Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Aisha ELJAROSHI1
OTTOMAN REFORMS AND THEIR EFFECTS ON THE
LEVANT ARAB STATES AS A MODEL
http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.6-3.31
Abstract:
Research Article
Received:
11/05/2021
Accepted:
09/06/2021
Published:
01/07/2021

This article has been
scanned by iThenticat
No plagiarism detected
Copyright © Published
by Rimak Journal,
www.rimakjournal.com

The period of Ottoman reforms had been begun in the 18th Century
precisely in1839 during the reign of Sultan Abdul Majid. That period
was distinguished by several attempts to upgrade the entire system
and the bill of rights and modernize the Ottoman Empire where also
attempts were made to include and integrate Muslims and foreigners
into Ottoman society by improving their civil liberties and granting
them, some other rights and equality, self-reliant and equal
opportunities with citizens in the Ottoman Empire. European
countries took advantage of that gap and tried to interfere in the
country's internal affairs country. Moreover, and at that time, the
reign of Sultan Abdul Majid was comprehensively more opening to
the reforms aiming at preserving the empire and showed the powers
of the national government as desired by the predecessors.It is
definitely known that the line of Sharif Kalkhana and Sherif
Humayun in 1839 and 1956 respectively had incredible impacts on
the Arab states specifically in the Levant countries, where the
Ottoman Empire was able to implement its quite huge reforming
protocol especially in the state of Syria.
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وتأثياتها عىل الواليات العربية 1839م1861-م
اإلصالحات العثمانية
ر
الشام أنموذجا
عىل
عائشة
الجروش ي
ي

2

الملخص

فتة إصالح بدأت ف عام 1839م خالل ر
اإلصالحات العثمانية ه ر
فتة حكم السلطان عبد
ي
ي
الثان ،وتمتت بمحاوالت عدة لتحديث الدولة العثمانية لتأمي وحدة ترابها ضد
المجيد
ي
الحركات القومية والقوى المعادية ،كما إنها حاولت دمج غت المسلمي وغت األتراك يف
العثمان بتحسي حرياتهم المدنية ،ومنحهم المساواة يف أرجاء الدولة العثمانية،
المجتمع
ي
فاستغلت الدول األوروبية هذه الثغرة للتدخل يف شؤون الدولة العثمانية.
ر
الت
الثان افتتاحا لحركة اإلصالحات ر
وعىل كل حال كان عهد السلطان عبد المجيد ي
الكتى ي
اإلمتاطورية مثلما كان يريد أسالفه.
استهدفت المحافظة عىل ر
ر
يعتتان
ومن المعروف أن خط رشيف كلخانة 1839م ،وخط شيف همايون 1856م
ر
ر
الت كان لها تأثتات واضحة عىل الواليات
عالمتي رئيسيتي لعرص اإلصالحات العثمانية ي
العربية وبالتحديد بالد الشام حيث استطاعت الدولة العثمانية أن تنفذ جزءا كبتا من
اإلصالح يف هذه البالد والسيما يف والية سوريا.
برنامجها
ي
الثان ،الشام ،الدولة العثمانية.
الكلمات المفتاحية :اإلصالحات ،السلطان عبد المجيد ي

المقدمة:

شهدت حركة اإلصالح العثمان مطلع الثالثينات من القرن التاسع ر
عش تحوال حاسما يف تاريخها ،بظهور تيار جديد يف
ي
ر
والت بدأت
الدولة العثمانية يدعو إىل ضورة إصالح الدولة وتطويرها ـ وهو االتجاه المعروف " بالتنظيمات العثمانية " ي
بشت ألوانها ر
ر
حت اندالع الحرب العالمية األوىل
الثان 1839م1861-م ،واستمرت
رسميا مع عهد السلطان عبد المجيد
ي
عام 1914م.
ورغم أن هناك من المؤرخي من يعود بجذور التنظيمات العثمانية إىل عهد مصطف الثالث 1757م 1774-م باعتباره قد
شكل منطلقا جديدا يف تاري ــخ الدولة العثمانية ظهرت فيه بوادر إصالح الجيش والمالية ،ونهايتها باندالع الحرب العالمية
األوىل ،إال أننا سنقف عىل دراسة هذه التنظيمات ف ر
الفتة الممتدة من 1839م إىل سنة 1861م بالتعرف عىل خلفياتها
ي
وروادها وأسبابها ومظاهرها ومن ثم تأثت وتداعيات هذه اإلصالحات عىل الواليات العربية وبالتحديد بالد الشام.
وتكمن أهمية الدراسة ف كونها تسلط الضوء عىل ر
فتة مهمة من تاري ــخ الدولة العثمانية خالل القرن التاسع ر
عش ،لتمتها
ي
عش والثامن ر
الت سبقتها ف القرني السابع ر
عن غتها من محاوالت اإلصالح ر
عش ،وتزيل اإلبهام عن كثت من األحداث
ي
ي
ر
الت شهدتها منذ بروز بوادر اإلصالح.
ي
ر
الت أدت إىل لجوء الدولة العثمانية إىل اإلصالح.
أما أهداف الدراسة فتتمثل يف معرفة أهم األسباب ي
ر
العثمان عىل الواليات العربية وبشكل خاص عىل بالد الشام خالل الفتة -1839
ـ معرفة آثار وتداعيات نظام االصالحات
ي
1861م.
ر
ـ معرفة من هم أهم رواد االصالح يف الدولة العثمانية خالل هذه الفتة.
إشكالية الدراسة:
كانت االصالحات ر
الت قام بها السالطي األوائل يف الدولة العثمانية قد ساهمت يف النهوض بها سياسيا وعسكريا باعتبار
ي
أن الدولة العثمانية بطبيعتها دولة عسكرية وفسادها بدأ بفساد جيشها ،وإصالحها يبدأ بإصالح هذا الجيش،لذلك لم
تتناول حركة اإلصالح يف بداية استهاللها النظم اإلدارية والمالية والقضائية ،إال بعد مرور مدة من الزمن تزيد عن ثمانية
عقود ،لذلك ارتأت الباحثة دراسة هذا الموضوع ،ومعرفة آثار وتداعيات اإلصالحات العثمانية عىل الواليات العربية
وخاصة بالد الشام خالل ر
الثان،محاولة اإلجابة عىل العديد من التساؤالت ولعل من أهمها ما
فتة السلطان عبدالمجيد
ي
يىل:
ي
2
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ر
الت جعلت الدولة العثمانية تنتهج سياسة االصالح؟
ماه أهم األسباب ي
س -ي
ماه تأثتات االصالحات العثمانية عىل البالد العربية عامة وبالد الشام خصوصا؟
س -ي
س -من هم رواد اإلصالح وماه أهم أسبابه؟
وسوف تقوم الباحثة بتقسيم يهذه الدراسة إىل ثالثة مباحث رئيسية ر
كاآلن:
ي
 أوال :مفهوم اإلصالح يف الدولة العثمانية وأهم رواده ،وأسبابه.
 ثانيا :مظاهر التنظيمات العثمانية.
 ثالثا :أثار وتداعيات التنظيمات العثمانية عىل بالد الشام
منهج البحث- :
ر
التاريخ
يعت باستداد الحدث
سوف تقوم الباحثة يف هذه الدراسة باالعتماد عىل منهج البحث
ي
ي
التاريخ الشدي الذي ي
الماض وبعثه حيا من جديد ،محاولة الوقوف عىل العديد من األحداث ،ودراستها دراسة تاريخية متسلسلة بدءا من
من
ي
مفهوم اإلصالح وأسبابه ،وانتهاء بتداعيات وآثار هذه اإلصالحات العثمانية عىل الواليات العربية ،وخصوصا بالد الشام
موضوع الدراسة.
ر
رأشفت عىل إدارة مشوع التنظيمات العثمانية بعض الرموز اإلصالحية العثمانية السياسية ،الذين تبوأوا أرفع المناصب
يف الدولة،وتخرج أغلبهم من المدارس األوروبية وحملوا أفكار ما يسىم بعرص النهضة والثورة الفرنسية وقيمها،من أمثال
ر
الت بدأت رسميا عام
مصطف رشيد باشا،وفؤاد باشا ،ي
وعاىل باشا،ومدحت باشا،وهم الذين كانوا وراء حركة التنظيمات ي
1839م .1
أوال :مفهوم اإلصالح يف الدولة العثمانية وأهم رواده وأسبابه
مفهوم اإلصالح يف الدولة العثمانية:
ارتبط مفهوم اإلصالح بمصطلح التنظيمات ،فتعرف دائرة المعارف اإلسالمية التنظيمات أنها مصطلح مأخوذ من قانون
ر
الت أدخلت عىل أداة الحكم واإلدارة يف الدولة العثمانية منذ مطلع عهد
تنظيم إتمك ،ويقصد بالتنظيمات اإلصالحات ي
الثان ،وقد استهلت بالقانون المعروف بصفة عامة خط رشيف كلخانة ،وورد اصطالح تنظيمات
السلطان عبد المجيد
ي
الثان ،أما نهاية عهدها فكانت عام 1876م ،عندما بدأ حكم عبد
ختية ألول مرة يف السنوات األختة من حكم محمود
ي
الثان 1876م1909-م (العزاوي1994 ،م)
الحميد ي
اإلمتاطورية
تستوح التجربة األوروبية إىل حد بعيد ،وهدفها تغيت نظام
ه إصالحات
ر
ي
ي
وف تعريف آخر للتنظيمات ي
ه إصالح المجتمع وفق أنظمة
أو
جديدة
وقانونية
فكرية
أسس
عىل
اطورية
اإلمت
هذه
وإرساء
واإلداري،
العسكري
ر
ي
تستوح التجربة األوروبية القائمة عىل الحرية والعدالة والمساواة ،متجسدة يف مجالس نيابية (ظاهر ،د ت)
سياسية
ي
ب .رواد اإلصالح:
وتوىل بعض المناصب
بعد ظهور نخبة مثقفة من أبناء العثمانيي المشبعي بالثقافة الغربية ،وبعد وصولهم إىل السلطة
ي
فيها كمنصب الصدارة العظىم ،أو وزير أول ،سىع هؤالء إىل اإلصالح نظرا إليمانهم برصورة وجوب التجديد واالقتباس
من الغرب ،وعرف هؤالء الرواد برجال التنظيمات ومن أبرزهم- :
ر
ر
المستشق سلفست دي ساس ،ويعد أبرز رواد اإلصالح ،وأب
 -1مصطف رشيد باشا 1858 -1800م :وهو تلميذ
السياس( ،المرجة1984 ،م) واستطاع مصطف باشا الوصول إىل منصب
التنظيمات ،وأحد المؤمني بقيمة اإلصالح
ي
الثان 1839-1808م،فبادر بقتل جميع أعوان السلطان مصطف الرابع 1807م-
الصدر األعظم يف عهد السلطان محمود
ي
الثان ،وعقد اجتماعا بحضور
والنه بموافقة السلطان محمود
1808م المعارضي للتجديد واإلصالح،وانفرد باألمر
ي
ي
يضاه الجيوش األوروبية يف تعليمه،
جيش
وتأسيس
االنكشارية،
األعيان والوزراء وأوضح لهم وجوب إصالح أوجاق
ي
ومعداته مع اتباع الطرق العرصية األوروبية (أرسالن2001 ،م).
وه خدمة مسؤولة عن إدارة الشؤون الداخلية والخارجية
ي
وف عام 1832م شغل منصب السكرتت األول لآلمدى ،ي
المض
عىل
فيها
ولي
المسؤ
يحث
تقارير
يرسل
كان
ومنها
،
باريس
ف
لبالده
ا
سفت
عي
عامي
مض
وبعد
،
اطورية
لإلمت
ر
ي
ي
ي
قدما يف االقتباس من النظم الغربية.
الثان 1861 -1839م للحكم كلفه بقراءة مرسوم كلخانة عىل المأل مراعيا فيه مصلحة
توىل السلطان عبد المجيد
ي
وبعد ي
المسيحيي وتحسي أحوالهم( .غاينة2009 ،م)
اإلمتاطورية ،وساعده يف ذلك اتقانه للغة
وخالصة القول فقد ساهم مصطف باشا يف إدخال اإلصالح والتغريب إىل
ر
األورون،وباإلضافة إىل
لمان
الفرنسية،وإيمانه بسياسات الدول العظىم،حيث أعجب بأسلوب الحكم الدستوري ر
ري
الت ي
العثمان
التجاري
النظام
اصالح
مرسوم كلخانة كانت له انجازات اخرى منها قانون إصالح التعليم 1846م ،وقانون
ي
1850م
عاىل باشا
 -2محمد أمي ي
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الهمايون الصادر
عاىل باشا أحد المخططي لمرسوم الخط
وهو أحد تالميذ مصطف باشا 2يف تطبيق االصالحات ،ر
ي
ويعتت ي
ر
عام 1856م،وأبرز المحركي الرئيسيي للمجلس األعىل لإلصالحات الذي تم أنشائه عام 1854م،من أجل األشاف عىل
االجراءات التجديدية وتطويرها ،فكان له الفضل يف اخماد الثورة يف البوسنة والهرسك،واصالح أحوالها ،باإلضافة إىل
المزيد من اإلصالحات الداخلية االخرى.
أسباب لجوء الدولة العثمانية لإلصالح:
اإلمتاطورية اندفع رجال الدولة إىل تدارك هذا التدهور باللجوء إىل اإلصالح للنهوض
يف خضم الضعف الذي أصاب
ر
ر
ه إصالح
الت أتت من جانب الدولة ،ي
بالدولة العثمانية ومواكبة التطور الذي يحدث يف الغرب فكانت أوىل المحاوالت ي
ر
الت تقلص من جموع آغوات االنكشارية وتمرداته وانكساراته
النظام العسكري والجيش والبحث عن كل الوسائل الفعالة ي
الت توالت ف مختلف جبهات القتال خالل القرن الثامن ر
ر
عش (زيادة1972 ،م).
ي
ي
ر
الت أجراها السالطي العثمانيي يف بدايتها يف المؤسسة العسكرية ،باعتبار أن
لذلك انحرصت حركة التجديد والتغيت ي
الدولة العثمانية بطبيعتها دولة عسكرية ،وفسادها بدأ بفساد جيشها ،وإصالحها يبدأ بإصالح هذا الجيش،لذلك لم
تتناول حركة اإلصالح يف بداية استهاللها النظم اإلدارية والقضائية والمالية إال بعد مرور مدة طويلة تزيد عن ثمانية عقود
من السني (جالل1985 ،م).
وهدف السالطي العثمانيي ومن حولهم من دعاة اإلصالح وراء محاوالت اإلصالح العسكري إىل إقناع الدول األوروبية
بإصالح يجري يف الدولة ،لعل ذلك سيؤدي إىل إقناعهم بصالحياتها يف البقاء ويرفع من سلطتها المنهارة لدى الرأي
األورون ،فتخفف من حدة تدخلها يف شؤونها الداخلية تحت حجج حماية األقليات المسيحية (محمد أ1985 ،.م)
العام
ري
ر
كاآلن:
ويرجع معظم المؤرخي أسباب لجوء الدولة العثمانية لإلصالح إىل أسباب داخلية ،وأخرى خارجية
ي
الت عاشتها الدولة العثمانية قبيل ظهور فكرة اإلصالح ولعل من أهمها ما
أوال :أسباب داخلية :وتمثلت يف األوضاع ي
يىل:
ي
:
1ـ تعدد مراكز السلطة قسمت الدولة العثمانية الواليات العربية إىل مجموعة من اإلياالت،وتولت بعض األش حكم
هذه اإلياالت فحكموا حكما وراثيا،وأحيانا مستقال عن الدولة العثمانية منها أشة آل العظم 1786-1724م يف
سوريا،واألشة الجليلة بالموصل يف العراق 1775-1737م ،وحكم الدايات بالجزائر 1830-1671م ،والبايات بتونس
والقرمانللي يف ليبيا 1711م1835-م (ياسي2010 ،م).
وهذا التعدد يف مراكز السلطة وبعد المسافة بينها وبي اسطنبول مركز الخالفة أوجد صعوبة عىل الدولة العثمانية يف
السيطرة عىل زمام األمور
السالطي:
2ـ ضعف
ر
القانون يف عام 1566م ،توىل
أن ضعف السالطي كان سببا يف ضعف الدولة العثمانية ،فبعد وفاة السلطان سليمان
ي
العرش سلسلة من السالطي الضعاف ،فاعتىل العرش سبعة ر
عش سلطانا ،ومنهم من مات شيعا ،ومنهم من توىل
العرش ف سن طفولته فأحمد األول 1603م1617 -م،وعثمان الثان 1623م1640-م كانا ف الرابعة ر
عش من عمرهما،
ي
ي
ي
ومراد الرابع كان ف الثانية ر
السلطان" (إسماعيل1998 ،م) ،وبعد
"الحريم
النساء
لحكم
رصة
ف
القرص
هؤالء
كان
كما
،
عش
ي
ي
األكت ،فكان هذا التغت سببا يف تقاعس
أن كان السلطان يخرج للحرب بنفسه أصبح الجيش يقاتل تحت إمرة القائد
ر
أغلب السالطي عن أداء واجباتهم المنوطة بهم (بك.)1981 ،
3ـ فساد الجيش االنكشاري:
استغل االنكشارية الرصاع بي أبناء السالطي وتدخلوا يف السلطة،مما أفسح لهم المجال بتولية وعزل من أرادت عىل
ر
وانتشت الرشوة
(أمان2011 ،م)،ورغباتها المادية فضعفت تربيتهم اإلسالمية،وتعاطوا الخمر
حسب أهوائها الشخصية
ي
واالهاىل عن طريق الزواج مع العلم إنه كان يمنع عليهم الزواج ،أو عن طريق
والفساد،كما حدث اندماجا بي االنكشارية
ي
االنتساب إىل الحرف ،وبانتماء السكان المحليي إىل االنكشارية أصبحوا يعرفون باسم التلية (إسماعيل)1998 ،التر
ي
(الغاىل2011 ،م).
دخلت يف ضاع مع االنكشارية الجدد أو القابيقول الذين تبعث بهم اسطنبول إلقرار االمن
ي
4ـ فساد الوزراء:
وأشف الصدر األعظم عىل ر
تناىم نفوذ الوزراء عىل حساب السلطان وسلطاته ،وأصبحت زمام األمور بيدهم ،ر
أكت
والوظيف ،فلجأت الدولة يف مجال االرض
وظائف الدولة كالجيش واإلدارة المركزية وانعكس ذلك عىل الواقع االداري
ي
ر
ر
ويعت جمع الواردات أو العائدات المالية حيث استغل الملتم االرض
والرصائب إىل نظام عرف بنظام االلتام  3ي
تعسف ،فأصبح هذا النظام عبئا تقيال عىل المواطن يف الريف
ومحاصيلها ووارداتها المالية والماشية والفالح بشكل
ي
والمدينة وعىل مؤسسات الدولة (ياسي2010 ،م).
5ـ تعدد القوميات:
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شهدت اإلياالت العثمانية بعض االضطرابات والقالقل بسبب تعدد القوميات مثل لبنان طرف الدولة العثمانية ،وكذلك
الرصاع بي الموارنة والدروز 4والذي أدى مذابح كارثية لكال (رأفت1994 ،م) الطرفي ،كما شهد العراق ضاعا بي العرب
عىل واألكراد المدعومي من قبل شاهات إيران ،وأستمر الوضع غت مستقر بالعراق بسبب
المؤيدين من طرف محمد ي
انقسامه إىل سنة وشيعة ،وبادية وحرص ،وكذلك الحال ف سوريا ر
الت شهدت ثورات متعاقبة نظرا لسياسة بعض الحكام
ي
ي
مثل أحمد باشا الجزار 5الذي عرف بشدته ف التعامل مع الناس ،واستمرت الثورات ف بالد الشام ر
حت سنة 1798م.
ي
ي
6ـ الحركات االنفصالية وأهمها:
.1حركة ظاهر العمر:
طتية يف فلسطي سنة 1733م والصفد 1739م ومدينة عكا
من الحركات االنفصالية حركة ظاهر العمر 6الذي ضم ر
ر
ر
الت كانت يف حرب مع روسيا ،كما
1977م وصيدا ،ثم توسع حت القدس والخليل ويافا األمر الذي أزعج الدولة العثمانية ي
عىل بك القوات لنجدته ،إال أن الدولة العثمانية تمكنت من هزيمته بعد تمرد
عىل بك ،فأرسل ي
تحالف ظاهر العمر مع ي
(الغاىل2011 ،م).
بأن الذهب،وكان ذلك يف عام 1775م
قائد جيشه الملقب ر ي
ي
عىل بك الكبت:
. 2حركة ي
الواىل من منصبه،
وطرد
العثمانية
والدولة
روسيا
بي
حرب
م
قيا
فرصة
فانتهز
،
الكبت
بك
عىل
أطماع
محط
كانت مرص
ي
ي
عىل بك النقود باسمه وطرد كل من أبدى ميال للعثمانيي ،إال أن الدولة العثمانية لم
وأعلن نفسه واليا عىل مرص ،وصك ي
ر
الواىل المعي من قبل العثمانيي كما تحالف مع ظاهر العمر واستطاع
تعتف به ،واستطاع أن يضم الحجاز بعد طرد
ي
الدخول إىل بالد الشام عام 1771م ،ولكن هذا التمرد فشل بعد أن استمالت الدولة العثمانية قائده العسكري محمد بك
عىل بك الكبت
الملقب ر ي
بأن الذهب والذي أغرته بملك مرص بعد القضاء عىل حركة ي
ثانيا :أسباب خارجية:
وباإلضافة إىل األسباب الداخلية ر
الت كانت وراء ضعف الدولة العثمانية كانت هناك أسباب أخرى خارجية ،ومن أهمها ما
ي
يىل:
ي
 1حروب الدولة العثمانية الطويلة:
خاضت الدولة العثمانية حروبا طويلة مع اختالف جبهات القتال فيها ،واستتفت هذه الحروب اموال وموارد البالد،
وألحقت بها هزائم كثتة كهزيمتها امام روسيا وتوقيعها معاهدة صلح عام 1699م بكار ر
لوفت ،7ر
والت تخلت الدولة
ي
العثمانية بموجبها عن ترانسلفانيا وسلوفانيا وكرواتيا والمجر واقليم بولونيا للبولنديي ،كما وقعت معاهدة
اض جديدة يف
بساروفيتس 21يوليو 8عام 1718م ،يف عهد السلطان أحمد الثالث 1730-1703م،تنازلت بموجبها عن أر ي
بلغاريا ،وحول الدانوب للنمسا.
ر
كينارح عام 1774م ،9
أما بالنسبة لمعاركها مع روسيا فقد منيت بهزائم اضطرتها إىل عقد معاهدات منها معاهدة
ي
ياس 1772م  ،10وقد كشفت هذه المعاهدات عن ضعف الدولة العثمانية بسبب عدم مواكبتها للتطورات
ومعاهدة
ي
ر
ر
ئ
العرن،
الحديثة (ياسي2010 ،م)،كما انها كشفت عن استاتيجية روسيا تجاه وضع مواط قدم لها يف البلقان والمشق
ري
وذلك بإعطائها حق التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة العثمانية إسوة بفرنسا (المنعم2004 ،م).
.2االمتيازات األجنبية:
ر
ر
يعتت القرني الثامن عش والتاسع عش بداية الهيمنة األوروبية عىل العديد من المناطق الخاصة بالدولة العثمانية،حيث
ر
بدأ األجانب استعمال االمتيازات والتسهيالت ر
الت منحتها لهم الدولة فراحوا بواسطة قناصلهم ورعاياهم يتدخلون يف
ي
(الغاىل2011 ،م) فصار لكل من فرنسا وبريطانيا وروسيا نفوذا كبتا من خالل رعاياها ،وغدت
الشؤن الداخلية للدولة
ي
قيودا طوقت عنق الدولة ،وقد أساء ممثلو القوى العظىم استخدام هذه االمتيازات وتوسعوا فيها وتجىل ذلك يف ادخال
االالف من نصارى الدولة تحت حمايتهم ،وإعطاء بعضهم الجنسيات (غنجور2014 ،م2015 -م) األوروبية ،كما عملوا
عىل إثارة االضطرابات عن طريق تحريض الطوائف للثورة والعصيان عىل السلطة ،ولعل من أهم سلبيات نظام
ر
الت تحد من حرية الرعايا األجانب عىل أراضيها ،بحيث أصبح هؤالء المنفذ الذي
االمتيازات أن الدولة لم تضع الحدود ي
ر
الت استخدمتها الدول األوروبية للدفاع عن مصالحها
بواسطته تشب النفوذ
األجنت ،وهذه الثغرة كانت بمثابة الحجة ي
ري
التجارية والسياسية والدينية (غنجور2014 ،م2015 -م)
ثالثا :مظاهر التنظيمات العثمانية:
تجسدت مظاهر التنظيمات العثمانية يف سلسلة طويلة من القواني والنظم اإلصالحية ،وعدد كبت من الخطوط
الثان الدستور
الهمايونية (محمد ع1969 ،.م) ،صدرت بي وفاة السلطان محمود
الثان سنة1839م ،وإلغاء عبد الحميد ي
ي
العثمان
سنة 1876م ،واستهدفت تنظيم مختلف إدارات وأجهزة الدولة،وأهمها ثالثة قواني إصالحية عدت يف التاري ــخ
ي
ر
ه:
الت لفتت أنظار أوربا ،وهذه القواني ي
من أبرز مظاهر التنظيمات ي
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الثان الحكم (محمد ع،.
خط رشيف كلخانة سنة 1839م ،وخط همايون سنة 1856م ،وصدرا عند تولية عبد المجيد
ي
1969م) ،والدستور الذي أصدره السلطان عبد الحميد األول سنة 1876م.
أ -مرسوم كلخانة:
ر
ر
ر
الت شهدتها الدولة العثمانية منذ القرن الثامن عش ،ولم
ر
يعتت خط شيف كلخانة مرحلة هامة من مراحل التحديث ي
يكن هذا المرسوم دستورا بالمفهوم الصحيح ،وإنما منشورا تمهيديا يتضمن وعدا من جانب الدولة العثمانية بتنظيم
(الغاىل،
شؤون الدولة وفقا للنظم يف الدول األوروبية وقد جاء هذا المرسوم نتيجة لظروف طرأت عىل الدولة نفسها
ي
واىل مرص الذي كان يريد االنفصال عنها أثناء أزمة العالقات المرصية العثمانية
عىل باشا ي
2011م) كتاعها مع محمد ي
1841 -1839م فقد جاء هذا المرسوم كثمن للدول األوروبية وخاصة بريطانيا مقابل تسويتها للتاع السابق (الحسن،
2009م).
نوفمت 1839م ،حيث دعا مصطف رشيد باشا إىل أحد
الثان يف 3
وهو أول مرسوم صدر يف عهد السلطان عبد المجيد
ر
ي
كان المعروف باسم كلخانة (قرص الورود ) كل رجاالت الدولة وذوي المقامات
بالطات الشاي القديم يف حدائق طوب ر ي
الدبلوماس ،قرأ مصطف
السلك
وأعضاء
الدين،
ورجال
األوروبية
الدول
ممثىل
الرفيعة من مدنيي وعسكريي ،وبحضور
ي
ي
باشا خط كلخانة عىل مسمع من السلطان ،وقد حرص البيان عىل إضفاء الصبغة اإلسالمية فيما تناوله من إجراءات حي
الشع ر
أكد عىل أن عدم االنقياد إىل ر
الشيف كان السبب فيما أصاب الدولة خالل السنوات المائة والخمسي السابقة له
من تدهور وضعف ،وأن المقصود من إصدار هذا الفرمان هو أحياء الدين والدولة معا ،ومع ذلك كان هذا الخط هو
ر
الت تست
الخطوة نحو األخذ بالقواني الوضعية (غاينة2009 ،م) ،فألول مرة تعلن الدولة العثمانية بأن النظم الحضارية ي
عليها لم تعد صالحة والبد لها من مواكبة التطور ،واألخذ بنظم أوربا.
يىل:
وقد تضمن مرسوم كلخانة مجموعة من البنود وأهمها ما ي
 المساواة بي رعايا الدولة بغض النظر عن ملتهم. ضمان حقوف الجميع وأمالكهم. ضمان المحاكم العلنية العادلة للمتهمي العاديي والسياسيي. عدل قانون الرصائب وقانون المجندين بحيث أصبحا رأكت عدالة.
وكان هدف مصطف باشا هو اإلرتقاء ربتكيا إىل مصاف الدول المتقدمة عن طريق دستور ينص بلغة العرص عىل حقوق
ر
انجلتا وفرنسا (كارل2011 ،م).
المواطني األساسية ،ويؤمن عىل تركيا من عداوة روسيا عن طريق اكتساب عطف
الفعىل من هذا المرسوم هو ما خططت له الحركة الماسونية من
وخالصة القول هناك من المؤرخي من يرى أن الهدف
ي
القوىم لدى الشعوب المسيحية ضد الدولة ،وأعقب هذا المرسوم إنشاء مجلس للنواب ،ووضع قانونا
إثارة الشعور
ي
ر
للعقوبات وفق الشائع الحديثة ،وأصدر مصطف باشا أوراقا مالية ،وقام بتعميم مضمونه عىل جميع الواليات (مفيد،
2003م)،
ر
ر
الت تطمح إىل
ب -مرسوم خط شيف همايون 1856م :لقد تبي أن خط كلخانة لم يكن كافيا يف نظر الدول األوروبية ،ي
العمىل بي اإلسالم والمؤسسات العثمانية ،لذلك
عمليات إصالح أوسع تقدم لها ضمانات االختالف الكامل والفصل
ي
الثان يف  18رفتاير 1856م
عىل الدولة العثمانية ،فأصدر السلطان عبد المجيد ي
عادت الدول األوربية لممارسة ضغوطها ي
ر
إنجلتا
خط همايون بعد انتصار الدولة العثمانية عىل روسيا يف حرب القرم 1853ـ 1856م ،فكان بمثابة هدية إىل
(الغاىل2011 ،م) ،وقد تضمن خط همايون النقاط التالية:
وفرنسا
ي
ر
 -1إلغاء نظام االلتام والقضاء عىل الرشوة والفساد.
 -2المساواة يف التجنيد بي المسلمي وغت المسلمي.
 -3معاملة جميع رعايا الدولة معاملة متساوية مهما كانت أديانهم ومذاهبهم.
ر
الت يتمتع بها رؤساء الملل غت اإلسالمية.
 -4المحافظة عىل الحقوق واالمتيازات ي
 -5فتح معاهد التعليم متساوية أمام المسيحيي وسمح بإنشاء مدارس تعليم العلوم والفنون والصناعات ،وضمن حرية
هذه المدارس التعليمية.
األهاىل ورجال الدين
 -6أن تصبح المسائل المدنية الخاصة بالرعايا المسيحيي من اختصاص مجلس مختلط من
ي
المسيحيي،يقوم الشعب بانتخابه بنفسه.
االمتاطورية بمواطنة عثمانية.
 -7القضاء عىل حواجز نظام الملل ليتمتع كل
مواطت ر
ي
والختات األوروبية بهدف
اض يف الدولة ،كما وعد السلطان باالستعانة برأس المال
ر
 -8السماح لألجانب بامتالك األر ي
تطوير اقتصاد الدولة (محمد ع1969 ،.م).
 -9قبول جميع رعايا السلطان يف الوظائف والمناصب الحكومية ،والمدارس الملكية والعسكرية دون فرق وال تميت.
إصالح السجون ووضع نظاما ر
للشطة ،وحرم التعذيب وأوض بتكوين مجالس للواليات.
-10
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 -11شجع عىل إنشاء البنوك وإصالح النقد لتوفت رؤوس اموال تستخدم يف التنمية الزراعية والصناعية (مفيد2003 ،م).
وقد اتخذت الدولة العثمانية يف هذا الخط خطوات إيجابية لخت رعاياها فأقر السلطان كافة المبادئ والضمانات
الواجب إجراؤها ،ولم يبد فيه انقسام الشخصية الذي اتضح ف خط كلخانة ،كما أن صيغته ر
أكت عرصية واقتباسا من
ي
اإلمتاطورية العثمانية
الغرب ،بصورة لم تعهد من قبل يف الوثائق العثمانية ،فهو لم يستشهد بآية قرآنية أو بقواني
ر
السابقة (مصطف1982 ،م) ،فكان المرسوم برمته يتطلع إىل األمام ر
الماض.
يستوح
أكت مما
ي
ي
اض أخطر ما جاء يف المرسوم إذ ساهم بحد كبت يف
وترى الباحثة أن البند السابع الذي تضمن امتالك األجانب لألر ي
اض.
ر
األ
لهذه
استعمار
اض العثمانية ،ثم تطور ليتحول إىل
التغلغل
ري
ي
األورون داخل األر ي
كما أن أخطر ما جاءت به التنظيمات هو تعزيز نظام االمتيازات األجنبية ،وتجىل ذلك بشكل واضح من خالل خط
اض ،وهو أمر ترتب عليه أمور
كلخانة الذي أقر رسميا حق األجانب يف ممارسة كل أنواع التجارة،وبحقهم يف تملك األر ي
اإلسالىم،حيث أن الحكومات األوروبية كانت تستغل هؤالء األجانب سياسيا ،وذلك
خطتة يف الواقع االقتصادي
ي
للتدخل يف الشؤون الداخلية للدولة العثمانية (غنجور2014 ،م2015 -م).
األمتاطورية فأن تدخل الدول األوروبية بعد 1856م أي بعد
ورغم هذه االمتيازات ورغم الوجود الفاعل لألوروبيي يف
ر
وف عام
،
األوروبية
الواليات
ف
األمور
بست
أخبارها
الدول
هذه
فف عام 1859م طالبت
ي
ي
صدور خط همايون لم ينقطع ي
1867م اضطرت الحكومة العثمانية إىل اإلذعان لهذه الدول ،ولكن هذه األختة لم تتفق فيما بينها عىل ما يعمل يف هذا
العاىل عىل توحيد مختلف
السبيل فبينما كانت روسيا تطالب بوضع مشف يف الالمركزية كانت فرنسا تشجع الباب
ي
طوائف السكان وتغلب رأي فرنسا وقتذاك (العزاوي1994 ،م).
اض 1858م:
ج -قانون األر ي
ان2010 ،م)
يىل (عر ر ي
اض الدولة كما ي
صدر يف إبريل عام 1858م من 132مادة وخاتمة،حيث قسم أر ي
اض المملوكة وتنقسم إىل أ بعة أقسام:
.1األر ي
ر
 القطع داخل المدن والقرى بمسافة أقصاها  400مت مربــع.اض األمتية.
اض مفروزة من األر ي
 أر يالت وزعت ف الفتوحات اإلسالمية ويستوف عنها ضيبة ر
العشية وه ر
 األراض رالعش.
ي
ي ي
ي
 األراض الخراجية وه األراض رالت فتحها المسلمون عنوة وتستحق الخراج.
ي ي
ي
ي
اض األمتية وتعود إىل بيت المال.
  -2األر ياض وقف غت رسمية وقفها أفراد
اض وقف رسمية وقفها الخلفاء أو الوزراء ،وأر ي
وه نوعان أر ي
اض الموقوفة ي
  -3األر يالشعب ،وال تباع وال تصادر.
ر
وه بعيدة من مناطق السكن ،وال تتبع أحد.
اض المتوكة ي
  -4األر ياع.
ر
والم
كالطرقات
المشاع
اض
ر
األ
وه
الموات
اض
ي
ي
ي
  -5األر يئ
إال أن هذا القانون أست تطبيقه ،فكانت له نتائج عكسية ولم ينفذ عمليا إال عىل نطاق ضيق،فقد مكن هذا القانون
اض بطرق ملتوية كالرشوة
األغنياء وأصحاب النفوذ من االستيالء واالستحواذ عىل مساحات واسعة من األر ي
ر
سء فإنما
والتحايل،بينما كان الفالح عاجزا عن توفت المال الالزم الذي يدفعه قيمة ترصفه باألرض ،وهذا أن دل عىل ي
اض مستلهمي بالنظم
يدل عىل أن رجال االصالح كانوا غت مدركي تماما حينما أصدروا بطريقة آلية قواني اصالح األر ي
(الغاىل2011 ،م).
الفرنسية فقط دون فهم وإدراك الوضع القائم ونتائجه المحتملة
ي
تأثي اإلصالحات العثمانية عىل بالد الشام:
رابعا :ر
بعد دراسة مظاهر التنظيمات العثمانية وكحلقة أختة يف السلسلة سنحاول مناقشة تأثت وتداعيات اإلصالحات
العثمانية عىل الواليات العربية وخاصة بالد الشام.
كان من نتائج التنظيمات العثمانية أن أخذت الدولة بنظام الحكم المركزي،بعد أن تمكنت من القضاء عىل النظام
اإلقطاع ،إال أن األمر الوحيد الذي يؤخذ عىل الدولة العثمانية أثناء تطبيقها لهذه التنظيمات أنها غالت كثتا يف
ي
المركزية ،ولم تطبق التنظيمات يف جميع الواليات العربية العثمانية يف درجة واحدة من الشعة والشمول ،كما وجدت
صعوبة يف تطبيقها يف بعض الواليات االخرى ،فنجدها طلقت التنظيمات يف واليات الشام سورية وبتوت وحلب
ومترصفية القدس قبل غتها من الواليات العربية وبشعة وشمول ر
أكت (الحرصي1960 ،م)11إما تطبيقها يف واليات
العراق الثالث البرصة وبغداد والموصل فقد كان أقل شعة وشموال،إذ لم يكن من السهل تطبيق نظام الحكم المركزي
فيها ،كما لم يكن من السهل أن تستجيب عشائر العراق ر
للتشيعات العثمانية الجديدة (محمد أ1985 ،.م) 12ومع ذلك
شهد العراق بعض اإلصالح أثناء والية مدحت باشا لبغداد،حيث نظم إدارة الوالية ،وأخضع العشائر لسلطة الدولة ،وإما
تطبيقها يف الواليات العربية البعيدة كالحجاز واليمن فقد كان ضئيال جدا.
التنظيمات العثمانية يف بالد الشام:
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اإلصالح
إما عن تأثت هذه اإلصالحات يف بالد الشام فقد استطاعت الدولة العثمانية أن تنفذ جزءا كبتا من برنامجها
ي
"التنظيمات "ف هذه البالد ،وف ر
فتة ال تزيد كثتا عن نصف قرن حققت الدولة العثمانية الكثت من اإلنجازات
ي
ي
التنظيمية ،والسيما يف والية سورية وكانت أوىل هذه اإلنجازات:
 -1التنظيمات اإلدارية :فبالرغم من أن قانون تشكيل الواليات 1864م لم يأت بجديد يف مجال التقسيم اإلداري للوالية،
وأن تقسيم الوالية إىل ألوية وسناجق ،واأللوية إىل أقضية كان معروفا ومعموال به من قبل أن يصدر هذا القانون ،ولكن
الجديد يف هذا القانون هو أن الدولة العثمانية أعادت النظر بموجبه يف التقسيمات اإلدارية لواليتها فضمت واليات
أخرى ،وشكلت واليات جديدة ،ونالت بالد الشام يف ظل هذه التنظيمات نصيبا من هذه التغيتات (عبدالكريم) 13إذ
اختفت والية صيدا وقسمت بالد الشام إىل واليتي هما والية تضم أجزاء الجزيرة واألناضول ،كما نظمت الدولة جهاز
الوالية اإلداري ،وحددت اختصاصات وصالحيات كل موظف فيه بدءا من الواىل ر
حت مختار القرية ،كما أنشئت
ي
المجالس اإلدارية المحلية وحاولت رإشاك الشعب يف تحمل مسؤولية الحكم.
 -2تنظيم القضاء:
ئ
القضان يف الدولة العثمانية هو تدفق القواني الوضعية إىل داخل الدولة العثمانية،
باإلصالح
سىم
ما
كانت أوىل تأثتات
ي
ر
وامتداد تأثتاته إىل الوالية العثمانية العربية والسيما بالد الشام حيث تكت األقليات المسيحية ،إذ صدرت يف أعقاب خط
كلخانة 1839م وخط همايون 1856م مجموعة من القواني لتنفيذ توصيات هذين المرسومي ،فأدى ذلك إىل حدوث
ئ
المدن يف بالد الشام إىل سلخ الدعاوى
القضان
تغتات كثتة شملت مختلف مجاالت الحياة ،إذ أسفر تطبيق النظام
ي
ي
الجزائية من المحاكم ر
الشعية ،وتحويل النظر يف القضايا الجنائية والحقوقية إىل محاكم جنائية ومدنية مختلفة يكون
وف القانون ،إىل نوع من
األجانب أطرافا فيها ،ويعمل بتلك المحاكم قضاة أتراك وأوربيون،فأدى االزدواج يف المحاكم ي
ر
ر
(البشي1985 ،م).14
والتشيعات العلمانية يف بالد الشام
الخلط واالتجاه إىل الغرب
 –3اآلثار العسكرية:
حظ الجهاز العسكري يف عهد التنظيمات باهتمام الدولة وعنايتها ،فأنشأت يف بالد الشام الجيش الخامس ومقره
ي
األهاىل التجنيد اإلجباري الذي أعلنته يف خط كلخانة وجاء فيه "
عىل
وفرضت
،
ومنظما
حديثا
جيشا
وكان
دمشق،
ي
هاىل "وقد أقامت الدولة
األ
بذمة
ائض
ر
الف
من
هو
الوطن
محافظة
األهاىل وإن أعطاء العساكر ألجل
الجندية فريضة عىل
ي
ي
من أجله المدارس العسكرية واتبعت يف تحصيله أسلوب القرعة ،فكان السلطان يبعث بفرمان القرعة يف كل عام إىل بالد
ر
والمفت ،واألعيان
والقاض
الواىل ومشت الجيش الخامس،
الشام ،حيث تجرى مراسيم خاصة عند قراءته بحضور
ي
ي
ي
والعلماء والوجهاء ،ثم يعقد مجلس القرعة ويحرصه األفراد المكلفون الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية إىل المجلس،
وبعد ذلك تجرى القرعة ،وقد رأشفت الدولة عىل تطبيق نظام القرعة يف العديد من الواليات ،وألوية بالد الشام مثل لواء
مرعش ،ونابلس والقدس وغتها.
-4اآلثار االقتصادية:
ر
الت تحصل
اهتمت الدولة بالناحية االقتصادية كثتا ،فاعتنت بموارد
الوالية ونظمت الرصائب ،وسنت األنظمة ي
ر
والملتمي للفالحي ،وراقبت متانية الوالية ،ر
وأشفت عىل
الرصائب بموجبها ،وحدت من سوء استغالل المحصلي
ر
الهمايون سنة 1858م الذي استهدف
اض
ي
إدارتها المالية إشافا تاما ،أما يف مجال الزراعة فقد أصدرت الدولة قانون األر ي
ر
العثمان األول ،وكانت محاولة جادو من الدولة للسيطرة عىل
الت كانت سائدة يف العهد
ي
وضع حد لفوض الملكية ي
اض وتوزي ــع سندات التسجيل "الطابو" عىل
أراضيها ،ووضع حد للمتالعبي بها ،كما اهتمت الدولة بتسجيل األر ي
المالكي.
 -5اآلثار التعليمية والثقافية:
الهمايون قد
مف بنوده إىل ذكر التعليم إال أن السنوات األختة له وللخط
ي
بالرغم من عدم تعرض خط كلخانة  1859ي
شهدت انتشارا لموجة التعليم وذلك من خالل إنشاء عدة مدارس ،وكان لبالد الشام نصيب من المدارس ذات التعليم
النظري ر
أكت من غتها من الواليات العربية فأنشات مدارس ف ألوية حوران والكرك ر
"شق األردن " يف والية سوريا مثال،
ي
الت ر
ر
انتشت يف اللواءين المذكورين( .عمر،
وكان هدف الدولة من إنشائها هو إضعاف مدارس اإلرساليات األجنبية ي
1917م)15
وقد نشطت إدارة معارف والية الشام يف بناء المدارس وذلك بفضل إيرادات صندوق المعارف المتنوعة ،كالمخصصات
ر
ر
الت تحصل من
الت تحصل من
ي
األهاىل ،ومخصصات األوقاف واإلعانات المتفرقة والرسوم ي
األمتية واإلعانة السنوية ي
طلبة المدارس السلطانية (محمد ع1969 ،.م).16
ويمكننا تقسيم أنماط التعليم يف بالد الشام يف عهد التنظيمات إىل نوعي وهما :المدارس الحكومية والمدارس الخاص،
التجمة وقامت الجمعيات العلمية واألندية الثقافية فنتج عن ذلك إحياء ر
باإلضافة إىل انتشار الطباعة وحركة ر
التاث
الثقاف العرن ،ر
خريخ هذه المدارس التبشتية جمعت بي الثقافتي ،وتزعمت
ونش الثقافة األوروبية ،فظهرت فئة من
ر ي
ري
ي
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اليازح ،وأدت هذه الحركة إىل ظهور
البستان ،وأحمد فارس الشدياق ،ونصيف
حركة العلم واألدب وعىل رأسهم بطرس
ي
ر ي
الوع بالذات العربية فضال عن تجديد بناء المجتمع (سمور2010 ،م)17
وتنمية
ي
وبالنسبة إىل اإلرساليات أو البعثات التبشتية فقد بدأت روسيا القيرصية ترسل بعثاتها األرثوذكسية إىل فلسطي ،بعد أن
ر
ر
اض وتشييد األبنية فيها ،وأقاموا دارا للطباعة يف
سبقتها البعثات ر
التوتستانتية والكاثوليكية ،وبدأ المبشون بشاء األر ي
بيت المقدس إلصدار كتبهم الدينية اللغة العربية واليونانية ،ولكن بعد هزيمة روسيا يف حرب القرم مع الدولة العثمانية
وف سبيل الحفاظ عىل ممتلكاتها يف
1853م1856 -م انشغلت عن مسألة االهتمام باألماكن المقدسة وبعثاتها التبشتية ،ي
الفلسطيت التابع لوزارة الحرب ،وأوكلت إليه مهمة االهتمام بإعادة إحياء
فلسطي بادرت خالل الحرب بإنشاء المجلس
ي
وف عام 1857م أعادت روسيا فتح قناصلها يف القدس ،وأنشأت قسم جديد يف وزارة
العالقات الروسية مع العرب ،ي
الخارجية الروسية أصبح يعرف باسم قسم فلسطي (غنجور2014 ،م2015 -م)18أوكلت إليه مهمة البحث عن مصادر
والديت لروسيا يف بالد الشام ،وكان لهذه اإلرساليات نتائج
السياس
تمويل جديدة وتوظيفها يف توسيع ودعم النشاط
ي
ي
الت ر
ر
ر
تكت فيها األقليات المسيحية،حيث وجدت فيها مجاال خصبا لنش أفكارها
سيئة عىل بالد الشام ،خاصة األماكن ي
يعتتون الدولة العثمانية غريبة عنهم ،ويتجهون بوالئهم وحسهم إىل
الثقافية والدينية والسياسية ،فظل المسيحيون ر
وبالتاىل توسيع الهوة بي المسلمي والمسيحيي (عمر1917 ،م).19
الدول األوروبية،
ي
 -6تنظيم الشؤون الطائفية:
عندما عاد العثمانيون إىل بالد الشام سنة 1840م تابعوا إقرار المساواة بي الطوائف ،وفقا لما جاء يف خط كلخانة 1839م
ر
وباف الملل الذين هم من تبعة سلطتنا السنية سائلي مساعداتنا هذه الشاهانية بدون
ولك يكون أهل اإلسالم
ي
" ...ي
ر
أهاىل ممالكنا المحروسة عىل نفوسهم
ع لجميع
استثناء أعطيت من طرفنا
ي
ي
الشاهان األمنية الكاملة بمقتض الحكم الش ي
.
وأغراضهم وناموسهم( 20...محمد ع 1969 ،م) "
فكان لذلك أسوأ األثر ف الواليات العربية والسيما بالد الشام حيث ر
تكت األقليات المسيحية ،ذلك أن الدولة العثمانية
ي
بالرغم من إعالنها مبدأ المساواة بي كافة رعايا الدولة ،لم تستطع تطبيق هذا المبدأ تطبيقا كليا ،فظلت الوظائف العامة
ال سيما العسكرية ،واإلدارية والقضائية مقترصة عىل المسلمي وحدهم ،فكان لهذا التميت صدى قوي يف األوساط
ر
االعتاز والتطاول لدى النصارى ،إذ أخذ المسيحيون
الطائفية ،إذ أوجد الضغينة يف قلوب المسلمي ،وزاد يف روح
ر
الت للمسلمي ،بينما أخذ المسلمون ينظرون إىل الميسحيي
ينظرون إىل التنظيمات عىل أنها تعطيهم نفس الحقوق ي
اجتماع ممتاز عما كانوا عليه من قبل،
نظرة الشك ويرون يف التنظيمات أنها السبب يف تطلع المسيحيي إىل وضع
ي
فكانت النتيجة أن أخل ذلك التوازن بي العناض الطائفية المسيحيي والمسلمي ،إذ وجدت هذه العناض نفسها
متقابلة وجه لوجه ،وزاد يف تأثت البغضاء بينهما لجوء بعض األقليات المسيحية يف بالد الشام إىل الدول األوروبية
لحمايتها وتأييد وضعها شبه المستقل ،فانتهت بذلك التنظيمات إىل تعميق الهوة بي المسلمي والمسيحيي ،ر
حت أن
ر
المباشة إىل
نس ثومان يف كتابه تاري ــخ بالد الشام يظهر أن مذابح لبنان سنة 1860م ترجع يف أسبابها غت
المؤرخ الفر ي
التنظيمات العثمانية (محمد أ1985 ،.م).21
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الخاتمة:
ر
العثمان مطلع الثالثينات من القرن التاسع عش تحوال حاسما يف تاريخها ،بظهور تيار جديد يف
 شهدت حركة اإلصالحي
الدولة العثمانية يدعو إىل ضورة إصالح الدولة وتطويرها ،وهو االتجاه المعروف ب "التنظيمات العثمانية " بدأت هذه
بشت ألوانها ر
ر
حت اندالع الحرب
التنظيمات رسميا مع عهد السلطان عبد المجيد األول 1839م 1861-م واستمرت
العالمية األوىل يف عام 1914م.
وقد خلصت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
بتبت
عثمان
يعتت السلطان عبد المجيد األول أول سلطان
 -1ر
ي
يضف عىل حركة تغريب الدولة الصفة الرسمية ،إذ أنه أمر ي
ي
همايون وكلخانة الذين عرفا بالتنظيمات العثمانية ،وبــهذين الفرماني تم استبعاد
الدولة لهذه الحركة وأمر بإصدار فرمان
ي
العمل ر
بالشيعة اإلسالمية.
ر
الت عاشتها الدولة العثمانية لجأت إىل اإلصالح لتدارك هذا التدهور ،والنهوض بها ومواكبة
 -2نظرا لألوضاع السيئة ي
التطور الذي حدث يف الغرب حيث أخذ بعض رجالها عىل عاتقهم إصالح البالد وإخراجها من مأزق االنهيار ،وكانت هذه
عاىل باشا والذين تأثروا بهذه الثقافة تأثرا واضحا.
الفئة معظمها مثقفة ثقافة غربية من بينهم رشيد باشا ،ي
 -3جاءت التنظيمات كنتيجة طبيعية لالمتيازات األجنبية ،وبــها انحطت الدولة العثمانية فاالمتيازات األجنبية أدت إىل
األجنت.
اإلمتاطورية عىل مرصعيه لتغلغل النفوذ
فتح أبواب ر
ري
 -4كان أخطر ما جاءت به التنظيمات هو تعزيزها لنظام االمتيازات األجنبية ،وتبي ذلك بشكل واضح من خالل خط
اض ،وهو أمر جاء ربتتيبات شيعة
كلخانة حيث أقر رسميا حق األجانب بممارسة كل أنواع التجارة وبحقهم يف تملك األر ي
اإلسالىم.
وخطتة يف الواقع االقتصادي
ي
تعتت والية الشام أول والية طبقت فيها التنظيمات العثمانية ،وبــهذا فأن تطبيق التنظيمات لم يكن عىل درجة واحدة
 -5ر
من حيث الشعة والشمولية.
ر
ر
 -6عمل األوروبيون عىل إرسال بعثاتهم التبشتية لبالد الشام وشيدت لها األبنية والمدارس ،وقد انتشت المدارس بكتة
يف بالد الشام أ وأصبحت الدول األوروبية تتسابق عىل ذلك ،فنتج عن ذلك اتساع الهوة بي المسلمي والمسيحيي،
وظهرت فكرة القومية العربية ذلك أن هذه اإلرساليات األجنبية كانت تشجع عىل االنفصال من خالل تبشتها بالعروبة
ر
تعت فصل الدين عن الدولة ،ونجحت بعد
والت ي
دون اإلسالم فانعكس ذلك يف ظهور حركات انفصالية تنادي بالعلمانية ي
ذلك يف إسقاط الدولة العثمانية وإلغاء الخالفة اإلسالمية.
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الهوامش

دائرة المعارف اإلسالمية ،مادة تنظيمات ،المجلد السابع ،دار المعارف ،بتوت1933 ،م ،ص .79
العثمان،وقد توىل االل رـتام طبقـة مـن االثريـاء وكـان هـؤالء يتعهـدون الرصـائب
 3هو جباية االموال والرصائب من عامة الشعب إلرسالها إىل السلطان
ي
من الفالحي ،وكان ر
ويعت قيـام أحـد األغنيـاء بـدفع مبـالي ماليـة مقـدما للدولـة مقابـل تحصـيله للرصـائب
االلتام يتم غالبا عن طريق المزايدة العلنية
ي
ر
ر
من المواطني وغالبا ما كان الملتم يبت المواطني بأخذ مبالي نقديـة تفـوق قيمـة الرصـيبة األصـلية وتمكنـت الدولـة العثمانيـة مـن الـتخلص مـن هـذا
النظــام خــالل حركــات اإلصــالح والتجديــد الـ ر يـت قامــت بهــا مــن خــالل المرحلــة الثانيــة الـ ر يـت عرفــت بمرحلــة التنظيمــات مــن خــالل مرســوم خــط رشيــف
للرصـائب وجمعهـا بــدال مــن
ـ
كلخانـة نســبة إىل قرصـ كلخانــة الــذي أصـدره الســلطان عبــد المجيـد األول عــام 1839م وكــان مـن بنــوده وضــع نظـام ثابــت
نظام اال رلتام وبذلك تم التخلص منه،
ـواىل
 4ه ـ ــم المواطن ـ ــون اللبن ـ ــانيون ال ـ ــذين يتبع ـ ــون الكنيس ـ ــة الماروني ـ ــة ويعت ـ ـ رـتون م ـ ــن أ ك ـ ـ رـت الطوائ ـ ــف المس ـ ــيحية يف لبنان،وتق ـ ــدر أع ـ ــدادهم بح ـ ـ ي
1.062.000ويش ــكلون  %22م ــن مجم ــوع س ــكان لبن ــان المنقس ــمي إىل طوائ ــف ع ــدة،وكان الموارن ــة ينتم ــون إىل الطبق ــة الحاكم ــة حي ــث تقاس ــموا يف
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ـه فرقــة باطنيــة تنتســب إىل نشــتكي الدرزي،وقــد نشــأت هــذه
البدايــة الســلطة مــع الموحــدون الــدروز،ثم الحقــا مــع المســلمي الســنة ،أمــا الــدروز فـ ي
رص ـ ،لكنهــا لــم تلبــث أن هــاجرت إىل الشــام،وعقائدها خلــيط مــن عــدة أديــان وأجنــاس للمزيــد انظــر مـ رـت مــوس ،الموارنــة يف الت ــاري ــخ،
الطائفــة يف م ـ
ترجمة ر
بإشاف المؤلف ،دار قدمس ر
للنش والتوزي ــع
عاىم 1773-1768م بادئا خدماته لسيده بأن قدم له رؤوس أربعـة يكـرههم مـن شـيوخ
عىل بك الكبت الذي حكم مرص بي ي
 5عمل أحمد الجزار عند ي
البـدو فاســتخدمه للــتخلص مــن معارضــيه ومنافســيه ومنحــه لقـب بــك ،عــىل إثــر انقــالب محمــد بـك أبـو الــذهب العســكري عــىل حاكمهــا الســابق عـ يـىل
بك الكبت ،هرب أحمد الجزار حي وجد إنه من الصعب مقاومة انقالب أبو الذهب إىل جبل لبنان متغاضـيا كرهـه للـدروز حيـث كـان يسـيطر األمـت
ـهان
يوسف
الشهان زعـيم الـدروز حـاكم سـاحل لبنـان ومـدن حمـص وحلـب ،فكلفـه بحفـب بـتوت،ثم انقلـب الجـزار عـىل صـديقه األمـت يوسـف الش ر ي
ري
ـهان م ــن اس ــتعادة ب ــتوت ه ــرب الجـ ـزار ع ــام 1773م وع ــاد إىل
ـ
ش
ال
ـتطاع
ـ
س
ا
وعندما
،
ـطي
ـ
س
بفل
ـل
ـ
ي
الجل
ـة
ـ
ق
منط
ـاكم
ـ
ح
ـر
ـ
م
الع
ـاهر
ـ
ظ
ـن
ـ
م
ـاعدة
وبمس ـ
ري
ـان الــذي فوضــه عــىل واليــة صــيدا ومنحــه لقــب باشــا للمزيــد انظــر دار الخلــيج مؤرشــف مــن األصــل يف  23أكتــوبر 2013م أحمــد باشــا
ـ
م
العث
ـلطان
السـ
ي
ـ
م
رص ـ والش ــام وحوادث ــه م ــع ن ــابليون بونابرت،القاهرة،مكتب ــة
الشهان،قص ــة أحم ــد باش ــا الجـ ـزار ب ــي م ـ
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مدبوىل2008،م
ي
ظاهر بن عمر الزيدان الشهت بتسميته ظاهر العمر 1775-1695م ،كان أحد الحكام ف فلسطي ف ر
العثمان.
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االنجلـ ــتي يف اإليالـ ــة الجزائريـ ــة 1519م1830-م،رسـ ــالة ماجسـ ــتت يف التـ ــاري ــخ الحـ ــديث والمعاض،جامعـ ــة وه ـ ـران  ، 1أحمـ ــد بـ ــن بلة،كليـ ــة العلـ ــوم
اإلنسانية والعلوم اإلسالمية2019-2018،م ص ..80
وتقض ـ هــذه المعاهــدة
 8انهــت هــذه المعاهــدة الحــرب مــع البندقيــة الـ ر يـت اســتمرت ثــالث ســنوات وســبعة أشــهر،ومع النمســا الـ ر يـت اســتمرت سنتي،
ي
بإعادة المورة إىل الدولـة العثمانيـة لقـاء تنازلهـا عـن مقاطعـة تمسـوارا بلغـراد وضبيـا الشـمالية وبـالد الـوالخ،وأن ت ر
ـبف جمهوريـة البندقيـة محتلـة ثغـور
ئ
شاط دلماسيا ،وأن يستعيد رجال الدين الكاثوليك مزاياهم القديمة يف الدولة العثمانية للمزيد انظـر :محمـد فريـد وجـدي،تاري ــخ الدولـة العثمانيـة،
ر
ـان ،دار
ـف،دار النفــائس ،بتوت،الطبعــة السادســة1988،م ؛ كــذلك انظــر أحمــد عبــد الــرحيم مصــطف ،يف أصــول التــاري ــخ العثمـ ي
تحقيــق إحســان حـ ي
ر
الشوق،القاهرة ،الطبعة الثالثة1998،م.
ر
كاينارح بالتكية وتكتب كوتشك كاينارجا أو كوجك قينا رجة معاهدة سالم بـي روسـيا والدولـة العثمانيـة المنعقـدة يف 21يوليـو
 9معاهدة كيتشوك
ر ي
1774م يف معســكر قــرب قريــة كيتشــوك كاينـ ير
ـارح الـ ر يـت تقــع يف بلغاريــا المعاضة،جــاءت تلــك المعاهــدة يف  28مــادة ،ومــادتي منفصــلتي ،وقــد أورد
"وبمقتض ـ هــذه المعاهــدة انفصــلت خانيــة القــرم عــن الدولــة العثمانية،وأصــبحت دولــة
نصــها الــدكتور محمــد فريــد يف كتابــه "تــاري ــخ الدولــة العليــة
ـدة عــىل مــنح األفــالق والبغــدان "رومانيــا ي" االســتقالل الـ ر
ـذان تحــت الســيادة العثمانيــة،مع إعطــاء روســيا حــق التــدخل يف
مســتقلة،كما نصــت المعاهـ
ي
اختيار حكامها وأعطت المعاهدة لروسيا حق رعاية السكان األرثوذكس الـذين يعيشـون يف الـبالد العثمانيـة ،وكـان هـذا االع رـتاف ذريعـة لروسـيا يف أن
تتدخل يف شؤون الدولة العثمانية.
فقدت الدولة العثمانية ف هذه المعاهدة ازوف وبساربيا وبالد القرم ولكنها ر
استدت اوزي ورومانيا
10
ي
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