في التقسيمات اإلدارية لواليتها، فضمت و

الت بالد الشام في ظل هذه التنظيمات نصيبا من هذه وشكلت واليات جديدة، ون

صيدا وقسمت بالد الشام إلى واليتين هما والية (2)، إذ اختفت إيالة(1)التغييرات

سورية وقد اتسعت بضم إيالتي طرابلس وصيدا القديمتين، والية حلب وقد اتسعت 

.(3)بضم أجزاء الجزيرة واألناضول

.83، ص 1التقسيم اإلداري لسورية في العهد العثماني ، مج: أحمد عزت عبد الكريم –(1)
م، 1864وحدة  إدارية ، لفظ إيالة استعمل قبل لفظ الوالية واستمر حتى صدور قانون تشكيل الواليات : إيالة –(2)

المرجع : أنظر عبد العزيز محمد عوض . لة تونسحيث اختفى لفظ إيالة وساد استعمال لفظ والية، مثل إيالة مصر، إيا

.83السابق، ص 
).07(أنظر الملحق رقم –(3)
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سمها حتى نهاية العهد إم، واستقر 1865وتشكلت والية سورية رسميا سنة 

، وتضم األلوية التالية لواء دمشق أو الشام، لواء حوران ، لواء حماه ، (1)العثماني

لواء الكرك أو معان، ولواء عكا، لواء طرابلس ، لواء بيروت ، لواء الالذقية ، 

حلب ، لواء أما والية حلب فضمت األلوية التالية، لواء.ولواء نابلس، لواء البلقاء

سم والية سورية وثباته، لم يرافقه ثبات إولكن رسوخ .أورفة ، لواء مرعش

حدوده اإلدارية إذ منيت والية سورية في عهد التنظيمات بانفصاالت وتغييرات 

وأول إنفصال إداري حدث في الوالية بعد أن اتخذت طابعها الجديد، (2)متالحقة

(3)والية سورية ليشكل متصرفية مستقلةم عن 1878سنة يهو استقالل القدس ف

.تخابر الباب العالي وعرفت باسم قدس شريف متصرف فلغي

م، 1887وثاني انفصال مس والية سورية هو انفصال مدينة بيروت عنها سنة 

وقد بررت الدولة العثمانية ذلك بازدياد أهمية مدينة بيروت، وللوقوف في وجه 

م لم يدخل أي تغيير 1864لم تحدد سالنامات الدولة العثمانية تاريخ تشكيل والية سوريا على وجه التحقيق ففي سنة –(1)

م تختفي ايالة لتحل محلها والية سورية كي 1863إداري في إياالت بالد الشام الثالثة حلب والشام وصيدا وفي سنة 

تظهر إيالة صيدا من جديد بحدودها وألويتها القديمة ولكن في 1866تضم ألوية بالد الشام الوسيطي والجنوبية وفي سنة 

م تختفي ايالة صيدا نهائيا من خريطة التقسيمات اإلدارية وتحل مكانها والية سوريا مجددا وجرى تطبيق 1867سنة 

م لعبد العزيز محمد عوض أنه 1914-1864وقد ورد في كتاب اإلدارة العثمانية في والية سورية . قانون الواليات فيها

. م تشير إلى تشكيل والية سورية مجددا1864هـ الموافق لـ 1881ذي الحجة 25وجدت وثيقة مؤرخة في 
).08(أنظر الملحق رقم –(2)
أنظر أحمد . يافا واللّد والرملة والمجدل  وخليل الرحمن وعنزة مع خان يونس وتضم متصرفية القدس نواحي–(3)

.181، ص 1التقسيم اإلداري لسورية في العهد العثماني ، مج: عزت عبد الكريم 
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تدخله، باإلضافة إلى اتساع والية سورية واتخاذ النفوذ األجنبي والتقليل من حدة

والتها مدينة دمشق مركزا لها، لذلك استدعت ضرورة السرعة في جعلها والية 

مكونة من ألوية التالية، لواء بيروت، ويضم عكا، والبلقاء وطرابلس الشام 

.واليا عليها(1)والالذقية ويعين علي باشا

: اآلثار اإلدارية -)أ

ولة جهاز الوالية اإلداري، وحددت اختصاصات وصالحيات كل نظمت الد

، كما أنشئت المجالس اإلدارية (2)موظف فيه اعتبارا من الوالي حتى مختار القرية

الجهاز اإلداري فتشكل. عب في تحمل مسؤولية الحكمالمحلية وحاولت إشراك الش

: في والية سورية على النحو التالي 

المسؤول األول عن الجهاز المدني فيها ويحمل وهو: والي والية سورية .1

.لقب باشا

.(4)والنائب والمكتوبجي(3)وهم الدافتردار: أركان الوالية .2

التقسيم اإلداري لسورية في : والي أيدين السابق، لمزيد من التفاصيل أنظر أحمد عزت عبد الكريم : علي باشا –(1)

.181، ص 1العهد العثماني، مج
أصغر موظف إداري في الوالية، وأكبرهم في القرية وتتلخص مهامه في تحصيل أموال المفروضة على سكان –(2)

.القرية 
يلي الوالي في السلم الوظيفي من حيث األهمية، وتتمتع دافتر الشام بنفوذ كبير في القرن الثامن عشر، : الدفتر دار –(3)

.سؤول عن األمور الماليةوهو الم
المشرف على أمور التحريرات بالوالية وسعت صالحياته بموجب نظام إدارة الواليات العمومية : المكتوبجي –(4)

م، وجعل تحت امرته عدد من الموظفين موزعين على قلم التحريرات وقلم أوراق الوالية وإدارة مطبعة الوالية 1871

)). خليل أفندي الخوري(سورية فكان أول مكتوبجي في والية (
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الوالية بمثابة أعضاء الية برئاسة الوالي وأعضاء أركانمجلس إدارة الو.3

.دائمين مع تسعة أعضاء منتخبين 

ومفتش (2)كوآالي ب(1)لوالية وهم مدير المعارفا) موظفي(كبار مأموري .4

كو، ومدير الدفتر رالعدلية ومدير المصالح األجنبية ومدير تحرير الوي

، وباش مدير التلغراف والبوسته، ومحاسب األوقاف، ورئيس (3)الخاقاني

، (5)، ومدير أوراق الوالية(4)وناظر النفوس" واليت سرتحصيلدار"الوالية 

مركز والية سورية " دمشق"ويقيم هؤوالء الموظفون في. وبيطري الوالية

ويشرف كل منهم على عدد آخر من الموظفين التابعين له في مركز الوالية 

.األقضية

: أما الجهاز المدني في مركز اللواء فنظم على النحو التالي 

.المسؤول عن الجهاز المدني في اللواء ويحمل لقب بك: المتصرف -1

واختصاصه رئاسة مجلس معارف الوالية واإلشراف على ما يجري من المصالح المتعلقة : مدير المعارف –(1)

.بمعارف الوالية 
.وهو ضابط يكون تحت إمرة الوالي ميرالى وهو مأمور بإجراء نظامات عساكر األمن الضابطة: آالي بك -(2)
يعين من طرف الدولة بناءا على اختيار نظارة الخارجية ووظيفته النظر في األمور : الح األجنبية مدير المص–(3)

.الخارجية
.ويشرف على إدارة القيود المحلية تحتوي على أجناس وأنواع وعدد عموم األمالك واألراضي: ناظر النفوس –(4)
.ة والقيود بالواليةالمشرف على المكاتبات الرسمي: مدير أوراق الوالية –(5)
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اء، والمفتى ونقيب األشراف الشرعي في اللو(1)النائب: أركان اللواء-2

.والمحاسب ومدير التحريرات

ويرأسه المتصرف ويتألف من أعضاء دائمين هم : مجلس إدارة اللواء-3

مركز اللواء على ويشرف موظفو .(2)أركان اللواء مع ثمانية أعضاء منتخبين

التابعين لهم في أقضية اللواء، وكان الوالي على رأس الجهاز عدد من الموظفين

داري، وحددت صالحياته ومهامه في نظارة أمور الوالية الملكية باإلشراف اإل

ش على على إجراء القوانين واألنظمة والتعليمات التي تصدرها الدولة وبالتفتي

الوالية المركزيين مرة كل ثالثة وموظفي تصرفات ومعامالت المتصرفين

، لنواحي واأللويةد اجتماع مجالس اكما خول الوالي حق تعيين مواعيأشهر، 

وحق إجراء األمور االعتيادية ضمن نطاق صالحياته، أما األمور الخارجة عن 

.اختصاصه فعليه أن يرفع األوراق المتعلقة بها إلى الباب العالي

نظارة األمور المالية باإلشراف على تحصيل إيرادات وتكاليف الوالية، وإدارة -2

نشأ عن ذلك ومراقبة معامالت وحركات ل المتحصلة والمنازعات التي تموااأل

.مأموري التحصيل 

. م ولقب بنائب المركز1864هو قاضي دمشق واعتبر مفتشا للحكام الشرعيين بموجب قانون الواليات : النائب –(1)

حوادث دمشق اليومية ، مخطوط حققه األستاذ الدكتور أحمد عزت : ولمزيد من المعلومات أنظر البديري أحمد الحالق

.49، ص 1959عبد الكريم ، القاهرة 
اختلف عدد أعضاء مجلس إدارة اللواء المنتخبين من لواء آلخر فبلغ عددهم في لواء حوران ستة أعضاء فقط، –(2)

.83المرجع السابق، ص : أنظر عبد العزيز محمد عوض 
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نظارة أمور المعارف وأمور التجارة والزراعة، وهي العمل على ترقية -3

.(1)التعليم والتربية وتقدم التجارة والزراعة والصناعة داخل حدود واليته

عن األمن واالستقرار مور األمن، أعتبر الوالي مسؤوالنظارة في أ-4

لصوص ة استخدام قوة من الشرطة، بهدف وقاية األهالي من اعتداءات البواسط

، لذين يتحركون ضد الدولة واألهاليوتأمين راحتهم باستئصال اوقطاع الطرق، 

وسمح له في هذه . ا تصل إليه تعليمات الباب العاليتخاذ التدابير المؤقتة ريثمإو

ن طريق تجهيز قوى األمن الحالة فقط بصرف األموال الالزمة إلعادة األمن م

من نظام إدارة الواليات الحق 14بالمواد الغذائية، وخول له بموجب المادة 

باستخدام القوة العسكرية إذ كان يرى بأن قوات األمن ال تكفي للقضاء على حركة 

.(2)التمرد

نظارة في إجراء األمور الجنائية والمدنية، وهي تتمثل في تنفيذ األحكام -5

درها محاكم الوالية، أما األحكام التي تحتاج إلى االستئذان من الباب التي تص

.(3)العالي، فترفع األوراق المتعلقة بها إلى األستانة ليجري تدقيقها هناك

. اختلف عدد أعضاء مجلس إدارة اللواء المنتخبين من لواء آلخر فبلغ عددهم في لواء حوران  ستة أعضاء فقط–(1)

.83المرجع السابق، ص : أنظر عبد العزيز محمد عوض 
.400-399-388، صص 1نقال عن كتاب الدستور، مج: عبد العزيز محمد عوض –(2)
والذي . م في عهد السلطان محمد رشاد 1913جرى توسيع صالحية الوالة بموجب قانون إدارة الواليات العمومية –(3)

.1911، دمشق، حزيران 325جريدة المقتبس العدد : إدارة الواليات العمومية أنظر نسخت  أحكامه نظامي الواليات و
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ويشرف على إدارة اللواء موظف عين بإرادة سلطانية يسمى متصرفا، وخول 

دائرة اللواء، وتنفيذ له حق اإلشراف على األمور الملكية والمالية، واألمن ضمن

األوامر والتعليمات التي يرسلها إليه والي سورية، ويختلف راتب المتصرف حسب 

.أهمية اللواء، ويساعد المتصرف في إدارة شؤون اللواء عدد كبير من الموظفين

وعرف باسم المحاسبجي واختصاصه إجراء أمور اللواء : محاسب اللواء .1

.ي بهاالحسابية حسب األصول التي يوص

تحريرات اللواء ويجري بواسطته لمويشرف على ق: مدير تحريرات اللواء .2

.والمحافظة عليها وكذا القيود الرسمية . جميع مكتبات اللواء

وامر التي يرسلها ومهامه تنفيذ التعليمات واأل: ء اللوا(1)مأمور دفتر خاقاني.3

.إليه مدير دفتر خاقاني الوالية بواسطة المتصرف

الك /واختصاصه إجراء المختصر بإدارة النفوس واأل: نفوس اللواء مأمور .4

.(2)العمومية

، فكان على رأس كل قضاء من أقضية والية سورية موظف أطلق األقضيةأما 

عليه لقب قائمقام، وهو معين من قبل الدولة كي ينظر في جميع األمور الملكية، 

صرف اللواء، والقائمقام مأمور والمالية، والضابطة في القضاء، ومرجعه األول مت

بإجراء أحكام القضاء الداخلية ضمن اختصاصه، وتنفيذ جميع أوامر الدولة 

.176المرجع السابق، ص : أنظر قيس جواد العزاوي) . سلطاني(ملك الملوك : خاقاني –(1)
.178، ص 2المصدر السابق، مج: فليب جالد –(2)
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ويساعد القائمقام في اإلشراف على .والتعليمات التي ترد من طرف الوالية واللواء

الجهاز اإلداري في القضاء مدير مال القضاء، إذ فصلت أمور القضاء المالية التي 

م، إلى موظف مسؤول أمام 1864القائمقام بموجب نظام الواليات أنطيت إلى

محاسب اللواء عن النواحي المالية وحددت صالحياته بإجراء أمور القضاء المالية 

وفق النظام المالي، وتعليمات محاسب اللواء التي يبلغها إلى قائمقام القضاء 

المكتوبجي الذي إضافة إلى عدد آخر من الموظفين ك.بواسطة متصرف اللواء

محافظة عليها، ومأمور األمالك والنفوس يشرف على جميع المكتابات والقيود وال

.الذي يشرف على رعاية النفوس واألمالك العمومية

، فكان على رأس كل ناحية مدير وظيفته إعالمية محضة تقتصر النواحيأما 

ورد .(1)ابعة لناحيتهعلى نشر أنظمة وقوانين الدولة وإعالن أوامرها في القرى الت

م، ضرورة إشراك األهالي في توجيه أمور البالد 1864في نص قانون الواليات 

مع الموظفين ولهذا الغرض أنشئت في والية سورية في عهد التنظيمات مجالس 

محلية اشترك فيها األهالي، وهي مجالس اختيارية القرى، ومجالس إدارة النواحي، 

.(2)والواليةومجالس األقضية واأللوية 

.409، 389، صص 1عبد العزيز محمد عوض ، نقال عن كتاب الدستور ، مج–(1)
.394نفسه، ص –(2)
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: مجلس إدارة الوالية- 

ومهامه انتخاب أعضاء المجلس عن طريق تشكيل مجلس تفريق في مركز 

الوالية، من مأمور دعاوي مجلس الحقوق، ومأمور دعوى مجلس الجنايات 

ن تحت رئاسة الوالي وينتخبون من رعايا يوالمفتى والقاضي، والرؤساء الروحاني

بة العددية للسكان، على أن يكون هؤوالء ثالثة أمثال العدد الدولة مع مراعاة النس

ألوراق إلى مجالس إدارات المطلوب لعضوية مجلس اإلدارة، ثم يرسلوا هذه ا

على الباب العالي فيصادق أسماء الفائزين، وتفرز األوراق ويعرض الوالي األلوية

اصاته فقسمت أما اختص.نيهم بمراسيم تصدر عن مقام الصدارة العظمىعلى تعي

. األول األمور اإلدارية، والثاني الدعاوي اإلدارية: إلى قسمين 

، وإلزام الواردات اوالتوتتلخص في تنظيم المبايعات والمق: األمور اإلدارية -

العشرية والرسوم، وإنشاء األبنية وتفتيش المخصصات والمصاريف العائدة 

ر البلدية، وإنشاء الطرق الالزمة بين للضابطة، والتدقيق في قرارات مجالس الدوائ

األلوية وسائر األمور الزراعية والتجارية والمنافع العمومية في داخل الوالية، 

.(1)وتقسيم التكاليف واإلشراف على الشؤون العمومية لألهالي

استنطاق مأموري الوالية والنظر في االختالفات التي تحدث : الدعاوي اإلدارية-

ية ومجالسها، وبين المحاكم وموظفي الوالية، والنظر في بين دوائر الوال

394المرجع السابق، ص : عبد العزيز محمد عوض –(1)
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الحكومة بسبب تقسيم التكاليف فيما لي ضد مأمورياالختالفات التي تقع من األها

، ومنع من زامات األموال األميرية أو غيرهابين األهالي، والدعاوي فيما يخص الت

، وكذا منع من إجراء المحاكمات الشرعية والقانونية المتعلقة بالحقوق الشخصية 

.(1)المذاكرة في المواد الجزائية

: مجلس الوالية العمومية - 

يتألف من عضوين مسلمين وآخرين غير مسلمين عن كل لواء ورئاسة هذا 

الوالي من الموظفين، مدة اجتماعهالمجلس تكون للوالي، وفي غيابه إلى من يوكله

أما اختصاصاته فتتمثل في .ين يومامرة في السنة وال تتجاوز مدة اجتماعية أربع

تسوية الطرق السلطانية التي توجد داخل الوالية، والطرق الخصوصية داخل 

م، 1871قضية والمحافظة عليها، وبموجب نظام إدارة الواليات العمومية األاأللوية 

وسعت صالحيات مجلس الوالية العمومي، فأصبح من حقه النظر في الدفاتر 

.على األلويةتوزيع التكاليف 

: مجلس إدارة اللواء- 

يتم انتخاب أعضاء هذا المجلس وفق تشكيل مجلس تفريق من ينتخب أسماء 

ذوات الحائزين على ثقة األهالي ورعايا الدولة، مع مراعاة النسبة العددية للسكان 

شخصا من أهل مركز اللواء أو من أهالي األقضية 12على أن يكون هؤوالء 

.108، 107المرجع السابق، صص : عبد العزيز محمد عوض - (1)
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هذه األسماء على أوراق مطبوعة إلى مراكز األقضية المتابعة، الملحقة ثم ترسل

ونة دثني عشر شخصا المإكي ينتخب مجلس إدارة كل قضاء ثمانية أشخاص من 

فائزين  ثمانيةم يختم أعضاء مجلس القضاء بفرز أسماؤهم في األوراق، ث

ة مجلس فع أسماء الفائزين إلى اللواء فيعين قسما منهم لعضويباألكثرية، ثم تر

لعضوية مجلس تمييز اللواء، وتتلخص اختصاصات مجلس اإلدارة، وقسما آخر 

إدارة القضاء في فحص إيرادات ونفقات القضاء، والنظر في محاسبات صناديق 

المنافع العمومية، وإدارة أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة، وتقسيم التكاليف 

مة، وإنشاء الطرق الخصوصية بين القرى واتخاذ التدابير المتعلقة بالصحة العا

.(1)والنظر في المبايعات والمقاوالت العائدة للحكومة

:مجلس إدارة القضاء- 

يعقد في مركز القضاء جمعية للتفريق مؤلفة من قائمقام القضاء وحاكمه 

الشرعي، والمفتي ومن رؤساء الطوائف غير اإلسالمية، ومن كتاب القضاء، 

لقضاء أهالي المركز القضاء والقرى التابعة لة تسعة أعضاء من تفرز هذه الجمعيو

، وبعد ذلك تعاد األوراق إلى مركز القضاء باعتبار كي تنتخب مجالس االختيارية

ة األصوات هم الذين كل قرية رأيا واحد، واألعضاء الثالثة الذين ينالون أكثري

، 2، ط2نقال عن كتاب سمير الليالي لمحمد أمين صوفي السكري الطرابلسي ، ج: عبد العزيز محمد عوض - (1)

.221، 191اريخ الطبعة، صص طرابلس الشام، بدون ت
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اختصاصات ، أما اختصاصات مجلس إدارة القضاء فهي نفسيجري تعيينهم

.(1)مجلس إدارة اللواء

: مجلس البلدية - 

يتألف المجلس البلدي من رئيس واحد وستة أعضاء وعدد آخر من األعضاء 

ومهندسها، كما يوجد في المجلس االستشاريين، ومن بين هؤوالء طبيب البلدية 

أما كيفية انتخاب رئيس وأعضاء المجلس . البلدي كاتب واحد وأمين صندوق واحد

لبلدي فهي نفس الطريقة التي تم انتخاب بها أعضاء مجلس إدارة الوالية، ومدة ا

انتخاب األعضاء سنتان ويجري تعيين نصفهم في كل سنة، ويمنع من عضوية 

المجلس البلدي كل من كان محكوما في جناية أو جنحة، أو موظفا أو متعهدا أو 

البلدية باإلشراف مجلس وتتخلص اختصاصات.كان عمره أقل من عشرين سنة

، وعلى األمور والمصالح المتعلقة بالمياه، كافة إنشاءات األبنية في البلديةعلى 

والعمل على إزالة خطر األبنية الخربة وهدمها واإلشراف على التدابير الالزمة 

لتسهيل المرور وأعمال النقل ضمن دائرة البلدية، والعمل على نظافة المدينة 

يس والموازين واألسعار ومنع التالعب بها، وأخذ الجزاء واإلشراف على المقاي

.(2)النقدي من المخالفين لتعليمات وأنظمة المجلس البلدي

.221المرجع السابق، ص : عبد العزيز محمد عوض - (1)
421، 418، صص 1نقال عن كتاب الدستور ، مج: عبد العزيز محمد عوض - (2)
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: مجلس إدارة الناحية - 

يتشكل مجلس إدارة الناحية من األعضاء المجلوبين لمركز الناحية، ويجتمع 

عقادة إنتتجاوز مدة أربع مرات في السنة في المناسبات التي يعينها الوالي بحيث ال

أما اختصاصاته فتتمثل في التدريب على نظام الحكم . كل دورة أسبوعا واحدا

المحلي وإنشاء المباني والطرق، والنظر في األمور الزراعية، ويمنع مجلس 

المذاكرة بمصلحة ما خرج نطاق أو أو أخذ جزاء نقدي ،وياالناحية من رؤية الدع

س الناحية من عقد أي اجتماع لهم دون إذن مدير اختصاصاته، ومنع أعضاء مجل

.(1)الناحية 

:مجلس إدارة القرية - 

يتم انتخاب المختارين وأعضاء مجلس االختيارية من ذكور القرية الذين 

تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، والذين يدفعون ويركو سنويا للدولة المقدر بحوالي 

عضوا 12إلى 3مختارين اثنين ومن خمسين قرشا على األقل، وينتخب هؤوالء

المختارون من رعايا  حسب نسبة عدد أهالي قريتهم، بشرط أن يكون هؤوالء 

الدولة الذين يدفعون للخزينة مائة قرش ويركو سنويا، ال يقل عمرهم عن الثالثين 

كانت القرية مؤلفة من سنة هذا إذا كان جميع أهل القرية من طائفة واحدة، أما إذا 

ف متنوعة فيجري اجتماع أهل كل طائفة على انفراد وتجري عملية االنتخاب طوائ

.103، 102، صص 1نقال عن كتاب الدستور ، مج: عبد العزيز محمد عوض –(1)
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على الوجه المشروح أنفا، ثم تسجل أسماء الذين تم انتخابهم على نموذج خاص 

توزعه الوالية عليهم، وترسل نسخة منه إلى مدير الناحية أو قائمقام القضاء، كي 

في النظر في الدعاوي التي تقع بين أما اختصاصاته فتتمثل . يأمر بتعيين المنتخبين

أفراد القرية صلحا، وكذا النظر في احتياجات القرية، ونظافتها وحراستها، وكل 

المصالح المتعلقة بالزراعة والتجارة في القرية، واإلشراف على أموال األيتام 

والمتوفين لمن لهم ورثة خارج القرية، وقبول التبرعات الموصى بها لوجوه البر

لعملة القرية، وكذا اإلشراف على إدارة المدارس، وتعيين حصة القرية من افي 

وإجراء التحقيقات وإعالم قائمقام القضاء بواسطة المكلفين بالعمل في الطرق،

.(1)مدير الناحية عن سوء حركة المختارين إذ وجدت

.102،103، صص 1دستور ، مجنقال عن كتاب ال: عبد العزيز محمد عوض - (1)
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: تنظيم القضاء - )ب

في الدولة العثمانية هو تدفق كانت أولى تأثيرات ما سمي باإلصالح القضائي 

متداد تأثيراته إلى الوالية العثمانية إالقوانين الوضعية إلى داخل الدولة العثمانية، و

صدرت في أعقاب خط العربية السيما بالد الشام أين تكثر األقليات المسيحية، إذ

موعة من القوانين لتنفيذ م، مج1856م، وخط همايون 1839خانة شريف كل

كثيرة شملت مختلف ذين المرسومين ، فأدى ذلك إلى حدوث تغيراتتوصيات ه

إذ أسفر تطبيق النظام القضائي المدني في بالد الشام إلى سلخ . مجاالت الحياة

وي الجزائية من المحاكم الشرعية، وتحويل النظر في القضايا الجنائية االدع

لشهادة من المسلمين التي تقبل ا(1)والحقوقية إلى محاكم جنائية ومدنية مختلطة

والمسيحيين على حد سواء، وتبت في القضايا التي يكون األجانب أطرافا فيها، 

ويعمل بتلك المحاكم قضاة أتراك وأوروبيون، فأدى االزدواج في المحاكم وفي 

القانون، إلى نوع من الخلط واالتجاه إلى الغرب والتشريعات العلمانية في بالد 

المحاكم النظامية الجديدة في بالد الشام إلى ك أدى إنشاء زيادة على ذل.(2)الشام

بتعاد الكثير من إتحديد صالحيات المحاكم الشرعية وممثلها الرسمي القاضي و

فبعد أن تمتع القاضي في بالد . العلماء ورجال الدين عن مزاولة مهامهم القضائية

صف األول من خالل القرن الثامن عشر والن) في ظل المحكمة الشرعية(الشام 

.624المرجع السابق، ص : طارق البشري –(1)
.204المرجع السابق، ص : أحمد عبد الرحيم مصطفى –(2)
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القرن التاسع عشر بنفوذ كبير باعتباره أكبر شخصية دينية في الوالية، سهرت 

الجند عن األهالي على اإلشراف على عمل دفتر الوالية وحساباته، ورفعت مظالم

، وإشرافه ذائية إلى جانب الفصل في الدعاوى، وأمنت المواد الغوراتب األسعار

ة، أفقدته هذه التنظيمات الجديدة جزءا كبيرا من على حسن سير اإلدارة في الوالي

السلطة، واقتصرت سلطته فقط على النظر في أمور األوقاف والتركات واألحوال 

، وتحولت الكثير من صالحيات القاضي إلى موظفين مدنيين فمثال (1)خصيةالش

م مراقبة 1867خول مفتشو الضابطة بموجب تعليمات وظائف الضابطة الصادرة 

عار واألوزان والمتالعبين بالمواد الغذائية بقصد الغش واإلهمال، كما ربط األس

م، دفتر الوالية في األمور المالية بنظارة المالية مباشرة، 1864نظام الواليات 

م اإلشراف على أعمال 1871وخول الوالي بموجب نظام إدارة الواليات العمومية 

.(2)الدفتر الدار وموظفي المالية

اثة القضاء النظامي في بالد الشام، وحرص الدولة على نزاهته رغم حدو

الفساد والرشوة إليه، كما رافقه مزيد من وإصالحه، فإن ذلك لم يمنع من تسرب 

.الفوضى والغزو األوروبي لمجال التشريع في بالد الشام في إطار هذه التنظيمات

.63، 41المصدر السابق، صص : البديري أحمد الحالق –(1)
.113، ص 2نقال عن كتاب الدستور ، مج: عبد العزيز محمد عوض –(2)
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: اآلثار العسكرية -)جـ

لتنظيمات باهتمام الدولة وعنايتها، فأنشأت حضي الجهاز العسكري في عهد ا

ومقره دمشق، وكان جيشا حديثا ومنظما، (1)في بالد الشام الجيش الخامس

: ي أعلنته في خط كلخانة، وجاء فيهوفرضت على األهالي التجنيد اإلجباري الذ

أن الجندية فريضة على األهالي وأن إعطاء العساكر ألجل محافظة الوطن هو من "

، واتبعت في الدولة من أجله المدارس العسكريةوقد أقامت ".ذمة األهاليفرائض 

تحصيله أسلوب القرعة، فكان السلطان يبعث بفرمان القرعة في كل عام إلى بالد 

الجيش (2)الشام، حيث تجري مراسيم خاصة عند قراءاته بحضور الوالي ومشير

هاء، ثم يعقد مجلس القرعة الخامس، والقاضي، والمفتي، واألعيان والعلماء والوج

ويحضر األفراد المكلفون الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية إلى المجلس، وبعد ذلك 

تطبيق نظام القرعة في العديد من علىتجري القرعة، وقد أشرفت الدولة 

.لواء مرعش، ونابلس والقدس وغيرهامثالالواليات، وألوية بالد الشام 

إجراء نظام القرعة، إال أن عملية جمع الجند في ورغم اهتمام والة الشام ب

بالد الشام كانت مرهقة، إذ كان الكثير من الناس يتذمرون من االنخراط في 

) حلب وسورية وبيروت(العسكرية العثمانية، مقره دمشق، شمل جميع واليات بالد الشام من التقسيمات  –(1)

. المستقيلتين باإلضافة إلى والية أضنة ، وعرف هذا الجيش أيضا باسم جيش عربستان) ومنصرفيتي القدس ودير الزور

.30محمد كرد علي ، المصدر السابق، ص : أنظر 
: المشيرية(المشير –(2) ليرة عثمانية ، وتمتع مشير 125الجيش الخامس بدمشق، يتقاضى مرتبا شهريا قدره قائد ) 

لمزيد من . الجيش الخامس بمكانة مرموقة في والية سورية إذ كان يعين بالوكالة في حالة عزل أو غياب والي سورية

.143-142-141المرجع السابق، صص : أنظر عبد العزيز محمد عوض . المعلومات 
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الجندية، أما الذين يتطوعون فكانوا قلة، وكان الدافع لتطوعهم، إما الفقر وإما 

ة، ن قادميمحاولة إسقاط التكليف العسكري عنهم ألن القرعة قد تصيبهم في سن

فمثال انتهزت الدولة . والسيما إذا جلبوا إلى مكان إجراء القرعة من مناطق بعيدة

م فرصة إلرغام أهالي دمشق على دخول الجندية، وساق فؤاد باشا 1860حوادث 

، وكان لذلك وقع سيء في ن أبناء الشام قسرا إلى العسكريةنحو ألفي شخص م

.ة إجراء القرعة في العام التالينفوس أهل الشام لدرجة لم تستطيع معها الدول

د كما امتنع عربان سورية عن حضور إجراء المعاينة للقرعة الشرعية، ومر

ذلك تخوف سكان بالد الشام من مغبة الدخول في العسكرية إلى القرون الطويلة 

ورغم إعالن القانون . (1)عن الحكم والمشاركة في أعباءهىالتي عاشوها في منآ

م توسيع نطاق الخدمة العسكرية 1855بالخدمة العسكرية سنة العثماني الخاص

تشمل كل رعايا الدولة بدون استثناء، إال أن التطبيق الفعلي لم يتم إذ ظلت الخدمة 

العسكرية في واليات الشام في ظل هذه التنظيمات محصورة بالمسلمين وحدهم، 

، ولما (2)"لعسكريةالبدل ا"وظل المسيحيين يؤدون بدل الخدمة العسكرية ضريبة 

تركت الدولة جباية هذه الضريبة لرؤوساء الطوائف، كان هؤوالء يتلكأون في 

تحصيلها ودفعها للدولة بانتظام، فمثال لم تحصل الدولة على البدل العسكري من 

م فتراكمت حتى أصبح مجموعها 1861م حتى عام 1843مسيحي الشام منذ عام 

.147المرجع السابق، ص: د العزيز محمد عوض عب- (1)
.147نفسه، ص –(2)
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ة دمشق فقط، ولذلك أمرت الدولة الوالية أكثر من خمسة ماليين قرش في مدين

وهكذا تماطل . عليهم(1)م فوتت الفرصة1860بتحصيل هذه المبالغ، لكن حوادث 

وتهرب المسيحيين حتى من دفع قيمة البدل العسكري، وظل المسلمون يتحملون 

.أعباء الخدمة العسكرية وحدهم في بالد الشام

الجهاز الذي كان قبل عصر ، هذا نمبتنظيم جهاز األكما اهتمت أيضا الدولة 

التنظيمات غير منظم، وكانت الحاميات العثمانية وقوات الوالي الخاصة في بالد 

ومع صدور . الشام من المرتزقة تسهر على حفظ األمن والنظام في البالد

م 1864وجب نظام الواليات التنظيمات شكلت الدولة قوات أمن خاصة، وجعلتها بم

وخولته الحق بنقل هذه القوات من مكان إلى آخر داخل حدود الواليتحت إمرة

، وجعلت برتبة ميرالي قائدا لقوة األمن) آالى بيك(الوالية، وعينت الدولة ضابطا 

. مباشرةارتباطه بالوالي

م صدر نظام إدارة الضابطة الذي قسم عساكر في الوالية إلى 1869وفي سنة 

، ويعتبر آاليا واحدا، وقسم آالى الضابطة مشاةاألول منهما خيالة، واألخير قسمين 

إلى 2(من البلوك إلى طواقم، وتشكل اآلآلي إلى طوابير، والطابور إلى بلوكات، و

واختلف طاقم الخيالة عن طاقم . طواقم) 10إلى 5(طوابير والبلوك من ) 10

لمشاة من المشاة من حيث العدد، فقد كان طاقم الخيالة من أربعة فرسان، أما طاقم ا

.304المرجع السابق، ص : ليلى الصباغ –(1)



- 193 -

ثمانية أنفار باإلضافة إلى اثنين من صف الضباط أحدهما قول وكيلي واآلخر قول 

هيئة ضباط البلوك تتألف من ثالثة ضباط، وهم رئيس وكانت ". وكيلي معاونيي

البلوك، ومعاون رئيس البلوك، وأمين دفتر اليومية، وخص كل لواء بطابور من 

س هذه الهيئة ضابط برتبة آالى بيك وكان العساكر يوزع على أقضية اللواء، وترأ

.(1)مقره دمشق

كما حدد النظام مدة الخدمة في سلك الضابطة بسنتين كاملتين، ولذلك منع 

ناء حاالت توجب النظام إخراج المنتسبين إلى هذا السلك دون إتمام مدتهم، باستث

نة بداعي ، أو ثالث مرات في السعزلهم، االستعفاء، الحبس أكثر من ثالثة شهور

، (2)التقصير واإلهمال أو القيام بحركات منافية لشرف الضابطة أو المرض الشديد

أما وظائف الضابطة فقد أنيط بالضابطة . )سنة50إلى 20(ما سن القبول من أ

ن والنظام ومطاردة اللصوص، وقطع دابر األشقياء وقطاع مالمحافظة على األ

رؤية األشغال الالزمة إلى أصول "في أما المفتشون فاقتصرت وظيفتهم.الطرق

يعني معرفة األشغال الكلية والجزئية التي يلزم " البوليس في كل مملكة وإجراؤها

أن يعرفها ويتعلمها ويطلع عليها مأمورو الحكومة في األمور المتعلقة في الدولة 

من وطلب . أوقاتها وحقائقهاة إلى األهالي والسكان مهما كانتوالخصوصات العائد

ام والمبادرة المفتش أشياء كثيرة منها االجتهاد بإصالح األشياء المخالفة للنظ

.670، 647، صص 2نقال عن كتاب الدستور، مج: عبد العزيز محمد عوض –(1)
.651، ص 2جمن نظام إدارة الضابطة عن كتاب الدستور، م25نقال عن المادة : عبد العزيز محمد عوض - (2)
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ومراقبة . تنظيم محضرا لهاوالمخالفة لألصول والقواعدللتحقيق في الحوادث

األجانب الذين يدخلون إلى الوالية، ومراقبة األوزان واألسعار واإلشراف على 

وجرى تصنيف . يؤمر بها من قبل الوالية نظافة الشوارع، وتنفيذ اإلجراءات التي 

المفتشين إلى أربعة أنواع حسب الكفاءة ومعرفة القراءة والكتابة، وإجادة اللغات 

.(1)غير التركية والسيما لغة الوالية المحلية

: وقسمت قوات األمن في والية سورية في عهد التنظيمات إلى ثالثة أنواع 

لى حفظ األمن ومطاردة األشقياء ومنع وتشرف ع" : ندارمةجال"قوة الدرك .1

.التهريب على الحدود وتوالي أشغال المخافر

وعهد إليها القيام بالخدمة ضمن مراكز األقضية :"الظبطية"قوة الشرطة.2

لتبليغ المذكرات اإلدارية والعدلية ولمساعدة مشايخ القرى على جباية 

.األموال األميرية

يها التحقيق في المخالفات ومراقبة األجانب وعهد إل: "البوليس"قوة المفتشين .3

نفر موزعين 252م نحو 1872وقدر مجموع هذه القوات الثالثة في سنة 

.(2)"البوليس"على قوة الدرك، قوة الشرطة، قوة المفتشين 

الشام قد نجحت دة التي طبقتها الدولة في والياتوإذا كانت األنظمة الجدي

على تنفيذ قرارات الوالي أو المتصرف، فإن هذا بتزويد الوالية بجهاز أمني يسهر

.651المرجع السابق، ص : عبد العزيز محمد عوض - (1)
.33، ص 1960، درعون، لبنان 1حقائق لبنانية ، ج: بشارة خليل الخوري–(2)
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االجتماعية في ظل -ي أداء وظيفته األمنيةالجهاز فشل في ظل هذه التنظيمات ف

أحد شهادة ، فهذه سائدة في أحياء المدينة واألريافلية الالعالقات االجتماعية األه

رة الحكومية المراقبين الدمشقيين المعاصرين لفترة التنظيمات يصف تأثير اإلدا

سع عشر ومطلع القرن العشرينفي ضبط األمن في النصف الثاني من القرن التا

"يقول لم يكن لإلدارة الحكومية تأثير يذكر في ضبط األمن فكان أكثر المخافر : 

يصدون مخافرهم بعد الغروب وتبقى كذلك إلى الصباح وكانت قوى األمن تعرف 

وهذا المثل ". مثال بقلة المروءة والجبنباسم الضابطية وكان هؤوالء مضرب األ

كان على ألسنة الجميع، فكان لدورها الهامشي في المجتمع مبلغ اإلهانة والتصغير 

واالحتقار في أنظار الناس، واألسباب أن هؤوالء يحافظون فقط على مركز 

وإن . مخافرهم وأنفسهم، وإذ دعاهم داع مستغيثا بهم تلكأوا، وإذ صحبوه جنبوا

.(1)"وا ارتشو من خصمه وافلتوه وهكذاتداخل

.252المصدر السابق، ص : أحمد حلمي العالف - (1)
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: اآلثار االقتصادية -)د

كما اهتمت الدولة بالناحية االقتصادية كثيرا، فاعتنت بموارد الوالية ونظمت 

ت من سوء التي تحصل الضرائب بموجبها، وحدالضرائب وسنت األنظمة

، وأشرفت على استغالل المحصلين والملتزمين للفالحين وراقبت ميزانية الوالية

فأصدرت الدولة قانون األراضي مجال الزراعة أما في .إدارتها المالية إشرافا تاما

م الذي استهدف إلى وضع حد لفوضى الملكية التي كانت 1858الهمايوني سنة 

سائدة في العهد العثماني األول، وكان محاولة جادة من الدولة للسيطرة على 

ها، كما اهتمت الدولة بتسجيل األراضي وتوزيع أراضيها، ووضع حد للمتالعبين ب

.على المالكين" الطابو"سندات التسجيل 

:تنظيم الضرائب - 

تفّنن السالطين العثمانيون قبل عصر التنظيمات في فرض الضرائب والرسوم 

التعسفية لدرجة ال تطاق على أهالي الشام، وتالعب والّتهم كثيرا في جباية 

حتى ، لكن ما إن حل عصر التنظيمات (1)عها وابتداعهاالضرائب واشتدوا في جم

انتظمت جباية الضرائب وطرق تحصيلها السيما في النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر، بفعل عدد من القوانين واألنظمة الضرائبية التي أصدرتها الدولة في 

بإتباع من مساوئ االلتزاموهدفت من خاللها إلى التقليل دور اإلصالح والتجديد 

.300، 299، صص 4المصدر السابق، ج: محمد كرد علي –(1)
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حيث ألغى خط . أسلوب جديد في تحصيل الضرائب بواسطة موظفين حكوميين

التي كانت (1)م نظام االلتزام وكل البدع والضرائب غير الرسمية1839كلخانة 

شائعة في بالد الشام وغيرها من واليات الدولة في القرنين السابع عشر والثامن 

ية الضرائب ببالد الشام، فقد أخذت بعد ر، ولم تتبع الدولة أسلوبا واحدا في جباشع

، (2)م تستوفي رسوم األعشار عن طريق األمانة1839إعالن التنظيمات الخيرية 

م 1842أي على ذمة الحكومة وبمعرفة جباة خصوصيين، ولكنها عادت في سنة 

كل قضاء لمدة سنتين، ثم عهدت في سنة (3)إلتباع أسلوب االلتزام وأخذ تلزم عشر

سنوات، وثم 5وبعض ذوي اليسار لمدة صيل األعشار لموظفي الدولة م بتح1846

م على أن يزداد هذا 1846التلزيم بأخذ متوسط بدالت السنوات الثالثة السابقة لسنة 

، على بدل كل من السنوات التالية%3في أول السنة الثانية و%1المتوسط بنسبة 

من متوسط بدل عام %10بحيث تصبح الزيادة في أول السنة الخامسة بنسبة 

لذلك يلزم بعد اآلن أن يتعين على كل فرد من أهالي البالد ويركو مناسب بالنسبة إلى أمالكه "ة جاء في خط كلخان–(1)

.92، ص 5المصدر السابق،ج: أنظر محمد كرد علي . ومقدرته كي ال يؤخذ من أحد شيء زائد عن مقدرته
نسبة من األموال األميرية نظام الجباية المباشرة حرصت من خالله الدولة أن تحصل أعلى : نظام األمانة –(2)

ولذلك تعمدت . المفروضة على األهالي، بأقل التكاليف والنفقات ، وبدون اللجوء إلى استعمال جهاز كبير من المحصلين

أن يكون التشريع صارما والعقوبة قاسية على الذين ال يدفعون أقساطهم بالسجن خمسة عشر يوما ودفع خمسة أقساط 

دفع األقساط الثالثة األولى وتتمثل اإليرادات التي تتحصل عليها الدولة عن طريق األمانة في مرة واحدة إذ حّل موعد 

لمزيد من . الويركو والمال المقطوع عن بعض االياالت واإلعانة العسكرية ومحصوالت المعادن واألمالك األميرية

.94، 92، صص 5المصدر السابق، ج: المعلومات أنظر محمد كرد علي
وفي العهد العثماني %10من التكاليف الشرعية القديمة، كان يتوفى على الحاصالت الزراعية بنسبة : عشر ال–(3)

.54نفسه، ص . طرحت األعشار للملتزمين بالمزاد العلني
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في حرب (1)م لضمان تموين الجيش1854م، ثم أعيدت أصول األمانة سنة 1846

م وبموجبه 1856القرم، وظل الحال كذلك حتى إعالن خط التنظيمات الخيرية 

، ولكنه منع موظفو الدولة وأعضاء المجالس المحلية في (2)أعيدت أصول االلتزام

(3)زام، ثم أصدرت الدولة في نفس السنة نظام إحالةوالية سورية من التعهد بأي الت

ه منع التزام زم من طرف الدولة وبموجباألعشار والرسومات التي تحال وتل

أعشار لوائين من قبل ملتزم واحد، وحددت مدة االلتزام بسنة واحدة، وخول نظام 

قرر مختاري القرية باالشتراك مع مجلس االختيارية فيها حق استيفاء العشر الم

في الوقت المعين، ةياألمانة عن الحضور إلى القرمأمورعينا إذ تأخر الملتزم أو 

على أن يتم ضبط ذلك في دفتر خاص ويختم من طرف المختارين، وفي هذه 

الحالة ال يحق للملتزم أن يعترض على ذلك، بل يأخذ الحاصالت المدخرة ويدفع 

.العشر للحكومة

تيفاء الواردات العشرية والرسومية من م أصدرت نظام اس1858وفي سنة 

مادة استهدفت تحصيل األموال األميرية من 17الملتزمين وصيغ هذا النظام في 

.94، 93، صص 5المصدر السابق، ج: محمد كرد علي –(1)
رو دولتي العلية وأعضاء المجالس من التعهد بإحدى ينبغي أن يمتنع مأمو: "....م 1856ورد في خط التنظيمات –(2)

وتعلق االيرادات التي تحصلها " . االلتزامات التي تجري مزانيتها علنا أو أخذ حصة منها ويشدد في المجازاة على ذلك

الدولة بواسطة االلتزام الجمارك واألعشار والرسوم وحاصالت الطابو والعقود واألوراق الصحيحة، أنظر وجيه 

.94المرجع السابق، ص : ثرانيكو
كما حدد نظام إحالة ايرادات األعشار رسوم الجمارك وأعشار الزيتون ورسوم صيد األسماك لمدة سنتين، وأما –(3)

األمالك الهمايونية ) مزارع(األعشار األخرى فلمدة سنة واحدة وإذ اقتضى األمر فليزم عن سنتين، وأما  جفالك 

أنظر عبد العزيز محمد عوض نقال عن كتاب . لمزيد من المعلومات . سنوات5إلى 2ا من والمالحات بمدة التزامه

.40، 36، صص 2الدستور، مج
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ولكن وجه، ومراعاة مصلحة الخزينة في الدرجة األولىالملتزمين على أكمل

: أن يقوم بالتزاماته المالية مثلالنظام استثنى بعض الحاالت التي ال يمكن للملتزم 

إذا انقطعت اإلدارة المحلية أو توقفت بسبب وقوع حرب أو اختالل أو -أ

.تمرد وعصيان 

.إذ ظهرت حالة غير عادية، مثل تلف واردات إحدى الجهات-ب

إذا رفع بعض الواردات كلية بموجب إرادة سنية بعد صدور قرار -جـ

.اإلحالة

ت نسبة بعض إذا تغيرت التعريفة التي كانت حين اإلحالة أو خفض- د

.الرسوم

وفيما عدا ذلك ال يقبل للملتزم أي عذر في التوقف عن دفع األقساط، بل يكون 

أصدرت الدولة نظاما يتعلق باستيفاء ثم .(1)لتزم مسؤوال عن األرباح والخسائرالم

الواردات العشرية عن الحبوب والقطن ومنع النظام الملتزمين أو أتباعهم أخذ أي 

قل حاصالت األعشار مجانا، وكذا تسخير الملتزم الفالحين في نشيء من األهالي 

كما منعه من إرغام الفالح على نقلها إلى سوق أبعد من سوق المنطقة ،مقابلبدون

.(2)المحلي

.48، ص 2نقال عن الكتاب الدستور، مج: عبد العزيز محمد عوض –(1)
.94المصدر السابق، ص : محمد كرد علي - (2)
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وهكذا لجأ الوالة العثمانيون في عهد التنظيمات إلى جباية الضرائب في بالد 

رى يتولوا إدارتها عن طريق األمانة، الشام أحيانا إلى تلزيم الضرائب، وأحيانا أخ

وكلتا الحالتين حرصوا من خاللها على تنظيم جباية األموال األميرية، والتقليل ما 

إجراءات حازمة بحق المقصرين نظام االلتزام عن طريق اتخاذ ئأمكن من مساو

رامات في غمن المحصلين كحسم راتب شهر واحد أو الطرد من الخدمة، وتحفظ ال

كما .للواء كي توزع على المجدين من المحصلين في نهاية كل سنةمركز ا

في جباية الضرائب ثم ما لبثت أن عدلت استخدمت الدولة جنود الدرك بعد ذلك 

عن ذلك عندما لمست مساوئ الجباية بواسطة الجنود، واستعاضت بموظفين 

. (1)مدنيين بدال منهم

ذلك يتطلب من الدولة توطيد هذا ولم يكن أمر جمع الضرائب سهال، فقد كان

األمن واالستقرار والحد من تعدي العشائر وإظهار سطوتها عليها، حتى يتمكن 

الجباة من استيفاء الضرائب وتحصيل البقايا، وإذا نجحت الدولة في ذلك كانت 

األقضية ومأموري التحصيل اإلسراع في الجباية، وعدم إظهار ىتطلب من قائمقام

ي ـزاهة فـإال تحملوا المسؤولية ولكن عدم توفر الكفاءة والنالبطء والتساهل و

الي، وذلك ـاز الضرائب، كان يؤدي دائما إلى تراكم األموال على األهـجه

واء ـا على لـدرت البقايـد قـب، وقـع الضرائـر في جمـة التقصيـنتيج

في الشهر وصرفت لهم عالوة وبدل وقد قامت الدولة اإلجراء قرش) 600(عينت الدولة لكل موظف راتبا قدره –(1)

لمزيد من . م لكثرة الشكايات التي كانت ترد من األهالي واعتبر ذلك إصالحا هاما في نظر الدولة1873في سنة 

.189، 186المرجع السابق، صص : المعلومات أنظر عبد العزيز محمد عوض 
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ل ولذلك أمرت الدولة الوالية بلزوم تحصي. م1873ألف كيس سنة 373الشام بـ 

.(1)هذه الضرائب وتسديدها إلى صندوق مال الشام

أسلوب الجباية الضرائبية وتخمين الضرائب رغم التنظيمات مدعاة وبقي

للتالعب وممارسة أنماط السلطة الجائرة التي تستحضر سلطة االلتزام هذه المرة 

وعبر تلزيم (2)على صعيد عالقة اإلدارة بالفالحين عبر تخمين ضريبة العشر

ويحدثنا . (3)يتها بصورة مباشرة لألفراد بالمزايدة بإشراف المجالس اإلداريةجبا

" يوسف الحكيم في مذكراته  عن نتائج هذه السياسة " والعهد العثمانيسورية : 

"اإلدارية فيورد خبر الحادثة التالية  كان استيفاء عشر الحاصالت الزراعية في : 

ية بالمزايدة العلنية في موعد ذلك العهد قائما على أساس وضع عشر كل قر

لتزمه أهل القرية بالبدل إالحصاد، فإذا لم يتقدم راغب فيه بسبب الجدب وغيره، 

ن في السنة السابقة على وجه التكامل والتضامن، وذات يوم تقدم إلي بعض المخم

القرويين بعريضة تتضمن ذويهم وعددهم ثالثون ملقون في السجن منذ أيام 

موسم السابق كان خصبا، عشر القرية ببدلها السابق، مع أنلتزام إلكراههم على ا

التزم عشره أصحاب الثروة والنفوذ من مالك القرى اإلقطاعيين فجنوا من 

.189، 186لسابق، صص المرجع ا: عبد العزيز محمد عوض - (1)
%10ثمن األرض وضريبة ‰4عين القانون العثماني نوعين من الضرائب على األراضي االميرية، ضريبة –(2)

"من محاصيل األرض غير الصافية ويعلق محمد كرد علي على ضريبة العشر والعشر على وجه الضبط ألخذ هذا : 

إستيفاء العشر أو ثمنه وال تزال حائرة ألنها إذ خمنت الغالت تخمينا، المقدار منها، فقد حارت حكومات الشام في طريقة

: أنظر محمد كرد علي " فقد يظّل المخمنون أو يتعمدون الخطأ أحيانا، فيظلم الفالح إذا جاء التخمين زائد عن الحقيقة

.195، 194، صص 5المصدر السابق، ج
.98المرجع السابق، ص : وجيه كوثراني –(3)
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التزامهم أرباحا طائلة، فال يجوز في سنة الجدب والقحط أن يتحمل فقراء الفالحين 

وقيف كان يتم بأمر بأن التم ويذكر الحكي" .الغرم بعد أن فاز األغنياء وحدهم بالغنم

يعاز من محاسب اللواء، وذلك بحجة الحرص على أموال من المتصرف وبإ

.(1)"الدولة

كان لها ضرر مزدوج على "على نتائج هذه السياسة محمد كرد علي كما يعلق 

يقول لم يكن ليطبق على قرى الوجهاء، فهذه األخيرة "، و"الفالح وبيت المال معا

عمليات المزاودة بفعل رعاية مجالس اإلدارة لها، فلقد حلّت سلطة كانت بمنأى عن 

بالنسبة إلى الوضع ارة محل سلطة المتسلم أو الملتزم، ولم يتغير شيء يذكر اإلد

لم تنقطع تظلمات األهالي وشكواهم من تعسف و.(2)"المالي للدولة والمجتمع الريفي

اللتزام، فقد ظل أصحاب النفوذ الملتزمين رغم إعالن التنظيمات عن إلغاء نظام ا

الفالحين بدفعها متبعة في بالد الشام معفون من األعشار والرسوم، وظل تكليف 

، فمثال كان الفالحون(3)في هذه البالد إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر

.359، 358، صص 1966سورية والعهد العثماني ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت : يوسف الحكيم –(1)
.195، 194، صص 5المصدر السابق، ج: محمد كرد علي –(2)
أن نظام االلتزام في والية سورية أدى إلى ظهور ملتزمين أجانب من غير المسلمين نالوا التزام الضرائب عن –(3)

.94ية سورية مثل ملتزم أعشار ورسوم  قضاء بعلبك وهو من التبعة النمساوية ، نفسه، ص بعض أقضية وال
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م وعن محصوالت أعضاء مجلس في قضاء الالذقية يدفعون العشر عن محصوالته

(1)القضاء الالذقية

الجباية من الطوائف الغير المسلمة فظلت مع فترة التنظيمات تحتاج إلى أما 

وقت وصبر طويل، فقد كانت الدولة تصدر الفرمانات واألوامر إلى الوالي 

بتحصيل الضرائب منهم، لكن رؤساء الطوائف كانوا دائما يتقدمون بأعذار واهية 

ل الذين يعملون على إثارتهم بعدم من أجل التملص عند دفعها بتأثير دسائس القناص

كما وجدت الوالية أيضا صعوبة جباية الضرائب من . (2)دفع اإلعانة العسكرية

افة إلى عدد من العصبيات اإلقطاعية والطائفية، فقد ظلت هذه العصبيات باإلض

. ، عدم استتباب األمن في الوالية وسيادة النظام فيهاامتناعهم عن دفع الضرائب

م وامتناعهم عن دفع الضرائب 1851بيل المثال ثوران الدروز عام نجد على س

كما استغل . (3)لوالي الشام، عندما حاول إجبارهم على دفع األموال المترتبة عليهم

طبيعة منطقتهم الجبلية، فامتنعوا عن دفع الضرائب والرسوم (4)النصيريون

.194المرجع السابق، ص : عبد العزيز محمد عوض - (1)
192، 191نفسه ، صص –(2)
.135م، ص 1908مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان، القاهرة : ميخائيل مشاقة –(3)
" سلسلة جبال النصيرية"ئفة سكانية ، سكنت في القسم الشمالي من جبل لبنان الذي عرف بإسم هي طا: النصيرية –(4)

وكانت أراضيهم في أول العهد العثماني تضم أراضي الدروز والموارنة جنوبا، ويمتد شماال حتى سهل أنطاكية، وقد 

التقسيم اإلداري للسورية في : يم أنظر أحمد عزت عبد الكر. عاش هؤوالء في عزلة تحت حكم شيوخهم اإلقطاعيين 

.137، ص 1العهد العثماني، مج
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م 1841رائب منذ سنة للدولة أي مبلغ من الضلحكومة دمشق ولم يدفع النصيريون

.(1)م حوالي عشرة آالف كيس1865وبلغت الضرائب المتراكمة عليهم حتى سنة 

: إصالح األراضي - 

اتصف الوضع العقاري في بالد الشام قبل التنظيمات بالفوضى وعدم التنظيم 

م، الذي ما لبث أن أعقبه قانون 1858حتى صدور قانون األراضي العثماني 

في بالد الشام م، الذي طبقه الوالة العثمانيون 1861سنة " لطابوا"تسجيل األراضي 

م واستمر إلى 1859م بعد صدور الئحة تعليمات الطابو سنة 1860ءا من سنة ابتد

تتم على مستوى " الطابو"، وكانت عملية تسجيل األراضي (2)نهاية العهد العثماني

م، دفتر 1867لشام سنة وكان في بالد ا" الدفتر خاقاني"دوائر يطلق عليها اسم 

خاقاني واحد في والية سورية مقره دمشق، وكانت والية بيروت تتبع دفتر خاقاني 

م، أين تم الفصل بين الواليتين في مصالح الطابو نظرا 1891دمشق إلى غاية سنة 

لكثرة مصالح الطابو في بيروت فأنشأت دفترا خاقانيا مستقال في بيروت مخابر 

ر أن ما يؤخذ على تطبيق نظام تسجيل األراضي في بالد غي. العاصمة مباشرة

.109المرجع السابق ، ص : الخوري بشارة خليل –(1)
أكمل تسجيل األراضي في بالد الشام في عهد االنتدابيين الفرنسي في سورية ولبنان واالنجليزي في فلسطين –(2)

ها في فلسطين على يد جمعية التنقيب التي تمت في عهد القنصل وشرق األردن ، وبدأت عملية مسح األراضي وتسجيل

. من أجل مسح األراضي الفلسطينية بحجة التنقيب عن اآلثار ودراستها ) م1890-1862(البريطاني في القدس تايلور 

.133، ص 1962القاهرة . م1876-1840سوريا في القرن التاسع عشر : أنظر عبد الكريم غرايبية
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الشام في مرحلة التنظيمات هو عدم ضبط في مسح األراضي، والخلل في تسجيلها 

: ويعود ذلك لسببين 

لم يحفل قانون األراضي بتعيين مساحة األراضي قدر اهتمامه بتعيين -أ

.الحدود

أمر تشكيل اللّجان للقيام أوكلت الحكومة إلى المتصرفين في األلوية-ب

بعملية مسح األراضي وتسجيلها، فكانت اللجان تطلب من المخاتير في القرى 

لوائح بأسماء أصحاب األمالك في قراهم الشيء الذي فسح مجاال واسعا أمام 

.(1)التالعب بالحدود

ذين على أعضاء اللجنة ضف إلى ذلك تأثير المخاتير وشيوخ القرى المتنف

نون حدود أراضيهم ومساحتها كما يريدون، كما سجل قسم كبير من يعيفكانوا

أراضي قرى والية سورية في ظل هذه التنظيمات باسم عدد كبير من متنفذي 

نعدام األمن الذي تتابع على الفالحين قرونا طويلة، إالمدن ويعود ذلك إلى الظلم و

ن حماة لهم فوجدوا هذه في فدفعت األسباب السابقة مجتمعة الفالحين إلى التفتيش ع

، (2)أشخاص متنفذي المدن الذين سارعوا إلى بسط حمايتهم ونفوذهم على الفالحين

وقامت بين هؤوالء والعائالت الفالحية شبكة عالقات يمثلها في القرى الوكالء، 

والمخاتير وبعض الوسطاء الريفيين المتنفذين، وكانت الشروط التي تضمن 

.60، ص 1936النظام االقتصادي في سوريا ولبنان، بيروت : مادة سعيد ح–(1)
153، 151،  صص 4المصدر السابق، ج: محمد كرد علي –(2)
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القائمة على تبعية الفالح، هي تراكم الديون على هذا األخير الشبكة استمرار هذه 

وحاجاته الدائمة إلى الحماية من تعسف رجال الحكومة، ومن تعديات البدو 

وهذا ما يفسر لنا . (1)المختلفة التي يحتاج إليها الفالح في مركز السلطة أي المدينة

عظم، والعابد، والجزائري، المتنفذة في دمشق كآل الالعائالتامتالك عدد كبير من

.واأليوبي، والقوتلى وغيرهم لعدد كبير من قرى والية سورية

كما لم تفلت أنواع أراضي المشاع من هذا الشكل من السيطرة من طرف 

األعيان وفي هذه الحالة لم يكن األفراد هم الذين يتنازلون، بل مجموع سكان القرية 

المدينة لتخفيف ضريبة عن القرية، أو الذين قد يكونون بحاجة لتدخل زعيم من

للتوسط في تخمين العشر، أو للدفاع عن القرية في وجه تعديات قرية مجاورة على 

على (2)ةمزروعاتها أو مرعاها وفي بعض األحيان للتخلص من ضريبة الخو

القرية، وكل هذه الخدمات المطلوبة من المتنفذ في المدينة يقابلها تنازل عن حصة 

.مالك العامة للقرية لمصلحة هذا األخيرمن األ

.103، 102المرجع السابق، صص : وجيه كوثراني –(1)
يه أيضا هو حق يأخذه القوى  من الضعيف لقاء تحمله كلفة حمايته، وهذا الحق تجب: أو حق االخاء : الخوة –(2)

العشائر الكبيرة من العشائر الصغيرة أو المدن من القرى والخوة تعني المقدار وتكون الخوة غالبا سنوية وتدفع بانتظام 

وفي حالة الرفض يأخذ المطالب بالتهديد والقسر، وحينما تؤدى الخوة  يبقى األخ مكلفا بحماية المحمي والدفاع عنه كأخ 

.240المرجع السابق، ص : عوض أنظر عبد العزيز محمد. حقيقي
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وإذ كانت السيطرة المدينية على األرياف السهلية المجاورة أدت إلى التحاق 

رتكز على قاعدة إ(1)اقتصادي كامل للفالحين بأعيان المدن وإلى التجاء سياسي

الحماية والحاجة فإن بعض الفالحين في بالد الشام لجأوا إلى التخلي عن أراضيهم 

تخلصا من دفع الضرائب عليها مما أدى إلى بقاء قسم كبير من األراضي في بالد 

زيادة على ذلك رافق عملية تسجيل األراضي ببالد الشام . (2)الشام دون تسجيل

في عصر التنظيمات ظاهرة غريبة عنها تمثلت في شراء األراضي الزراعية من 

كانت تشتريها الدولة من السكان بثمن التيباألمالك الهمايونية وإلحاقهاقبل الدولة 

بخس، مما أدى إلى ظهور عمليات استمالك واسعة في بالد الشام وظهور 

وقد تمخض عن عملية . (3)سوريةوالية الملكيات الزراعية الكبيرة خاصة في 

والية في عهد التنظيمات تسجيلها إما باسم هذه الإصالح األراضي وتطويبها في 

أعيان المدن، ولم يسجل منها باسم واسم عدد من متنفذي القرى وإما ب(4)السلطان

المالكين الحقيقيين من الفالحين سوى قسم ضئيل جدا، ويعود ذلك إلى صفة وضع 

يستخدم التعبير االلتجاء السياسي بالمعنى الذي تؤديه صيغة االلجاء وهي صيغة عرفت منذ العهد األموي، وكانت –(1)

. تعبر عن لجوء بعض المالكين الصغار بأحد المتنفدين في الدولة وتسجيل األرض بإسمه تجنبا لدفع الضرائب للجباة

، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان 1مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي، ط: الدوري أنظر عبد العزيز

.62، ص 1969
.62، 61المرجع السابق، صص : سعيد حمادة –(2)
.153، 151المرجع السابق، صص : محمد كرد علي –(3)
ى إدارتها ضباط  عسكريين، وكان السلطان  كان للسلطان مزارع خاصة به في بيسان في فلسطين  يشرف عل–(4)

ألف دونم، واألراضي 102يوجه إليهم الرتب واألوسمة، كما اشترت الدولة أراضي في قضاء حمص بلغت مساحتها 

ألف دونم من األراضي النبك التابع للواء 67الواقعة إلى شرق البحر الميت وضمها إلى األمالك الهمايونية، وشراء 

.238المرجع السابق، ص : أنظر عبد العزيز عوض . خسة دمشق وبأسعار ب
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اليد على األراضي التي سادت في العهد العثماني األول، وبقيت مسيطرة حتى في 

والعيب ) ن الطابوإصالح األراضي العثماني، وقانو(مع قانون (1)عهد التنظيمات

الذي يؤخذ عن هذا القانون هو عدم حله لمسألة وضع اليد أثناء عملية تسجيل 

م على إلغاء نظام الزعامة والتيمار 1839األراضي، فبينما نص خط كلخانة 

وغيره من النظم اإلقطاعية نجد أن القوانين العثمانية التي صدرت بعد ذلك لم 

. ظام اإلقطاعي كصفة وضع اليد مثال تتعرض لألوضاع التي نتجت عن الن

فكان لهذا الترابط بين األراضي، واإلدارة، والسلطة تأثير حاسم في أشكال 

صبح أالعمل السياسي الذي انخرطت به العائالت المدينية القوية في بالد الشام، إذ 

لزيادة الثروة، الموقع اإلداري ومهما كانت تراتبيته في سلم اإلدارة، مصدر نفع 

وبالتالي محور صراع سياسي بين العائالت المتنافسة، التي صعدت عن طريق 

، ورغم أن الفالح الشامي لم يستفيد إال بالقسط (2)سلطة اإلدارة وتسجيل األراضي

، إال أننا ال نتجاهل محاولة الدولة من عملية إصالح األراضي وتسجيلهاالضئيل 

ة خاصة في فترة رواج التنظيمات الرامية إلى إصالح ما أفسدته العهود السابق

وذلك بفضل األنظمة الزراعية التي وضعتها، وكان من نتائجها ) م1856-1871(

م 1864أن تحسنت حالة الفالح في بالد الشام، وذلك بفضل تطبيق نظام الواليات 

ات البدو، وقلّل من رم، فقد خفف ذلك من غا1871وإنشاء المحاكم النظامية 

.211، ص 1949اإلقطاع في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان ، ترجمة عاطف كرم، بيروت : بولياك –(1)
.97المرجع السابق، ص : وجيه كوثراني –(2)
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ألشقياء في هذه البالد، فانصرف الفالحون إلى العمل، وساعد تعديات عصابات ا

في بالد الشام في عهد التنظيمات على تحسين حالة (1)تحسين شبكة المواصالت

واستهدفت في الدولة الفالحين، نهيك عن تلك األنظمة والتعليمات التي أصدرتها 

القطن، مجملها تنظيم الزراعة وتشجيعها وهي تعليمات تخص تشجيع زراعة

إعفاء غراس الزيتون والتوت، تحسين نسل النخيل، وإنشاء المصرف الزراعي، 

وتعيين موظفين لإلشراف على هذه األمور والنهوض بها، كما بذلت كل مساعيها

، كما جهدت الدولة أثناء التنظيمات على حال لبيع األراضي األميرية للفالحين

ددة كحماية الريف الفالحي بواسطة مشكلة البدو في بادية الشام بأساليب متع

وتشجيعهم مال زراعي عساكر نظامية، توطين البدو عن طريق مدهم برأسمال 

على االستقرار وتعاطي الزراعة، وإقامة جاليات زراعية عازلة بين مناطق 

ائفة الدروز وبذلت جهودها لدى كما اهتمت بأحوال ط. الترحال البدوية والسهول

الستقرار، وتضع مشروع تلوى مشروع إلصالح أحوالهم ئهم تحثهم على اسارؤ

.(2)ومنطقتهم

ون غالتهم على الجمال إلى بيروت كان فالحي حوران ينقل) سورية(تتمثل أهمية شبكة المواصالت في بالد الشام –(1)

أنظر . من قيمة المحصول %50أو عكا، وكانت أجور النقل بواسطة الحيوانات مرتفعة تصل في بعض األحيان إلى 

.246، ص 1949تاريخ سوريا االقتصادي، دمشق : علي الحسيني 
.300-299-243-240المرجع السابق، صص : عبد العزيز محمد عوض –(2)
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: اآلثار التعليمية والثقافية - )و

أما في حقل التعليم فقد طبقت الدولة العثمانية في بالد الشام قانون التعليم 

م والخاص بإصالح التعليم في جميع مراحله، 1869العثماني الصادر في عام 

عملية إنشاء المدارس في بالد الشام وانتظامها، سعت فبموجب هذا النظام تو

وأصبح لها نظام تعليمي رسمي يشمل جميع المراحل من االبتدائية إلى الجامعة، 

، وهذه المراحل (1)يقوم على تدريس اللغة التركية ويعمل على نشرها وتعميمها

ية ، المرحلة الدراسية هي المرحلة االبتدائية، المرحلة الرشدية، المرحلة اإلعداد

.الجامعية

أما فيما يخص المنشآت التعليمية، فقد نشطت إدارة معارف والية الشام في 

بناء المدارس وذلك بفضل إيرادات صندوق المعارف المتنوعة، كالمخصصات 

األميرية واإلعانة السنوية التي تحصل من األهالي، ومخصصات األوقاف 

، ويمكننا (2)من طلبة المدارس السلطانيةواإلعانات المتفرقة والرسوم التي تحصل

المدارس : تقسيم أنماط التعليم في بالد الشام في عصر التنظيمات إلى نوعين وهي 

.الحكومية والمدارس الخاصة

.219، 218المرجع السابق، صص : حمد عبد الرحيم مصطفى أ–(1)
.259، ص 2نقال عن الكتاب الدستور، مج: عبد العزيز محمد عوض -- (2)
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: وقسمت بدورها إلى خمس مراحل : المدارس الحكومية

دراسة فيها والتعليم في هذه المرحلة يكون إلزاميا ومدة ال: المدارس االبتدائية

أربع سنوات، أما مناهج التعليم فيها فتقتصر على العلوم الدينية والقراءة، والكتابة 

وانتشر هذا . (1)باللغة التركية والعلوم والتاريخ والجغرافيا دون تعلم أية لغة أجنبية

حظيت مدينة دمشق بأكبر نصيب والنوع من المدارس خاصة في والية سورية، 

مدرسة 16تلميذ وتلميذة، و) 567(مدرسة ضمت 19ها من هذه المدارس من

تلميذا، وتليها مدينة 2579مدرسة للذكور ضمت 68تلميذة، و498لإلناث ضمت 

مدرسة 21حمص حيث بلغ مجموع المدارس االبتدائية المختلطة في هذه المدينة 

12م، أما لواء حوران فقد بلغ مجموع مدارسها 1845سنة تلميذا 840ضمت 

.(2)سة ابتدائية موزعة  على قرى اللواءمدر

نص نظام المعارف العثماني على وجوب إنشاء مكتب : (3)المدارس الرشدية

بيت شريطة أن يكونوا مسلمين ) 500(رشدي واحد في كل بلد يتجاوز عدد سكانه 

فهي العلوم المرحلة أربع سنوات، أما مناهجهاومسيحيين، ومدة الدراسة في هذه 

اللغة التركية ومبادئ اللغتين العربية والفارسية دون اللغات األجنبية، الدينية و

وكانت معظم اإلنشاءات المدرسية الرشدية من نصيب منطقة جبل الدروز 

.254، 253المرجع السابق، صص : عبد العزيز محمد عوض - (1)
.256، 254نفسه، صص –(2)
اإلعدادية التي أصبحت مدتها سبع سنوات، وأصبحت أنه في أواخر العهد العثماني أدمجت المرحلة الرشدية في –(3)

.30، ص 1951، بيروت 1مذكرات البارودي، ج: مراحل الدراسة االبتدائية ثم اإلعدادية، أنظر فخري البارودي 



- 212 -

وحوران، نظرا لتخلفها وتفشي الجهل بين سكانها، ومحاولة الدولة إصالح أحوال 

العصيان من ث روح التمرد وسكانها، وفرض سيادتها على الدروز، واجتثا

، أهمها المدارس الرشدية العسكرية، وبعد إتمام الطالب دراسته في هذه (1)نفوسهم

ولقد ازداد اإلقبال على المدارس . المدرسة ينقل إلى المدرسة اإلعدادية العسكرية

تلميذ، ويتوزع ) 575(م 1876طالبها سنة الرشدية العسكرية في الشام فبلغ عدد 

اصة في لواء بيروت ووالية سورية، وبلغت في قضاء النوع من المدارس خهذا

في قضاء القلمون، 35منها في قضاء وادي العجم، و13مدرسة، و24البقاع 

ويعود ذلك إلى عدم اهتمام . احدةووجدت في لواء حماه وحوران مدرسة رشدية و

بعد األلوية، وعدم اهتمام األهالي بالتعليم، ضف إلى ذلكالوالية بالمعارف في هذه

.(2)بعض االلوية عن مركز الوالية

وقد انتشرت هذه المدارس في معظم مراكز األقضية وألوية : المدارس اإلعدادية

بيت، وقد تولى صندوق إدارة معارف ) 1000(بالد الشام التي يتجاوز سكانها 

والية الشام جميع نفقات إنشاء هذه المدارس، أما مدة الدراسة بها فحددت بثالث 

ت، أما مناهجها فهي اللغة التركية، والحساب والهندسة، والقانون العثماني، سنوا

والتاريخ والجغرافيا والطبيعة والمنطق والكيمياء، والجبر والرسم، مع تعلم لغة 

.30المرجع السابق، ص : فخري البارودي –(1)
.539، ص 1883القاهرة ،9، السنة السابعة، جالمقتطفالمعارف في سورية ، : شاهين مكاريوس –(2)
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ويلتحق بهذه المدارس (1)أوروبية هي اللغة الفرنسية، وال تدرس فيها اللغة العربية

، وقد حظيت  والية سورية مدارس الرشديةتموا دراستهم في الالطالب الذين أ

.بنصيب وفير من هذه المدارس

ويقبل في هذه المدارس الطالب الناجحون في امتحان : المدارس السلطانية

المرحلة اإلعدادية ويشترط على تالميذ المدارس السلطانية أن يدفعوا رسوما 

30و 20يتراوح بين تختلف من تلميذ آلخر، فالتلميذ الذي يدرس ليال يدفع مبلغا

الليلة، والتلميذ الخارجي ليرة عثمانية أما الذي يدرس نهارا فيدفع نصف الرسوم 

.يدفع ربع الرسوم الليلية

: أما الدراسة بها فتقسم إلى قسمين 

والدراسة فيه ست سنوات ويتفرع إلى شعبتين شعبة اآلداب : القسم العالي - 

إلنشاء التركي، األدب العربي والفارسي، المعاني، ومواد الدراسة فيها فن الكتابة وا

اللغة الفرنسي، علم ثروة األمم، التاريخ، وشعبة العلوم ومواد الدراسة فيها، 

.(2)الهندسة، الجبر، الفلسفة الطبيعية، الكيمياء ، علم المواليد ، فن تخطيط األرض

ج الدراسة فيه ومدة الدراسة فيه ثالث سنوات ومناه: القسم المعتاد العادي- 

كمناهج المرحلة اإلعدادية، والتعليم في هذه المدارس باللغة التركية وال تدرس فيها 

.255المرجع السابق، ص : عبد العزيز محمد عوض - (1)
.256نفسه، ص –(2)



- 214 -

اللغة العربية، وهذه المرحلة أعلى مراحل التعليم في والية الشام، أما من يريد 

.(1)متابعة دراسته فيلتحق بمدارس استانبول العالية

مية انتشرت في بالد الشام مجموعة إلى جانب المدارس الحكو:المدارس الخاصة 

من المدارس الخاصة، وهي تنقسم إلى قسمين المدارس الوطنية والمدارس 

.ريةيالتبش

ظلت رغم التنظيمات متأخرة ومتخلفة ولم تعرف توسعا إال : (2)المدارس الوطنية

التي ريةيبالمدارس التبشم، مقارنة 1879في عهد الوالي مدحت باشا في سورية 

رية األجنبية التي استفادت من تغطية نظام يعلى أكتاف اإلرساليات التبشقامت 

االمتيازات، ووسعت من نشاطها واستفادت كثيرا مع التنظيمات من المناخ المشجع 

الذي ساد بالد الشام مع العثمنة التي أطلقتها البيروقراطية العثمانية من خالل هذه 

صدور خط كلخانة، بدأت هذه التنظيمات، فبعد سبعة عشر يوما فقط على

وقد تنافست دول أوروبية متعددة . (3)اإلرساليات تكثف من وجودها في هذه البالد

في تأسيس هذه المدارس، وبدأت تمارس نشاطها في جميع أنحاء الشام من الشاطئ 

.164، 163، صص 2نقال عن كتاب الدستور ، مج: عبد العزيز محمد عوض –(1)
م فقد 1880-1879يعود الفضل في توسيع التعليم الوطني إلى الجهود التي بذلها مدحت باشا أثناء واليته لسورية –(2)

الحظ أنه لم يكن للحكومة سوى بعض مدارس ابتدائية  تعلم القرآن، بينما كانت المدارس التبشيرية متقدمة لذلك فكر 

مدحت باشا في إصالح المدارس، وشكل لذلك جمعية من العلماء أخذت بجمع اإلعانات من المحسنين ، وأصلحت بعض 

جمعية مقاصد "لي الشام يميلون إلى بث روح التعليم، فألفوا جمعية سموها المساجد وحولتها إلى مدارس، ولما كان أها

.37، 36أنظر مذكرات مدحت باشا، تعريب يوسف كمال حتاتة ، ص . انتشرت فروعها في جميع أنحاء الشام" الخيرية
والترجمة ، دار طالس للدراسات1م ، ط1914-1908العرب والترك في العهد الدستوري : توفيق علي برو –(3)

33، ص 1991والنشر، القاهرة 
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جنوبا حتى شماله وأكثرها السوري حتى بادية الشام، ومن متصرفية القدس 

وحظيت والية بيروت، ومتصرفية جبل لبنان . س وبيت لحمنتشارا في مدن القدإ

بأكبر نصيب من هذه المدارس حيث يتمركز النشاط التبشيري ، أما والية سورية 

هذا وقد تمتعت هذه المدارس في ظل .(1)فكانت أقل نصيبا في فتح هذه المدارس

ية، فكان لذلك التنظيمات العثمانية بحرية في التعليم لم تتمتع بها المدارس الحكوم

خطر كبير على عقول الناشئة، إذا أخذ المعلمون األجانب يسعون إلى استعمال كل 

لبنان كانت فيوأهم هذه المدارس . (2)الطاقة الستمالة تالميذ المنطقة إلى بالدهم

الجامعة (المدارس الكلية الجامعة األجنبية والوطنية ومنها الكلية األمريكية 

عام كورنيليوس فان ديكد أنشأها المبشر أمريكي الدكتور وق) األمريكية اليوم

م، ثم كلية القديس يوسف اليسوعية التي أنشأها اآلباء اليسوعيون في غزير 1866

وغيرها، أما في والية سورية فنجد مدرسة (3)م إلى بيروت1874ثم نقلوها عام 

المدرسة اللعازريين للذكور وهي أقدم مدرسة، ومدرسة الروم األرثوذكس، و

كية الكاثوليكية، المدرسة الكاثوليكية السريانية، ر، والمدرسة البطرياإلنجيلية

متداد يد إوكان لعدم .(4)ومدرسة األرمن اليعقوبيين، والمدرسة االنجليزية اليهودية

التبشير واالستعمار في البالد العربية، عرض لجهود المبشيرين التي ترمي إلى : مصطفى خالدي ، عمر فروخ –(1)

.11، ص 1973، بدون مكان الطبعة ، 5إخضاع الشرق  لالستعمار الغربي، ط
.38، ص .1958انية قبل الدستور وبعده، القاهرة عبره وذكرى أو الدولة العثم: سليمان البستاتي –(2)
.469-388-387، صص 6، ج7، مجالمقتطف–(3)
(4)–Stephen Hemsley, Longrigg: Syria and lebanon under french mandate, London, 1958, p 43.
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اإلصالح إلى المؤسسات التعليمية التقليدية في بالد الشام، وانفصال المدارس 

ف العلماء، ووضعها تحت إشراف وزارة المعارف ذات الحكومية رسميا عن إشرا

الصبغة العلمانية، وكذا استخدام هذه المدارس للتنصير والتغريب من خالل التعليم 

تحقيق ) رية يالمدارس التبش(أن أتاح للمسيحيين وبفضل مؤسساتهم التعليمية 

خاصة في ،(1)قفزات واسعة في النواحي التعليمية والثقافية على حساب المسلمين

، وظهر نمت الحركة الثقافية نموا عظيمام، إذ1860الفترة التي عقبت حوادت 

من الكتاب والمفكرين ممن أحيوا الثقافة العربية، أشهرهم بطرس البستاني، كثيرا 

ناصيف وإبراهيم اليازجي وغيرهم ممن كان لهم أكبر األثر في ظهور االتجاهات 

.(2)العربية القومية في بالد الشام

رية إلى اتساع وتعميق الهوة بين يكما أدى انتشار هذه المدارس القومية التبش

التعليم الديني والتعليم العلماني، الذي أدى بدوره إلى ظهور ازدواجية ثقافية في 

بالدول األجنبية المجتمع الشامي، ووالءات ثقافية سياسية للطوائف المسيحية 

م، وخط 1839ت بعد صدور خط كلخانة واالرتباط بها، هذه الدول التي بدأ

لهذا ح هذه الطوائف ونشاطها في البالد، فكانم تتدخل لصال1856همايون 

االرتباط الحميم بين أهداف هذه المدارس واإلرساليات بالسياسات العليا لهذه الدول 

.(3)من أهم الدعائم التي بنت عليها الدول األوروبية نفوذها في بالد الشام

.220، 219المرجع السابق، صص : أحمد عبد الرحيم مصطفى - (1)
.33المرجع السابق، ص : توفيق علي برو –(2)
.219، 218المرجع السابق، صص : أحمد عبد الرحيم مصطفى –(3)
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: الشؤون الطائفية تنظيم-)ي

م، تابعوا إقرار المساواة بين 1840لما عاد العثمانيون إلى بالد الشام سنة 

ولكي يكون أهل اإلسالم ".....م 1839وفقا لما جاء في خط كلخانة (1)الطوائف

وباقي الملل الذين هم من تبعة سلطتنا السنية سائلين مساعداتنا هذه الشاهانية بدون 

حكم الشرعي لجميع من طرفنا الشاهاني األمنية الكاملة بمقتضى الاستثناء أعطيت 

فكان لذلك . (2)......"راضهم وناموسهمعالمحروسة على نفوسهم وأأهالي ممالكنا 

بالد الشام حيث تكثر األقليات في أسوأ األثر في الواليات العربية وال سيما 

بدأ المساواة بين كافة رعايا المسيحية، ذلك أن الدولة العثمانية برغم من إعالنها م

الدولة، لم تستطيع تطبيق هذا المبدأ تطبيقا كليا، فظلت الوظائف العامة السيما 

يز المسلمين وحدهم فكان لهذا التميالعسكرية، واإلدارية والقضائية مقصورة على 

، إذ أوجد الضغينة في قلوب المسلمين ونفخ في صدى قوي في األوساط الطائفية

ارى روح االعتزاز والتطاول، إذ أخذ المسيحيون ينظرون إلى صدور النص

التنظيمات على أنها تعطيهم نفس الحقوق التي للمسلمين، بينما أخذ المسلمون 

ينظرون إلى المسيحيين نظرة الشك ويرون في التنظيمات أنها السبب في تطلع 

النتيجة أن المسيحيين إلى وضع اجتماعي ممتاز عما كانوا عليه من قبل، فكانت 

في عهد اإلدارة المصرية في بالد الشام، أعلن إبراهيم باشا المساواة بين جميع الطوائف ومس الرعايا جميعهم –(1)

.76السابق، ص المصدر: أنظر ميخائيل مشاقة . النصراني واليهودي والمسلم واحد: بسورية
.4، 2، صص 1نقال عن كتاب الدستور ، مج: عبد العزيز محمد عوض –(2)



- 218 -

إذ وجدت هذه ) المسيحيين والمسلمين(أخّل ذلك بالتوازن بين العناصر الطائفية 

العناصر نفسها متقابلة وجه لوجه، وزاد في تأريث البغضاء بينهما لجوء بعض 

األقليات المسيحية في بالد الشام إلى الدول األوروبية لحمايتها وتأييد وضعها الشبه 

لتنظيمات إلى تعميق الهوة بين المسلمين والمسيحيين حتى المستقل، فانتهت بذلك ا

في كتابة تاريخ بالد الشام يرى أن مذابح Thominومان ثأن المؤرخ الفرنسي 

.(1)لمباشرة إلى التنظيمات العثمانيةام ترجع في أسبابها الغير 1860لبنان سنة 

يف م وهو الشر1860ويرى نفس هذا الرأي أحد المعاصرين ألحداث سنة 

محمود أبو السعود الحسيبي نقيب أشراف مدينة دمشق، والذي اعتقل غداة الفتنة 

العثماني عندما أوكلت له مهمة –ضمن من اعتقلهم فؤاد باشا وزير الخارجية 

م 1860من الخامس من أغسطس وظل الشريف معتقالالمبادرة بعالج نتائج الفتنة، 

بي فتنة يإذ يرجع الحس. (2)م1861لثاني إلى الواحد والعشرون من يوليو من العام ا

العثمانية التي تمثلت في التنظيمات والسنوات الخيرية كما م إلى اإلصالحات 1860

اعتاد مسيحيو دمشق أن يدفعوا ":كانت تسمى، فلقد ردت للمسحيين اعتبارهم

كذلك ". "الجزية والخراج فظلوا يفعلون ذلك حتى استثناهم الباب العالي من دفعها

صبح للفرنجة حق الدخول إلى سوريا، وبدأوا يبثون أفكارهم في أذهان المسيحيين أ

.218المرجع السابق، ص : محمد أنيس –(1)
تولوا في القرن الثاني الهجري، نبعنوان مجموعة تراجم لدمشقيي4668مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم –(2)

مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة . في التاريخ العربي الحديث والمعاصردراسات: أنظر محمد عبد الرحمن برج

.64، ص 1974
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يقولون لهم مثال أن التنظيمات الخيرية ساوت بين المسلمين والمسيحيين كما أراد 

وإذا كان الحسيبي ال يوافق على الفضاعة التي أقدم بها المسلمون في دمشق ".اهللا

فتنة، فهو يرى أن هذه التنظيمات العثمانية أعطت باالعتداء على المسيحيين أثناء ال

، الحرية، مما جعل تصرفاتهم ال تحتمل، لقد (1)للمسيحيين ومنهم مسيحي الزحلة

ويجبرون المسلمين ) صلعهم(أصبح بعضهم على حد قوله يسبون النبي محمد 

سلمين، الراكبين أن يترجلوا إذ ما دخلوا زحلة، وبدأ التجار المسيحيون ينافسون الم

ذلك أن األوروبيين أخذوا يزودنهم باألموال، وأصبحت مصالحهم مرتبطة بهم، 

م كرد فعل من المسلمين ضد تفتت وطمع بعض 1860فجاءت أحداث 

.وطموحاتهم إلى المزيد من النفوذ من النظام الجديد للسلطان(2)المسيحيين

تعود في ة والدروز في جبل لبناننبين الموار1860وإذا كانت حوادث 

م، 1841جذورها إلى النزاعات اإلقطاعية في سبيل حكم الجبل بدأت رسميا سنة 

يعود بالدرجة األولى إلى أنفة مسلمي سورية من المساواة فإن انتقالها إلى دمشق 

التي أقرتها التنظيمات للمسيحيين بهم، وزاد في تأجيج هذه النزاعات الطائفية لجوء 

زداد نفوذ الدول األجنبية مع اإلجراءات ااية األجنبية، فهذه الطوائف إلى طلب الحم

تخذتها الدولة العثمانية في بالد الشام ونزوال عند رغبة هذه الدول إالتنظيمية التي 

وضغوطاتها وافقت الدولة العثمانية على وضع نظام خاص بلبنان، بموجبه قسم 

.203المرجع السابق، ص : تقع غربي دمشق على بعد أربعين ميال تقريبا أنظر محمد فريد بك المحامي: زحلة –(1)
.65، 64المرجع السابق، صص : محمد عبد الرحمن برج –(2)
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درزية في الجنوب (1)جبل لبنان إلى قائمقامية مسيحية في الشمال، وقائمقامية

، هذا التقسيم الذي (2)وجعل طريق الممتد من بيروت إلى دمشق الحد الفاصل بينهما

كرس بدوره ما يصح أن يسمى بالتقسيم الطائفي وتقوية النزاعات بدل من حل 

كما يسر الوضع للقناصل المقيمين في بيروت مجال التدخل . المشكلة أصال

تانبول التدخل إسووكالئهما، كما أتاح السفراء في المباشر عن طريق القائمقامين 

لدى الباب العالي، وزاد األمور سوءا المنافسة بين انجلترا وفرنسا حفزت كل 

منهما أن تتذرع بشتى العلل لتزيد من تدخلها في شؤون جبل لبنان، وتبلور هذا 

ت التدخل في تحزب فرنسا للموارنة وتحزب انجلترا للدروز فنشبت االضطرابا

، م1856توتر صدور مرسوم الهمايوني وزاد في هذا ال(3)م1845ثانية في سنة 

شتمل على اعتراف صريح بالمساواة الكاملة بين جميع األديان والطوائف إالذي 

في اإلمبراطورية العثمانية على غرار بالد الشام، ومنح النصارى حقا قانونيا 

من جديد في المنطقة، فنشبت ثورة مطلقا في المساواة بالمسلمين، فتصاعد العداء

بتحريض من كهنتهم (4)رنةم قام بها الفالحون الموا1858في لبنان الشمالي سنة 

على سادتهم اإلقطاعيين، وامتدت الثورة إلى لبنان الجنوبي حيث كان عدد كبير 

)09(قم أنظر الملحق ر–(1)
.139، 138المرجع السابق، صص : مصطفى خالدي ، عمر فروخ –(2)
.101المرجع السابق، ص : نقوال زيادة –(3)

وكان الموارنة يتبعون الكنيسة " مارمارون"وهم جماعة السريان السوريين ينتسبون إلى الراهب : الموارنة –(4)

احتفظوا بطقوسهم وعباداتهم السريانية ، أخذت جمعية الجزويت الكاثوليكية الشرقية، ثم اتبعوا الكنيسة الغربية، ولكنهم 

تعلمهم اللغة الفرنسية عن طريق مئات المدارس التي أنشأتها في جبل لبنان فازدادوا لذلك ميال نحو فرنسا وأصبحوا أداة 

.21، 20المرجع السابق، صص : أنظر بشارة خليل الخوري . طيعة في يدها 
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من الفالحين النصارى يعملون في أراضي بعض السادة الدروز اإلقطاعيين 

هناك لهذا السب مظهر الصراع الطائفي وزاد في تشديد البغضاء فاتخذت الثورة 

بين الدروز والموارنة، المنافسة على نفوذ بين انجلترا وفرنسا التي زادت من 

، فدبر الفالحون الدروز مع سادتهم (1)متد لهيبها إلى دمشقإعوامل الفتنة العامة 

من الفالحين والسادة م فتكوا فيها بالنصارى1860اإلقطاعيين مذبحة عامة سنة 

، ومع (2)اإلقطاعيين، وخربت القرى ودمرت البالد بكاملها في سورية ولبنان

آالف جندي بقيادة 7استفحال خطر الفتنة قررت فرنسا إرسال حملة قوامها 

، لكن وزير الخارجية العثماني فؤاد باشا قد سبقه إلى (3)الجنرال بوفوردوتبول

إنزال عقوبات صارمة ضد المتسببين في هذه البالد على رأس جيش وأخذ في

الحوادث وقد شكل لجنة دولية جّل ما بحثته هذه اللجنة في موضوع العقوبات 

م أجمع 1961يونيو 09، ومسألة وضع نظام خاص بلبنان، وفي (4)والتعويضات

وبموجب .أعضاء اللجنة على إقرار نظام خاص بلبنان ثم التوقيع عليه في األستانة

أصبح (Règlement organique)لنظام الذي عرف بالقانون األساسي  هذا ا

.125، 124المرجع السابق، صص : أنظر جورج انطونيوس . د من التفاصيل لمزي–(1)
.104المرجع السابق، ص : فيليب حتى –(2)

جنرال فرنسي، اشترك في حروب سوريا، كما كان ضابطا في أركان الجيش  : الجنرال بوفوردوت يول –(3)

. ر العمليات في الجيش المصري باسم سليمان باشاالذي كان قد إعتنق اإلسالم وأصبح مدي(Seve)(الكولونيل  سيف 

105المرجع السابق، ص : أنظر نقوال زيادة
عن بريطانيا ونوفيكوف (Duffrin)عن فرنسا، واللورد دوفرين (Beclard)تشكلت هذه اللجنة من بيكالر –(4)

(Novikov) عن روسيا ودي فيكبكر(DE Vevkbecker) عن النمسا، ودي ريفوس(De Rehfus) ،عن بروسيا

.وفؤاد باشا عن الدولة العثمانية وكان رئيس لها
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لبنان سنجقا عثمانيا مستقال داخليا تضمن كيانه الدول الستة الموقعة على هذا 

النظام يحكمه متصرف مسيحي يعينه الباب العالي ويكون مسؤوال لدى حكومة 

تولى هذا المنصب األستانة واختارت الدولة العثمانية داوود أفندي األرمني لي

ذات طابع خاص يحكمها حاكم (1)وأصبح لبنان من ذلك التاريخ متصرفية ممتازة

، ويضم ثماني أقضية،  الشوف، المتن، (2)مسيحي يعاونه مجلس استشاري

كسروان، البترون، جزين، الكورة، زحلة، دير القمر، وظل هذا النظام قائما ولم 

ا ظروف السياسية الداخلية، ولم يتأثر في يطرأ عليه إال تعديالت طفيفة قضت به

شيء باالنقالبات التي حدثت في اإلمبراطورية العثمانية، لكن أخطر ما في هذا 

النظام أنه أتاح للدولة األوروبية الكبرى أن تتذرع بهذه الحوادث الستينات لتسوغ 

وام ه، والسيما أن هذا النظ(3)تدخلها الصريح في الشؤون الداخلية لبالد الشام

عبارة عن صك دولي متفق عليه بين أوروبا والباب العالي، واعتمد ثباته 

وبذلك يكون التدخل األوروبي سابقة بالغة . بهواستقراره على ضمان هذه الدول

.مية في تاريخ بالد الشام غداة التنظيمات العثمانيةهاأل

أنظر . أراضي المتصرفية اقتصرت على مناطق جبل لبنان ، دون بيروت والبقاع ومنطقتي طرابلس وصيدا–(1)

).10(الملحق رقم 
الدروز واثنين عن الروم يتكون من اثني عشر عضوا يمثلون مختلف الطوائف ، أربعة عن الموارنة وثالثة عن –(2)

المرجع السابق، : أنظر نقوال زيادة . األرثوذكس  وواحد عن الروم الكاثوليك، وواحد عن السنة ، وواحد عن الشيعة

.105ص 
.126، 125المرجع السابق، صص : جورج أنطونيوس –(3)
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: العراقوالية في التنظيمات العثمانية - 2

من اإلمبراطورية العثمانية عهد التنظيمات وأقيمت في دخل العراق كجزء 

بغداد احتفاالت كبيرة، وأعلن عن وضع قوانين جديدة الكتشاف مدى قابلية األهالي 

لم ينجح أي أحد من )م1868-1839(إال أن وطيلة فترة . (1)لهذا االتجاه الجديد

ه خط كلخانة ح الذي وعد بالوالة الذين جاءوا قبل مدحت باشا في فرض اإلصال

ولم يصل شيئا من تلك الوعود اإلصالحية إلى . م1856وخط الهمايوني م، 1839

اد اإلصالح حيز التنفيذ الجدي إال في عهد الوالي مدحت باشا أحد أبرز رو

أن العراق ) م1872- 1869(، الذي أدرك فور إسناده حكم والية العراق (2)آنذاك

تي شملت العديد من الواليات العثمانية، يعيش بعيدا جدا عن تيارات التحضر ال

وفورها مباشرة عمل على تقوية قبضة الحكم التركي في العراق، بإدخال 

إصالحات عديدة إليها في مختلف المجاالت، اإلدارة والحكم، التعليم، القضاء، 

فكان نشاطه منطلقا من العراق نحو الخليج العربي واحد من . وغيرها....الجيش

.(3)ربيوأعادت للعراق دوره في الخليج العات التي نفذها أهم المشروع

: وكانت فلسفته في الحكم تقوم على األسس التالية 

.المساواة بين رعايا السلطان-أ

.229، ص )م1922-1516(تاريخ المشرق العربي : عمر عبد العزيز عمر - (1)
.624، ص 1983العراق في التاريخ ، دار الجيل للطباعة والنشر ، بيروت : تقي الدباغ –(2)
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت )مصر والعراق(تاريخ العرب المعاصر : عبد العزيز سليمان نوار–(3)

.404، ص 1973
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.تركيز القوة اإلدارية والقضائية في يد رجال الحكومة-ب

خلق الموظف األمين الذي يستطيع أن يالئم بين مصالح حكومته -جـ

.والرعية

.إشراك األهالي مع اإلدارات المختلفة في إصالح أمور البالد- د

. (1)سد الثغرات التي ينفذ منها األجنبي إلى داخل الواليات-هـ

: اإلداريةآلثارا-)أ

أمر والية العراق على تطبيق قوانين التنظيمات توليهأقدم مدحت باشا فور

م وقانون الواليات 1858قوانين األراضي التي لم تطبق بعد في العراق مثل

م، فكان لهذه القوانين التنظيمية تأثير مباشر على العراق، 1864والبلديات 

باعتبارها قوانين عملية هدف من خاللها مدحت باشا إلى إصالح أحوال والية 

واستند . العراق من جميع النواحي اإلدارية، العسكرية ، االقتصادية، واالجتماعية

م لتنظيم إدارة البالد، فعرف 1864القانون الواليات العثماني الصادر سنة إلى

العراق ألول مرة في العصر الحديث تنظيما محكما ارتبطت بواسطته أنحاء 

ة رئيسية هي النواحي التي ترتبط بدورها بمراكز أعلى يالعراق كافة بمراكز إدار

التي تشكل تنظيمات أوسع ) يةاأللو(وهي األقضية وترتبط هذه األخيرة بالسناجق 

.354، 353ص تاريخ العراق الحديث، ص:  عبد العزيز سليمان نوار –(1)
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، فأرسى بذلك دعائم اإلدارة الجديدة األولى في العراق كانت كفيلة (1)هي الواليات

بخلق إدارة مركزية منظمة يكون مركزها بغداد وتتولى اإلشراف على شؤون 

قسم العراق إداريا إلى واليتان فقط هما واليتا بغداد والموصل، .(2)القطر بأكمله

وشملت الموصل واليتي الموصل . ولى واليتي بغداد والبصرة القديمتينشملت األ

وقد كان هذا . (3)وشهرزور وقسمت هذه الواليات بدورها إلى ألوية وأقضية

التقسيم خطوة ضرورية لتشكيل اإلدارة الجديدة بموظفيها ذوي االختصاصات 

وأضاف عددا . االمحددة، وعلى يد مدحت باشا استكمل الجهاز اإلداري شكله تقريب

.(4)من الموظفين الجدد الذين نصت عليهم قوانين الواليات

وكان الوالي على رأس الجهاز اإلداري، ولكن مدحت باشا بسبب الثورات التي 

وحدد سلطات (5)يريةشواجهها وظروف التوسع العثماني جمع منصبي الوالي والم

: الوالي على النحو التالي 

لقة بالقضايا والقوانين تعالمالية واألمور المالملكية ونظارة أمور الوالية -1

.والحقوق العامة

.تنفيذ جميع أوامر الدولة وأحكامها -2

.642المرجع السابق، ص : تقي الدباغ –(1)
(2)–Stephen Hemslay , Longgrig , Four centuries of modren Iraq, Traduction Djaafar Khiat,

   Oxford , u.p., 1925, p 225
)11(أنظر الملحق رقم –(3)
قال عن كتاب الدستور ، ترجمة نوفل أفندي نعمة اهللا نوفل، تاريخ العرب المعاصر، ن: عبد العزيز سليمان نوار –(4)

384، 382، صص 1مج
168، ص 1949، دار الجيل للطباعة والنشر ، بغداد 7تاريخ العراق بين االحتاللين ، ج: عباس العزاوي –(5)
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.رئاسة مجلس إدارة الوالية-3

.توزيع قوات الضبطية على األقضية واأللوية-4

تنفيذ األحكام الصادرة من ديوان التمييز -5

.القائمقامين وموظفي الدولةالتفتيش على أحكام المتصرفين و-6

.مراقبة عملية تحصيل األموال الحكومية-7

.التقيد بميزانية الوالية-8

.العمل على ترقية المصاريف-9

.وضع مشروعات اقتصادية للبالد-10

له الحق في الظروف االستثنائية القيام بأمور دون الرجوع إلى الباب -11

.يالعال

الوالي الذي حل ن الموظفين الجدد على رأسهم معاونويساعد الوالي مجموعة م

والمكتوبجي مسؤول عن قلم التحريرات بالوالية فهو مكلف . الولي(1)محل كتخدا

بات والوثائق اتبات بين الوالية والجهات الرسمية وحفظ المكاتبتحرير المك

لباب دار فمسؤول عن األمور المالية ويعنيه ارأما الدفت). األرشيف(الحكومية 

ومدير األمور األجنبية هو الواسطة بين السلطات العامة والدول األجنبية . العالي

ويعنيه الباب العالي بترشيح من وزارة الخارجية، ويتولى قيادة قوات الضبطية 

.كلمة فارسية معناها المسؤول : كتخدا –(1)
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فكان على رأس كل لواء متصرف له سلطات األلوية واالقضيةأما في .آالى بيك

يعين من قبل الدولة وينفذ أوامر الوالي والدولة الوالي في لوائه، ومرجعه الوالي، و

في توجيه العثماني على إشراك األهاليوقد نص قانون الواليات.(1)في لوائه

أمور البالد مع الموظفين ولهذا الغرض أنشئت المجالس المحلية في العراق وجعل 

تشكيل وهو . لكل والية مجلس، ولكل لواء مجلس وكذلك بالنسبة للقضاء والناحية

.هرم قاعدته مجالس االختيارية وقمته المجلس الكبير

) :مجلس الوالية(المجلس الكبير 

قبل مدحت باشا ولكنه لم يكن قادرا على (2)تألف المجلس الكبير في بغداد

ون مجلس مدحت باشا ويتكمجيءفتعطلت أعمال المجلس حتى . القيام بمهامه

بعضهم من األهالي وبعض اآلخر (3)عضاءاأل، وعدد من الوالية من الوالي رئيسا

وال تتجاوز مدة انعقاد المجلس أربعين يوما، ويجتمع . نمن كبار الموظفين التنفيذيي

:يليمرة واحدة في السنة وتتلخص مهامه فيما

دراسة أساليب تنمية االقتصاد الزراعي-1

مناقشة ما يقدمه الوالي من اقتراحات بشأن الوالية -2

.261-260- 227-177صص ، 7المرجع السابق، ج:  عباس العزاوي –(1)
، وبانسحاب )م1918-1914(ظل مجلس والية بغداد يمارس أعماله إلى غاية االحتالل البريطاني للعراق –(2)

الموظفين الرسمين منه نتيجة انهيار الدولة العثمانية أصبح هذا المجلس نواة لما عرف فيما بعد بمجلس الوزراء 

.642ابق، ص المرجع الس: العراقي، أنظر تقي الدباغ
كما يضم مجلس بغداد إلى جانب عدد من األهالي وكبار الموظفين مندوبين من األسرات الحاكمة العشائرية أو –(3)

المرجع السابق، ص : أنظر عباس العزاوي . وأيضا بعض األشراف. المدنية إلى جانب ممثلي األعضاء الحكومية 

249.
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لطرق والمنشآت العامة وإصالحهاالمحافظة على ا-3

لوية وتوزيعها األدراسة ما يتعلق بتعديل ضرائب -4

النظر في التهم الموجهة إلى مأموري الوالية واستجوابهم-5

من أعضاء المجلس راتب خاص حتى ال تكون الحاجة إلى ووقد كان لكل عض

و النظر م الغرض الرئيسي الذي أنشئ من أجله المجلس وهياألموال سببا في تهد

.(1)في أمور الرعية وإصالح حالها

: فيتألف من مجلس إدارة اللواءأما 

متصرف اللواء رئيسا -1

حاكم القضاء الذي هو مقدر المتصرف -2

مفتي البلدة -3

رؤساء األهالي غير المسلمين -4

المحاسبجي -5

مديرات التحريرات -6

المسلمين وثالثة من غير الي ثالثة من األه: أعضاء دائمين-7

.مسلمينال

.247المرجع السابق، ص: عباس العزاوي –(1)
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: مجلس إدارة القضاء - 

كان في كل قضاء مجلس إدارة يتألف من ثالثة أعضاء من األهالي المسلمين 

منتخبين، وثالثة من األهالي غير المسلمين منتخبين كذلك إلى جانب عدد كبير من 

.(1)موظفي القضاء

: مجلس إدارة الناحية - 

) في القرى(جالس اختيارية يتولى رئاسته مدير الناحية ويضم أربعة من م

يجتمع أربع مرات في السنة في مركز القضاء على أال يتجاوز مدة انعقاده أسبوعا 

واحدا في كل مرة، أما اختصاصات مجلس الناحية فتتمثل في التدريب على نظم 

.(2)الحكم المحلي

ويترأس مجلس اللواء قائد فرقة الضبطية ويعاونه على تصريف أمور اللواء عدد

ومدير التحريرات ، ومدير الدفتر ) المحاسب(من الموظفين أهمهم المحاسبجي 

أما األقضية فكانت تحت حكم قائمقامين وكان القائمقام يعين من قبل . الخاقاني

وينظر القائمقام في األمور . مقاميةلقائمع ا(3)الدولة وأحيانا يمنح رتبة الميراميرانية

عن تحصيل جعه متصرف اللواء وهو مسؤولة ومرالملكية والمالية والضبطي

مر فرقة الضبطية في قضائه ويتولى أواردات الدولة واستيفاء المصروفات وهو 

.263، 262تاريخ العرب المعاصر، صص : عبد العزيز سليمان نوار –(1)
.54المرجع السابق، ص : أحمد أمين –(2)
أمير األمراء: الميراميرانية –(3)
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وللناحية مدير يقوم بنشر القوانين . (1)اإلشراف على انتخاب مديري النواحي

والنظم الدولة وإعالن أوامرها على الناس وإرسال قيود المواليد والوفيات والورثة 

وصل بين مركز القضاء بين إلى مركز القضاء، وهو همزة ئاقصر والورثة الغوال

.(2)والمختارين

: مجلس إدارة البلدية - 

كذلك نص القانون الواليات العثماني على تشكيل مجالس بلدية في كل والية 

ومن أعضاء فنيين في األمور البلدية نه وستة أعضاء، ويتكون من رئيس ومعاو

ويتولى المجلس البلدي اإلشراف على جميع .أعضاء منتخبينوأمين صندوق و

األبنية وتصريف المياه وتوزيعها، واإلشراف على المعابر وطرق المواصالت 

وعلى نظافة البلدة وزينتها، وعلى المقاييس والموازين واألسعار واإلنارة وجمع 

إلعانة ويتكون دخله من ا. الغرامات من المخالفين لقوانين المجلس البلدي

الحكومية، ومن الغرامات المجموعة من المخالفين والرسوم، وأبقى مدحت باشا في 

مع أنه لم يرد في قوانين التنظيمات، أو (3)" باب العرب"بغداد على منصب 

الواليات، وكان هذا المنصب موجودا منذ أوائل القرن الثامن عشر في بغداد، 

العربية والوالي لحل المشاكل التي وكانت مهمته أن يكون واسطة بين العشائر 

.389، 388تاريخ العرب المعاصر، صص : عبد العزيز سليمان نوار –(1)
.261، ص 7المرجع السابق، ج: عباس العزاوي –(2)
أنظر . باب العرب منصب أنشأه حسن باشا والي بغداد للتفاهم مع العشائر وجعل إدارته مرتبطة بالوزارة رأسا–(3)

.284المرجع السابق، ص : عباس العزاوي 



- 231 -

إنشاء مجالس اإلدارة في مدحت باشا من وراء ولقد هدف.تحصل بين الطرفين

العراق إلى تدريب الناس على الحكم المحلي والترقي بهذا الحكم باشتراك األهالي 

في توجيه أمور البالد مع الموظفين، على أن تظل الحكومة المركزية اليد العليا في 

.(1)يف أمور الدولةتصر

) : مجلس االختيارية(مجلس إدارة القرية- 

يتكون بطريقة خاصة، فقد نص القانون على أن تقوم كل طائفة بانتخاب 

وال يقل عن ثالثة إلى جانب أئمة مسلمين 12ال يزيد عددهم على " مختارين"

كن ورؤساء الطوائف الروحيين غير مسلمين، ومدة عضوية المختارين سنة ويم

انتخابهم لمدى الحياة ومهمتهم رعاية شؤون الحكومة في القرية ورعاية مصالح 

.األهالي

: مهامه 

.إبالغ القوانين الواردة من طرف مدير الناحية -1

تحصيل أموال الحكومة من سكان القرية وفق ما قدره المجلس -2

االختياري 

.صتوزيع تذاكر االستدعاء التي ترسل من جانب الحكومة لألشخا-3

تبليغ أوامر الحجز-4

.284-268-267المرجع السابق، صص : عباس العزاوي - (1)
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التبليغ عن المواليد والوفيات-5

التبليغ عن الجنايات-6

.عن األراضي المملوكةالتبليغ -7

النظارة على الذين ينتخبون من طرف مجالس االختيارية ليعينوا في -8

.القرية ) ضبطية(فرقة 

.العمل على تقدم القرية من جميع نواحيها-9

.المحافظة على أموال اليتامى-10

.إدارة المكاتب -11

.يات اإجراء التحقيقات األولية في الجن-12

.(1)تعمير الجسور والقناطر-13

.392، 391، صص 7تاريخ العراق الحديث، ج: عبد العزيز سليمان نوار –(1)
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: تنظيم القضاء- )ب

أخذ مدحت باشا بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية، وأنشأ أهم هيئة 

نونية ووظيفته النظر في الدعاوى القا" زيديوان التمي"قضائية في الوالية وهي 

المتعلقة باألموال واألمالك والقضايا الجنائية التي حكمت فيها محاكم األلوية 

: ويتشكل ديوان التمييز من .واستأنفت 

).وهو مفتش األحكام(الرئيس -1

.ثالثة مسلمين وثالثة مسيحيين : ستة أعضاء -2

.مأمور مخصوص معين من قبل السلطان لينظر في األمور القضائية-3

وكان يؤلف من بعض أعضاء ديوان التمييز " مجلس الجنائية"اك كما كان هن

لم يكن من .(1)للنظر في بعض الدعاوي الجنائية التي تحتاج إلى دقة في البحث

حق ديوان التمييز النظر في القضايا المتعلقة باألمور الشرعية اإلسالمية ألن لها 

األمور الدينية المسيحية وال ب. محاكمها الشرعية وكان يعين لبغداد نائبا للشرع

وكذلك ال يحق له النظر . ألنها تنظر أمام اإلدارات الدينية المسيحية المأذونة بذلك

في القضايا المتعلقة بالتجارة إذ كان لها مجلس خاص في الوالية هو مجلس 

عيين نص عليها قانون تالتجارة، له رئيس خاص وألعضائه طريقة معينة في ال

الذي يوجد فيه مركز الوالية مجلس تمييز وجنايات ومجالس التجارة، وللسنجق 

.(2)ةيإدار

.407تاريخ العرب المعاصر، ص : عبد العزيز سليمان نوار –(1)
.231-200-184ترجمة یوسف كمال حتاتھ، صص : أنظر مذكرات مدحت باشا(2)
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: االقتصادية آلثارا-)جـ

طبقت الدولة العثمانية قانون األراضي في العراق على نطاق ضيق جدا ، 

أصحاب وأسأت تطبيقه، فأتى على نتائج على غير ما كان يتوقع منه إذ مكن

ساحات شاسعة من األراضي بالرشوة النفوذ في الوالية من الحصول على م

مما أضر . كبارمالكبلغ األمر أن أصبح بعض هؤوالء وبأسعار بخسة، حتى

بالقدرة الشرائية للصغار الفالحين الرتفاع أسعار األراضي وازدادت معاناتهم 

كثيرا تحت ويالت نظام االلتزام ونظام الطابو المستخدمان جنب إلى جنب في 

.(1)العراق

، وأخذ جة مشكلة ملكية األرضرر مدحت باشا فور توليه الحكم معاللذلك ق

بعين االعتبار ظروف العراق وخصائصه االجتماعية وقام بتطبيق نظام الطابو 

وهو نظام يتضمن قيام إدارة التسجيالت األراضي ببيع أراضي ) التسجيل العقاري(

راضي حرية الحكومة بأقساط صغيرة سهلة الدفع على أن يبقى ألصحاب األ

ولتخليص الناس نهائيا من استبداد الملتزمين وإتاحة . التصرف العامة ال المطلقة

في أراضيها فتخف عن مشاغباتها وتقوى قبضة (2)الفرصة إلقرار العشائر

، 1969، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت 1مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي،ط: عبد العزيز الدوري –(1)
.129، 128صص 

كان للقبائل شأن خطير في حياة العراق االقتصادية واالجتماعية ، فهي مجتمعات صغيرة ومتفرقة داخل المجتمع –(2)
تختلف ، تحيط بمدنه الكبيرة وقراه وتتحكم في المواصالت ، ومع أنه  تتشابه عادة في طرق حياتها إال أنها كانتالعراقي

ة إلى نصف سنية ونصف شيعية، مثل إتحاد قبائل المنتفق شيعية تحكمها اتجاهاتها ، فالقبائل العربية منقسمة بصفة عام
األكراد تنتقل أسرة سنية، وفي كردستان كانت القبائل السنية نادرة والسنة منها تدين عادة بالوالء للسلطان العثماني، وكانت قبائل

الصحرواية، فالظفير على الحدود الجنوبية وراء مراكز الرعي بينما القبائل العربية تعيش على مناطق الحدود العرقية 
.220المرجع السابق، ص: أنظر محمد أنيس. الغربية للعراق، وعنزة في منطقة الرعي الشامية ، وشمر شما ل الجزيرة العربية
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الخزانة الحكومية مبالغ مالية ضف إلى ذلك أن تطبيقه سيدر على . الحكومة عليها

و إرساء قواعد تنظيم الملكية العقارية جديدة، فكان هذا أول خطوة جدية نح

، إذ ر بعيدة في تطور المجتمع العراقيثاوهو ما كانت له أ. العراقوتسجيلها في 

أنه فوض األراضي المتروكة في مقابل قيمتها حتى يمكن الفالح من شراء قطعة 

. أرض لنفسه وحتى ال تقع األراضي في يد كبار المالك أصحاب رؤوس األموال

حية أخرى قدر مدحت باشا أن تخفيض قيمة األموال عن الفالح ومن نا

سيمكنه من إصالح أمر األرض وزيادة خصوبتها فتعود عليه بأرباح كثيرة وعلى 

الحكومة كذلك، وفي مناطق عديدة لم يفوض األرض بالمزايدة، ورغم أن القانون 

مصلحة ينص على المزايدة ولكن مدحت باشا كان ينظر إلى القانون بعين ال

.الحقيقية ألهل البالد فإن تعارض مع إمكانات الزراع تجاوز عنها

أما البساتين فإنه تركها لزراعها دون أن يحصل منها سوى على عشر 

المحصول سنويا، وإذا كانت البساتين حديثة الغرس أعفاها من الضريبة لمدة ست 

ة ولمنح فرص ض المزروعرولتوسيع رقعة األ.سنوات تشجيعا للنشر البساتين

ترع مدحت باشا بالقنوات والىأوسع لعشائر لتستقر في األراضي الزراعية عن

وبذلك ضمن ري هذه لفلوجةوالسدود كل العناية فشق قناة تربط بين بغداد وا

وربط بغداد بنهر الفرات لتكون على صلة مستمرة بخطوط البواخر، . المنطقة

.(1)نوات صغيرةعدة قتوشق قناة العثمانية بالعراق وظهر

.377المرجع السابق، ص : عباس العزاوي –- (1)
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: تنظيم الضرائب -)د

إلى جانب إصالح نظام األراضي في العراق قام مدحت باشا بإلغاء جميع 

الضرائب إلى جانبه وخاصة تلك الضرائب القديمة التي ال تزال تجبى في بعض 

النواحي من العراق، فقام مدحت باشا بإلغاء كل ضريبة لم ينص عليها قانون 

الضرائب التي كان يجمعها شيوخ العشائر القوية، فألغى الجباية وخاصة تلك 

وألغى الرسوم (4)، ومنع المصادرات(3)والداوودية(2)والصيحة(1)ضرائب النكال

، وحدد المفروض على اإلنتاج الزراعي (5)المفروضة على الخيول واألغنام والباج

الناس بعشر المحصول فقط وخفف الضرائب على زراع بساتين النخيل لتشجيع

كما عالج طريقة جمع الضريبة على النخيل بواسطة التخمين في .(6)على غرسها

منطقة البصرة وكانت القاعدة هناك أن يلتزم شخص بدفع مبلغ محدد للحكومة عن 

إنتاج منطقة معينة تقدر محصوالتها دون طريقة التخمين هذا من ناحية، ومن 

بيرة فكانت النتيجة أن عزف عدد ناحية أخرى كانت التكاليف زراعة النخيل ك

ثم أن هذه . (7)الملتزم والحكومةكبير من األهالي عن زراعته هربا من ظلم 

.هو أن يدفع القاتل ألف شامي–(1)
.دي على العفافغرامة يدغعها من يعت–(2)
.ضريبة موزعة على البيوت–(3)
كان الوالة في عهد المماليك يصادرون األموال إذ ما أرادوا ذلك ، ولكن قلت هذه المصادرات في عهد الحكم –(4)

.المباشر
.ضريبة تفرضها العشائر على من يمر على أراضيها–(5)
.199، 198المرجع السابق، صص : عباس العزاوي –(6)
.379تاريخ العراق الحديث، ص : عبد العزيز سليمان نوار –(7)
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المشكلة كانت مختلفة الجوانب من مكان آلخر نظرا الختالف الضريبة في منطقة 

بغداد على النخيل، منها في منطقة الخالص، ومنطقة البصرة كما تختلف هذه 

فدرس مدحت باشا الموقف . إلنتاج وكثرة البساتين وتجاورهاالمناطق في غزارة ا

في تقدير الضريبة على إنتاج (1)في األماكن المتعددة وقرر إلغاء طريقة التخمين

سنويا وأصبحت (2)قرشا15النخلة الواحدة، أما في البصرة فرض على كل نخلة 

مران فقد فرضت المساحة كلها تؤجر دفعة واحدة، أما المناطق البعيدة على الع

، وأما في األحساء فقد اقتصرت (3)قروش حسب اإلنتاج والتكاليف3على النخلة 

الحكومة على جباية ضريبة العشر على الحاصالت وكانت جباية الحكومة لهذه 

األعشار والزكاة والضرائب على الرؤوس الحيوانات، وبعض الضرائب األخرى 

حساء ويبقى منهم قسم يرسل إلى خزانة تسد بها نفقات القوات العثمانية في األ

.(4)بغداد

طريقة جمع الضرائب والقاعدة بأن يلتزم الشخص بدفع مبلغ محدد للحكومة عن إنتاج منطقة معينة  : التخمين –(1)

.238المرجع السابق، ص : أنظر عباس العزاوي. دون تقدير محصوالتها
ني من الفضة قدره ثمانية رياالت ، وقد بدأ تداوله في بداية القرن السادس عشر في األصل نقد إسبا: قرش –(2)

وفي مصر في عهد علي بك ) م1687-1610(ميالدي ، ضربت ألول مرة في تركيا في عهد السلطان سليمان الثاني 

هو هناك نوعان ) جروشن(حبة ، وقيمته أربعون بارة ولفظ قرش مشتق من األلمانية 248م، يزن القرش 1869الكبير 

.من القروش قرش صاغ وقيمته أربعون بارة، وقرش بربع هذه القيمة
التمر في : "لمزيد من المعلومات أنظر المقالة القيمة الذي درست النخيل في العراق للدكتور إبراهيم شريف بعنوان –(3)

.76ص م، 1960، ضمن المحاضرات العامة للجمعية الجغرافية المصرية لسنة "العراق
.380، 379تاريخ العراق الحديث ، صص : عبد العزيز سليمان نوار –(4)
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: العسكرية ثاراأل-)هـ

أما في مجال التنظيم العسكري، فقد كانت عملية جمع الجند للجيش في 

العراق، مرهقة سببها رفض أهل العراق لعملية التجنيد ومقاومتها مما أدى إلى 

أ مدحت باشا فور توليه أمر لذلك لج. قيام عدة ثورات في وجه الوالة بسبب التجنيد

والية العراق، إلى تنفيذ نظام القرعة على المكلفين بالخدمة العسكرية في بغداد، 

ولكنه تجنب تطبيقها بين أهل العشائر خشية إثارة شكوكها بنوايا الحكومة، مفضال 

أن يتم التجنيد بين سكان المدن، والفئات المستقرة حولها ولم يتردد في استخدام 

ة في حمل السكان على قبول فكرة التجنيد فبلغ الجيش في عهد مدحت باشا القو

كتيبة مشاة 16درجة لم يبلغها من قبل من حيث العدد والتجهيز، وصار مؤلفا من 

. فرد12000نحو وكتيبتين من الخيالة، وكتيبة من المدفعية يبلغ عدد أفرادها 

فزاد عدد المنتسبين إليها )الشرطة(كما اهتم مدحت أيضا بتنظيمات الضبطية 

من المشاة، وأولى خدمات الجيش ) 400(من الخيالة و ) 2400إلى 800(من 

) إنتاج األلبسة الرسمية للجند والخيام(األخرى عناية خاصة فتم إنشاء معمل للنسيج 

، وأعد ثكنات للجيش وورش لآلالت في بغداد، والمدن الكبرى (1)ومعمل للطحين

.643المرجع السابق، ص : تقي الدباغ –(1)
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عسكرية بنيت في العراق في مدينة الموصل، كما أنشأ دار الحديد وكانت أول ثكنة 

.(1)وكانت إلصالح البنادق ومعدات السفنأوروباواستحضر معداتها من 

، فاستقدم عدد كبير من (2)كما اعتنى مدحت باشا باألسطول أكبر عناية

جارة البواخر لتعمل بين البصرة، والسويس، واألستانة، وأوروبا لمواجهة نمو الت

ولذلك نظم مدحت . المتبادلة بين العراق من جهة وأوروبا والهند من جهة أخرى

العثمانية التي ظهرت قبل وصوله إلى العراق بوقت قصير ، –الشركة العمانية 

ط بين الساحل السوري من نهر الفرات طريقا ينادد طريق قناة السويس يربجعل و

) بين بغداد والفلوجة(قصر مسافة بينهما كما ربط دجلة بالفرات في أ. ونهر الفرات

وبذلك جعل خط البواخر من دجلة متصال باستمرار بخط البواخر في نهر الفرات، 

تزايدت من هذه ويقال أن األرباح - (3)ووفر محطات الفحم على طول هذه الطرق

الخطوط البحرية والنهرية، وقد لعبت دورا كبيرا في تقوية قبضة الحكومة 

.في الخليج الغربيالعثمانية 

.223، ص 7المرجع السابق، ج: عباس العزاوي –(1)
.129مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي ، ص : عبد العزيز الدوري –(2)
219، ص 7رجع السابق، جالم: عباس العزاوي - (3)
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: التعليمية والثقافية ألثارا- )و

كانت والية العراق أكثر استفادة من إجراءات التنظيمات في مجال التعليم 

والثقافة إذ نالت التربية والثقافة اهتماما كبيرا خاصة في عهد الوالي مدحت باشا 

دد كبير من في هذا الميدان إنشاء عهفكانت أبرز انجازات). م1869-1872(

. المدارس الحديثة في العراق وإدخال النظم الحديثة عليها

.المدرسة الرشدية المدنية-1

.المدرسة الرشدية العسكرية-2

.المدرسة اإلعدادية العسكرية-3

.(1)مدرسة مهنية سميت مدرسة الفنون والصنائع-4

ة وكانت المدارس الرشدية العسكرية تعد الطالب لاللتحاق بالمدرسة اإلعدادي

وكانت تدرس فيها إلى . العسكرية ليصبح بعد ذلك ضابطا في الجيش العثماني

جانب المواد العسكرية اللغات التركية، والفارسية، والعربية وعدد من العلوم 

، وهذا هو السبب نومعلميها كانوا معظمهم من العسكريي. الرياضية، والمعارف

ن الذين لعبوا دورا هاما في ين العراقيين العسكريالذي أدى إلى ظهور طبقة م

).الحركة القومية.(أحداث الدولة العثمانية في السنوات األولى من القرن العشرين

(1)–Lewis Bernard, Op.cit, pp 100, 380.
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اللغات وبالمواد االجتماعية بأما المدارس الرشدية المدنية فكانت تعتني أكثر 

متازت المدرسة اإلعدادية بأنها لم تكن مجانية فقط وإنما إو. (1)والعلوم الرياضية

-1870(وقد خرجت هذه المدرسة خالل السنوات العشرين بين ) داخلية(ك كذل

عددا من أحسن الضباط التحق معظمهم بالجيش السادس الذي كان مقره )م1890

كانت لغة التدريس في هذه المدارس الثالث، وفي مدرسة الفنون والصنائع .بغداد

هذا ما فتح الطريق لبداية كذلك هي التركية، وكانت اللغة العربية تدرس بالتركية و

ما يمكن أن نسميه بسياسة التتريك، في العراق وتعتبر هذه الخطوة بداية سيئة 

.(2)تعليمية في أرض عربية، على أنها أذكت روح العروبة في الناس

وتعتبر مدرسة الفنون والصنائع أكثر تلك المدارس فائدة على العراق وعرفت 

وخصصت ليعمل بها األيتام، ولعل هذا " لسنيةمكتب ا"في عهد مدحت باشا باسم 

ومع هذا .الهدف النبيل هو الذي جعل أثرياء العراق يتجنبون إرسال أبنائهم إليها

وجعل المدرسة في خدمة البيئة التي كانت في أشد (3)سار مدحت باشا في خطته

ات الحاجة إلى األيدي الفتية والصناعية المدربة ونجح في أن يغطي معظم مصروف

ء عمل فيها ارألحق عمله هذا بإنشاء مطبعة الزوثم . (4)المدرسة من دخل إنتاجها

الطلبة وتدربوا على هذه الصناعة الهامة، ونمت المدرسة حتى بلغ عدد تالميذها 

.382تاریخ العراق الحدیث، ص : عبد العزیز سلیمان نوار - (1)
.207، 206، صص 7المرجع السابق، ج: عباس العزاوي–(2)
أنظر عبد . الحدادة، النجارةالسراجة ،: كان مدحت باشا قد استقدم لهذه المدرسة مدرسين فنيين للمواد التالية –(3)

.383تاريخ العراق الحديث، ص : العزيز سليمان نوار 
.383بلغ دخلها ألف جنيه عثماني سنويا، نفسه ، ص –(4)



- 242 -

تلميذا وبعد أن ينتهي الطالب من دراسته يتحصل 80حوالي )م1889-1890(

لتعينه في كسب (1)رضا بعد تخرجهعلى دبلوم، وكانت خزانة المدرسة تقدم له ق

على أن الفضل في تأسيس هذه المدرسة لم . (2)عيشة بالحرفة التي تدرب عليها

، وهي (3)هل بغداد بنصيب وفير من تكاليفهايكن لمدحت باشا وحده، إذ ساهم أ

.المدرسة التي لم تجد بعد مدحت باشا أي عناية تتناسب مع حاجة البالد المتزايدة

المدارس الحديثة أدخل مدحت باشا الصحافة إلى العراق، وأنشأ إلى جانب 

، دم أخبار الوالي، وحركات العشائرجريدة الوزراء وكانت هذه الصحيفة تق

وعلى عكس التعليم لم . ات الداخلية واألحوال االقتصاديةواألوامر الجديدة والتنظيم

العمل الصحفي تسر الصحافة على الطريق الفاشل بعد مدحت باشا، بل تواصل 

.(4)الذي فتح أفاق جديدة أمام النبوغ األدبي العراقي

ولعل هذا الشرط كانت تقتضيه ظروف البالد وعدم القدرة على تحصيل . هذا على شرط أن تكون إقامته في بغداد–(1)

383تاريخ العراق الحديث، ص : أنظر عبد العزيز سليمان نوار . متخرج عن العاصمةهذا القرض إذ ما رحل ال
.383نفسه ، ص –(2)
أنظر عباس . محمد آل جميل ويوسف الكركوكلي وإقبال الدولة ، وناصر السعدون باشا : على رأس هؤوالء –(3)

.179المرجع السابق، ص : العزاوي 
.54ق، ص المرجع الساب: أحمد أمين –(4)



- 243 -

: عناية مدحت باشا ببغداد -)ي

اعتنى مدحت باشا ببغداد ليجعلها نموذجا تحتذيه بقية المدن من حيث إدخال 

النظم الحديثة في المواصالت وفي الخدمات االجتماعية، ورأى أن المدينة تحتاج 

فة الجوانب لتكون جديرة بمكانتها كعاصمة لوالية العراق، إلى إصالحات مختل

لذلك قام بتزويدها بمشاريع صحية، وخدمات اجتماعية ترعى مصالح أهاليها، 

لغرض تنشيط ". الكاظمية"وربطها بمواصالت سريعة تربطها بضاحيتها الهامة 

حت باشا وبغداد، فقام مدالتجارة بين الضاحيتين وإيجاد فرص عمل ألهل الكاظمية

يكون (1)بإحصاء عدد المترددين على المدينة فوجد أنه عدد يكفي إلنشاء ترام

مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة في عاصمة العراق، فاستصدر مراسيم تأليف 

وقامت . ألف ليرة15شركة حددت أسهمها بتسعة آالف سهم برأس مال قدره 

ألف جنيه 18جملة التكاليف الشركة بشراء األدوات والمعدات من لندن وكانت

ولكن المشروع تم في عام واحد وكان دخله . فزادت التكاليف على رأس المال

وسدد الدين وكان مشروعات مدحت %20إلى %18مناسبا فبلغ ربحه في حدود 

كما أنشأ مدحت باشا مستشفى .(2)التي تذكر له دائما في العراق أيام التنظيمات

، الوالية لم تكن تكفي هذا المشروعألهالي نظرا ألن ميزانية من أموال تبرع بها ا

واستغله في الترفيه عن أهالي " ستان األمةب"وأنشأ متنزها عاما في بغداد سماه 

.بغداد

.السكك الحديدية: ترام –(1)
.385، 384تاريخ العراق الحديث ، صص : عبد العزيز سليمان نوار –(2)
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فقد قام مدحت باشا بعدة مشاريع ناجحة ومنها :الميدان االجتماعيأما في

كلة وصول قوافل الحجاج إنشاء عدة محاجر أهمها في خانقين والبصرة، وعالج مش

.  الفرس إلى العتبات المقدسة ومعهم أعداد عديدة من الموتى للدفن في العتبات 

كما قام بإنجاز ضواحي بالبصرة والموصل، فأسس في البصرة ضاحية جديدة 

نواة البصرة الجديدة، ولينقل هذه المدينة بعيدا عن المستنقعات بدأ ببناء ثكنة لتكون 

ومباني اإلدارات والجمرك، وأصبح هذا الحي الجديد أهم أحياء عسكرية ومستشفى

البصرة، كما طبق مدحت باشا التنظيمات في الموصل وشكل المجالس، وتفقد 

.أمورها الداخلية بعناية وبنى هناك سرايا وثكنة

المجهودات التنظيمية التي بذلها مدحت باشا في العراق تؤكد لنا وعليه كانت

ن طرز فريد، مؤمنا بفكرته اإلصالحية ، قام بتطبيق النظم أن الرجل كان م

الحديثة في العراق وهذه وحدها مشكلة استعصت على جل الوالة من قبله مع أن 

ونظم اإلدارة وضرب على يد . المدة التي قضاها في والية بغداد كانت قصيرة

ملة ت من األمور المهـالمرتشين، وعنى بالحياة االجتماعية والصحية وكان

ال في هذه الناحية بأن الشرقي ال يقل عن الغربي إقباال على هذه ـرب مثـفض

ا قام بواجبه على قدر استطاعته نحو أهل ـوكم. المتطورةاألساليب من الحياة 

م يقدمها وال من ـغ من األموال لـا فقدم مبالـه حقهـي حكومتـوف. العراق

كان من جاء بعده من حكام ي بدأها ـات التـة المشروعـت ألهميـقبل، وكان

. ر على نهجهـت ليسيـدم عليه مدحـر بما أقـى أو يستنيـيبدأ من حيث انته

___________________________________________________________

382.381صص . الحديث العراقتاريخ: عبد العزيز سليمان نوار -)  1(
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اآلثار االيجابية التي انتهت إليها تطبيق قوانين التنظيمات فيم ـن ورغـولك

العراق على يد مدحت باشا إال أن النقد الرئيسي الذي يوجه إلى مجهودات مدحت 

وكانت إصالحاته تستهدف إلنقاذ الرعية . كان تركيا في تفكيرهباشا هو أنه 

ولم يكن يعني بإشراك العرب . والحكومة من الهاوية التي كانوا ينحدرون إليها

واألكراد إشراكا فعليا في توجيه أمور البالد أو في تدريبهم على مسؤوليات الحكم 

ذلك من أسباب الصراع فظلت اإلدارة تركية وظلت المدارس تعلم بالتركية فكان 

العنيف بين القومية العربية وحكومة األستانة حيث أن بواكير الحركة العربية في 

.العراق أخذت تظهر في البالد منذ النصف األول من القرن التاسع عشر

_________________________________

.148.149صص . المرجع السابق . أحمد أمين –) 1(
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متابعتنا لتأثير التنظيمات العثمانية على واليتي الشام والعراق يقضي من خالل 

هاتين من شأن محاوالت الدولة العثمانية اإلصالحية فياإلنصاف أن ال نقلل 

، لكننا ال نستطيع القول بأن التنظيمات قد طبقت بالمعنى الحرفي للكلمة الواليتين

تطيع أن نصفه بأنه كان واضحا بينا في هاتين الواليتين، وإنما كان هناك تطبيق نس

مس جميع مجاالت الحكم وإن لم يكن كامال، فالتخلق الذي ساد جهاز الحكم 

واإلدارة في الوالية، وطبيعة المجتمع الشامي والعراقي، إذا أضافت إليه وقوف 

حتوائها جعل محاوالت الدولة التنظيمية إالدول األوروبية وراء حركة التنظيمات و

.كأنها غير مجدية في الواليتينتبدو و
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:ة ـخاتم

رها على الواليات اتعرضنا في جوانب هذا البحث إلى التنظيمات العثمانية، وآث

، وقد توخيت فيه أن أعطي فكرة واضحة عن التنظيمات العثمانية )الشام والعراق(العربية 

الشام (تطبيقها وتأثيراتها على الواليتين العربيتين )م1876-1839(في الفترة الممتدة من 

).والعراق

ذ بسياسة التجديد والتحديث خوال شك أبدا أن الدولة العثمانية كانت جادة في األ

تها، واستطاعت بالرغم من كل الصعوبات التي جابهتها أن تنفذ جزءا اوإدخالها إلى والي

كبيرا من تنظيماتها في واليتي الشام والعراق وفي فترة ال تزيد عن نصف قرن 

نجاحات والسيما في مدن الواليتين، هذا النجاح كفل استطاعت أن تحرز العديد من ال

في الحكومة المركزية في استانبول الهيمنة واإلشراف الكامل على جميع شؤون اإلدارة 

هاتين الواليتين، وبدأت الدولة بتطبيق التنظيمات والتدخل في شؤون التعليم والقضاء، 

ها وسيطرت على جميع اتزدادت دقة وحزما في تنفيذ قرارإوالمواصالت والصحة، و

، ونظمت اإلدارة والزراعة والصناعة، التجنيد، وأعلنت المساواة بين الواليةاألمور في 

الطوائف، إال أن هذه السياسة التنظيمية بالرغم من نتائجها االيجابية على الواليتين، هناك 

على مستوى ما يؤخذ عنها ومن هنا كانت مأساة التنظيمات العثمانية، جهاز إداري ليس 

، ولم يرافقه نجاح مماثل في نالواليتيمدن علىعال من الكفاءة وتنظيمات اقتصر نجاحها 

األرياف، وفي الوقت الذي استطاعت فيه تقيم أجهزة إدارية وحكومية في الواليات 
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األرياف الجبلية تانبول، فشلت في إقامة هذه األجهزة في سمتخصصة ومرتبطة بحكومة إ

يرة خ، وفشلت في اختراق البنية البدوية للقبائل لتعدل من سلوك هذه األومناطق العصبيات

نحو االستقرار واالنخراط في مجتمع سياسي، منضبط في تنظيمات وإدارة، وزاد عن هذه 

المأساة أن شعار التجديد والتغيير الذي رفعته النخبة في مطلع القرن التاسع عشر تحول 

نفسها أن أدى خدمة جليلة للتغلغل األجنبي داخل التحديفيما بعد نتيجة لعدم تحديده ألطر 

دعائم ومسلمات السياسة ىتها، هذا التدخل الذي أصبح إحدااإلمبراطورية العثمانية ووالي

وضعت الدولة ن التنظيمات وزيادة على هذا أ. أواخر القرن التاسع عشراألوروبية في 

، فاألخذ باألساليب األوروبية الحديثة، على طريق نهايتها كدولة إسالميةياالعثمانية رسم

وعلمنة القوانين، ووضع مؤسسات تعمل بقوانين وضعية، واالبتعاد عن التشريع اإلسالمي 

في مجاالت التجارة والسياسة واالقتصاد، قد سحب من الدولة العثمانية شرعيتها في أنظار 

لدولة أصبح داخليا، فالتوغل األوروبي في مستوياته الثقافية المسلمين، ناهيك أن عدو ا

والسياسية من ناحية، والمسلمون وعلماء الدين الذين يرتابون بمسلك الدولة ةواالقتصادي

من ناحية ثانية، سيبدءون صراعا لن ينتهي حتى بعد نهاية الدولة العثمانية، إذ الزالت 

.تأثيراته مستمرة إلى يومنا هذا
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السلطان 

الصدر األعظم

الوالي 

القائممقام

مجلس إدارة القضاء
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