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 مقدمة

حيث  .لطاملا عرفت الدولة العثمانية بقوهتا و هيبتها خالل القرون األربعة األوىل من تأسيسها        
، ولكن ابتداء النتصارات املتواصلة اليت حققتهاعاشت فيها اإلمرباطورية أزهى مراحلها من خالل ا

كريا ، اقتصاديا  فأصبح الوضع متدهورا ) سياسيا ، عس ،حال السلطنة تغري فإن   م17ه/ 11من القرن 
، وهذا ما استشعر به رجال الدولة الذين اندفعوا لتقدمي حلول من شأهنا إصالح حال و حىت ثقافيا (

       .                                                الدولة و احلد من هذا التدهور و االضمحالل

حماوالت إصالحية من طرف مفكري الدولة و لكن املالحظ على هذه م 17رن وقد عرف الق       
ا احتفظت باملؤسسات التقليدية العسكرية ا اإلصالحات أهن   اعتمدت على جهود عثمانية حملية، وأهن 

ا مل تدرك حماوالت اإلصالح االقتصادي نظرا ألن  نظام االمتيازات األجنبية   و الثقافية، إضافة إىل أهن 
 يكبل حركة اإلمرباطورية ويشل حركتها.كان 

ا وضعت         و إذا كانت السياسات اإلصالحية السابقة قد تبناها مفكرو الدولة العثمانية فإهن 
-1623)الذي حكم بني "مراد الرابع "حيز التنفيذ من طرف السالطني ابتداء من عهد السلطان 

 . م18وا على احلكم بعده وصوال للقرن ( ، ومن مث تواصلت جهود السالطني الذين توالم1640

ا أصبحت تتخذ النمط الغريب منوذجا          و السمة البارزة لإلصالحات اليت عرفها هذا القرن أهن 
 م18 هلا، نظرا إلدراك سالطني هذا القرن للتطور احلاصل يف الدول األوروبية ، وما إن انقضى القرن

حىت أصبحت هذه اإلصالحات مبميزاهتا تفرض نفسها و بقوة يف عهد السلطان  ،م19و حل القرن 
نظرا ألن  حالة الضعف و التفكك أصبحت  (م1839 -1808)الذي حكم بني "حممود الثاين " 

أكثر مما كانت عليه، األمر الذي جعل الدولة العثمانية عرضة ألطماع القوى األجنبية رغم حماوالت 
الذي حكم بني "سليم الثالث " سالطني متنورون قبله خاصة السلطان  ااإلصالح اليت قام هب

 . (م1789-1807)

يتجه إىل طريق اإلصالح حلماية عرش  "حممود الثاين "وهذا الوضع املتدهور جعل السلطان        
اإلمرباطورية و احملافظة على إرث أجداده، فعمد إىل إرساء دولة عصرية و بناء جيش يضاهي يف 

 قدراته القتالية جيوش الدول األوروبية.
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مع شخصية أخرى اضطلعت بدور بالغ األمهية يف  حممود الثاين"و قد تزامن حكم السلطان "        
و  (م 1849 -1805 )الذي حكم مصر بني  باشا " "حممد عليمصر ممثلة يف واليها  اإلصالح يف

 –هي مدة تقارب نصف قرن تقريبا، وقد استفاد "حممد علي" كثريا من خملفات احلملة الفرنسية 
فقد كان لقضاء الفرنسيني على جزء كبري من املماليك فرصة استغلها  –بعيدا عن خملفاهتا السلبية 

 م يف حادثة القلعة.1811فيما بعد وقضى عليهم سنة  حممد علي

كما أن  وفود طائفة العلماء إىل مصر للتنقيب على آثارها و الوقوف على أسرار طبيعتها         
اجملهولة، أيقظ روحا جديدة يف شخص حممد علي، كما استفاد من كل األعمال اليت قام هبا بونابرت 

قامة اجلسور...اخل،كما أن ه تفطن ألغراض احلملة فعو ل على يف مصر، كإنشاء الطرق الواسعة وإ
 تكوين دولة حديثة كربى.

ومن هذا املنطلق قام "حممد علي" مبجموعة من اإلصالحات  استطاع خالهلا حتديث مصر        
من خالل قيامه بالعديد من اإلصالحات اليت مشلت اجملاالت العسكرية و االقتصادية ، الثقافية وحىت 

الجتماعية ، و رغم أن  السلطان "حممود الثاين" و "حممد علي" مل يتقنا أية لغة أوروبية و مل تكن ا
هلما دراية كافية مبا حيدث يف الغرب، إضافة إىل املشاكل و الصعوبات الداخلية و اخلارجية اليت 

ما اعتربا علمني من أعالم اإلصالح يف ذلك القرن، خاص ة و أن  عهديهما واجهت كال منهما إال أهن 
شهد إصالحني كبريين عجز عن تنفيذه قبلهما العديد من السالطني و الوالة، و هذا ما شهد هلما 

 التاريخ به.

لطاملا كان هذان و "فالسلطان" أزاح عقبة اإلنكشارية و الوايل"حممد علي" أزاح املماليك،         
على كل هذه األحداث و املعطيات جاء حبثنا العنصران أحد عراقيل اإلصالح يف الدولة، واعتمادا 

ووايل  م(1839 -1808) "اإلصالحات العثمانية بني جتربيت السلطان حممود الثاين معنونا كالتايل
م،والذي متثل 19و كان اإلطار الزماين لدراستنا هو القرن  ("،م1849 -1805مصر حممد علي باشا )

ه على مصر احلكم وختمنا الفرتة بسنة وفاة كل منهما، أما يف تويل كل من السلطان حممود الثاين ووالي
 اإلطار املكاين فكان الدولة العثمانية ومصر. 

من األسباب اليت دفعتنا الختيار هذا املوضوع كون هذه اإلصالحات : أسباب اختيار املوضوع
ر على منجزات حدث هام كان له انعكاس على مستقبل الدولة العثمانية، ورغبة منا يف االطالع أكث
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هاتني الشخصيتني  يف خمتلف اجملاالت، وحماولة الوصول إىل استنتاجات تكون أرضية انطالقة 
 لدراسات جديدة.كما أن  هذا املوضوع يندرج ضمن الفرتة العثمانية احلديثة وهي فرتة تستهوينا كثريا.   

عمال اجلليلة اليت قدمها كل من تكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا مرآة عاكسة لألأمهية الدراسة : 
السلطان "حممود الثاين" وواليه "حممد علي باشا"، و لكوهنا إصالحات عظيمة فرضت نفسها يف فرتة 
حرجة على مسرح األحداث، عجز عن حتقيقها آخرون يف فرتات سلم و رخاء، و لكون هذه 

ال ناجعة حدت منها ،  اإلصالحات تطرقت إىل مواطن الضعف و تعرفت على أسباهبا فأعطت حلو 
ا غريت وجه اإلمرباطورية القدمي من خالل تطوير أجهزة الدولة وإداراهتا، إضافة إىل هذا فإن   كما أهن 
هذه اإلصالحات شاهدة على عظمة رجال خططوا هلا و سهروا على تطبيقها مبا فيهم "السلطان 

لى اهتمامهما بشؤون الدولة وحال حممود الثاين" وواليه على مصر  "حممد علي"، و هذا خري دليل ع
 الرعية،وبالتايل  كان هدفنا من الدراسة  إبراز مآثر الرجلني.

إصالحات "السلطان حممود كنت مدى مإىل أي إشكالية حبثنا كانت على النحو التايل  اإلشكالية :
؟ و كيف هبا دي لألخطار احملدقة صالت من اخلالفة العثمانية الثاين" ووايل مصر "حممد علي باشا"

و حتت هذه اإلشكالية طرحنا جمموعة من   هتما على مستقبل الدولة العثمانية؟انعكست إصالحا
التساؤالت مفادها: ماهي اجملاالت اليت قام بإصالحها كل من "السلطان حممود الثاين" وواليه على 

عثمانية على الدولة المصر  "حممد علي" ؟ وما هي اجلوانب اإلجيابية والسلبية إلصالحات كل منهما 
و ماهي ردود األفعال احمللية و األوروبية من إصالحات كل من السلطان "حممود  و على مصر؟

 الثاين" وواليه "حممد علي باشا"؟ .

" إصالحات السلطان حممود الثاين حتصلنا على مذكرة ماجيستري حتمل عنوان  الدراسات السابقة :
املرحومة  "زكية زهرة" وكانت حتت إشراف الدكتور املرحوم  "أبو القاسم لصاحبتها " م(1839 -1808)

م،جبامعة بوزريعة، و قد تناولت أهم إصالحات السلطان يف اجملال 1983 -1982ة سعد هللا" سن
العسكري و بقية اجملاالت األخرى مبا يف ذلك اجملال الرتبوي و الثقايف ، اإلداري ، االقتصادي و 

)الفرنسية و مبا يف ذلك األجنبية  ة.وكانت مصادر حبثها معظمها باللغة الرتكية واللغاالجتماعي 
 اإلجنليزية(.

اعتمدنا على املنهج التحليلي الوصفي املعتمد أساسا على وصف خمتلف اجملاالت  املنهج املتبع :
أثار هذه اليت مت إصالحها من طرف السلطان "حممود الثاين" ووايل مصر "حممد علي" و حتليل 
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،كما ختلل عملنا املنهج املقارن العملية و تداعياهتا على الدولة و كذا حتليل خمتلف ردود الفعل منها
وذلك من خالل عرض إصالحات السلطان يف اجملاالت املذكورة وكذا تقييمها وتبيني ردود الفعل 

شابه ونقاط االختالف يف نقاط الت وباملقابل مقارنتها مبثيلتها عند الوايل إلبراز ،منها من جهة
 .إصالحاهتما

و إليفاء الدراسة حقها اعتمدنا على التقسيم التايل : مقدمة ، مبحث متهيدي ،  اخلطة املعتمدة :
 ثالثة مباحث باإلضافة إىل خامتة و جمموعة من املالحق .      

املقدمة ، أم ا املبحث املقدمة متهيد للموضوع و ذكر لدواعي اختياره و أمهيته و بقية عناصر جاء يف 
 -17ه / 12 -11"التجارب اإلصالحية يف الدولة العثمانية خالل القرنني  التمهيدي فجاء بعنوان

م 17و قد تضمن احلديث عن أهم احملاوالت اإلصالحية اليت مث لها املفكرون يف القرن  ،" م18
هلا، تالها املبحث األول و اليت أصبحت تتخذ النمط الغريب منوذجا  م،18والسالطني يف القرن 

و قد تضمن احلديث عن اجملال  ،م("1839 -1808"إصالحات السلطان حممود الثاين )بعنوان 
العسكري الذي قام فيه السلطان بالقضاء على اجليش القدمي املتمثل يف اإلنكشارية و إحالل جيش 

ل اإلداري الذي قام فيه جديد مسي "بالعساكر املنصورة احملمدية"، كما كان لنا حديث عن اجملا
السلطان بتقوية إدارته املركزية و القضاء على استبداد الوالة ، أم ا اجملال الرتبوي و الثقايف فقد 

خصصناه للحديث عن إقامة السلطان للمدارس االبتدائية و العليا و إرساله للبعثات العلمية ألوروبا  
د حتدثنا فيه عن مبدأ املساواة الذي أدخله السلطان أم ا فيما خيص اجملال االجتماعي و االقتصادي فق

إضافة، إىل تطرقنا لعنصر تنظيم الضرائب و إلغاء اإلقطاع ، أم ا املبحث الثاين فهو موسوم ب 
و قد ضمناه احلديث عن إصالحاته  ،( "م1849 -1805"إصالحات وايل مصر حممد علي باشا )

قدمي و تأسيس جيش جديد ، كما كان لنا حديث عن العسكرية اليت متثلت يف قضائه على اجليش ال
إصالحاته اإلدارية اليت متثلت يف تقسيمه البالد إىل مديريات و تنظيمه إلدارات اجليش  أم ا 
إصالحاته العلمية و الرتبوية فقد حتدثنا فيها عن عناية "حممد علي" باملدارس االبتدائية و العليا وكذا 

وبا، و تطرقنا أيضا إىل إصالحاته االقتصادية و االجتماعية واملتمثلة إرساله للبعثات العلمية ألور 
أساسا يف اهتمامه بالزراعة و الصناعة و التجارة، و عن واقع اجملتمع املصري يف عهده ، أم ا عن 

و قد خصصناه  ،و ردود الفعل منها "تقييم لإلصالحات " املبحث الثالث فقد أخذ عنوان 
للحديث عن النظرة اإلجيابية و السلبية إلصالحات "السلطان حممود الثاين" وكذا للوايل "حممد علي"   
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كما ذكرنا فيه ردود الفعل الداخلية و مواقف الدول األوربية من التجديد الذي تبناه الطرفان ، خامتة 
 ضمناها أهم االستنتاجات املتوصل إليها خالل البحث .

هناك العديد من املؤلفات اليت تناولت بالدراسة إصالحات "حممد علي" در و املراجع املتبعة : املصا
يف مجيع اجلوانب ماعدا اجلانب االجتماعي الذي كان االهتمام به قليال، أم ا فيما خيص املراجع اليت 

إصالحاته، و تركز  تناولت إصالحات السلطان "حممود الثاين" فهي قليلة و املتوفرة منها ال تتعمق يف
ا تكتفي بإشارة خفيفة إىل  على اجملال العسكري و بالضبط حادثة القضاء على اإلنكشارية ، كما أهن 
بعض إصالحاته ، هذا باإلضافة إىل أن   املصادر مل تتناول احلديث عن املواقف املختلفة من 

 الدول األوروبية . إصالحات الشخصيتني مبا يف  ذلك ردود الفعل الداخلية و خاصة مواقف

" ملؤلفه عبد  عجائب اآلثار يف الرتاجم و األخبارو أهم املصادر اليت اعتمدنا عليها كتاب "        
م،كان من أشهر العلماء وعلى اتصال ببكوات املماليك، 1754الرمحان اجلربيت ولد بالقاهرة سنة 

م، أعطى 1798ة على مصر سنة شهد ما وقع ملصر من أحداث زمن العثمانيني و احلملة الفرنسي
صورة كاملة للمجتمع املصري يف مصر العثمانية، ويقع الكتاب يف أربعة أجزاء، طبع الكتاب يف 

،وعلى الرغم مما توافر يف كتب اجلربيت عن الطوائف كالتجار و أرباب م1879/ه1297بوالق سنة 
اجملتمع اململوكي، وكان اجلربيت شديد احلرف وأهل الذم ة، إال أن  كتاباته ركزت على جمتمع العلماء و 

النقد ملا حدث مبصر زمن "حممد علي" السيما يف السنوات األوىل من حكمه.ويف تأليفه للجزء الرابع 
 للكتاب أل ف معه كتابا آخر أمساه "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس".

" ملؤلفه املرياالي إمساعيل اردول البحعن حقائق األخبار كما اعتمدنا على مصدر معنون ب"        
ه، طبع الكتاب ببوالق، ويقع يف جزأين اجلزء األول 1314سرهنك ناظر املدارس احلربية، سنة 

خصصه للحديث عن الدولة العثمانية، فتحدث عن سالطني الدولة منذ عهد السلطان عثمان 
أم ا اجلزء الثاين فقد خصصه  وصوال إىل آخر سالطينها رغم أن ه عاصر فرتة السلطان "حممود الثاين"،

 للحديث عن تاريخ مصر، مبا يف ذلك فرتة حكم "حممد علي" ملصر.

ملؤلفه فريد بك احملامي، وهو تاريخ الدولة العلية العثمانية"أم ا املصدر الثالث فكان كتاب "       
ف ، وقد بدأ املؤلم1981/ه1401حمقق من طرف إحسان حقي، وللكتاب طبعتان األوىل سنة 

الكتاب مبقدمة تارخيية فيمن ويل اخلالفة اإلسالمية قبل ملوك الدولة العثمانية وصوال لفرتة 
املماليك،أم ا املنت فقد خصصه للحديث عن تاريخ الدولة العثمانية من فرتة السلطان الغازي عثمان 
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م م(وصوال إىل السلطان حممد رشاد خان اخلامس الذي حك1362 -1326خان الذي حكم بني )
 صفحة.  700(،وهو يتجاوز م1918 -1909بني)

 Histoire de l’empire»كما اعتمدنا على جمموعة من املصادر األجنبية أمهها كتاب          
ottoman depuis origine jusqu' a nos jours .، منذ  "تاريخ اإلمرباطورية العثمانيةأو

م، هو دبلوماسي ومستشرق 1856، ت سنة   J.von hammerلصاحبه  "، نشأهتا إىل يومنا هذا
منساوي، ويعترب مؤلفه هذا من أهم الكتب اليت تناولت التاريخ العثماين، ملا يتميز به من دقة بالغة، 

" هذا الكتاب باللغة وقد أورد العديد من التفاصيل و األحداث عن الدولة العثمانية، ألف "فون هامر
م يتميز فون هامر 1835جملدا وقد طبع الكتاب سنة  18األملانية مث ترجم إىل اللغة الفرنسية، وجاء يف 

بأسلوب تارخيي تقليدي فهو يهتم بالوصف أكثر من اهتمامه بالتفسري، وأنه  ال يتحرى األسباب 
 ذلك الوقت. العميقة لألحداث وذلك بسبب السياق املعادي للعثمانيني يف 

 ت" تركيا و التنظيماأي et le tanzimat  la turquieإضافة إىل ذلك اعتمدنا على كتاب        
فرنسي قضى شطرا كبريا من حياته يف عاصمة الدولة العثمانية دبلوماسي  وهو E’ngelhardtملؤلفه 

وكان من املعاصرين الذين اتصلوا باحلوادث مباشرة، وفيه حديث عن أهم اإلصالحات اليت قامت هبا 
الدولة العثمانية، وصوال إىل مرحلة التنظيمات اليت أصدرها السلطان العثماين عبد اجمليد األول الذي 

 .  م1839 كخط الشريف كوخلانة سنة م(1861-1839حكم بني )

 la ملؤلفه  تاريخ تركيا"أي "  Histoire de la turquieاعتمدنا على كتاب  كما       
martine  و الكتاب حيتوي على مثانية أجزاء ، وقد اعتمدنا على اجلزء األول، الذي طبع سنة ،

م، وفيه حديث عن عهد السلطان "حممود الثاين" .وقد استقينا منه املعلومات اخلاصة بسياسة 1854
 التسامح اليت انتهجها السلطان "حممود الثاين" .

ملؤلفه روبري منرتان   " تاريخ الدولة العثمانية"أم ا خبصوص املراجع فقد اعتمدنا على كتاب          
م، وهذا 1989ين، وقد كتبت النسخة األصلية بالفرنسية سنة ترمجة بشري السباعي، وهو يف جزأ

الكتاب هو عمل مجاعي قام بكتابة كل فصل مؤرخ متخصص حتت إشراف املؤرخ و املستشرق روبري 
منرتان، ويقول يف تقدمي هذا العمل أن ه األول من نوعه الذي يتناول الدولة العثمانية منذ البدايات 

م، و الكتاب يبدد الكثري من األساطري اليت حتيط بالتاريخ العثماين، سوا ء كانت 19األوىل يف القرن 



 خ
 

أساطري املستشرقني الغربيني التقليديني أو أساطري السلفيني اإلسالميني، وهو هبذا ميثل مسامهة علمية 
 تستحق الثناء .

ؤلفه يلماز أوزتونا،ترمجة "مل تاريخ الدولة العثمانيةاملرجع الثاين الذي اعتمدنا عليه كان كتاب " 
عدنان حممود سلمان، يقع الكتاب يف جملدين ضخمني األول يعرض فيه التاريخ السياسي والعسكرية 
للدولة العثمانية، ملقيا الضوء على اإلمرباطورية العثمانية منذ ظهورها إىل غاية احنالهلا، و اجمللد الثاين 

لوب حياة.حرص يف تأليفه على أمرين أوهلا السرد التارخيي يتناول احلضارة العثمانية من ثقافة وفن وأس
لألحداث و ثانيا تناول موضوعات التشكيالت الثقافية و احلضارة و الفن العثماين باعتماده على 

 مصادر جغرافية.

، ترمجة صاحل أكمل الدين إحسان أوغلى ملؤلفه حضارة""الدولة العثمانية تاريخ و وثالث مرجع هو 
الكتاب يف جملدين، وقد شارك يف إعداده خنبة من األتراك املتخصصني يف التاريخ  سعداوي، يقع

واألدب العثماين، ويعد مرجعا أساسيا لكل من يرغب يف اإلملام بالتاريخ السياسي و احلضاري للدولة 
سع العثمانية بشكل عام .غري أن ه مل خيصص فيه للتاريخ السياسي إال حيزا حمدودا ، يف حني مت التو 

 يف اجلوانب األخرى كاإلدارة و اجليش و االقتصاد و القضاء و الفكر و التعليم ...اخل . 

عدم وصولنا لكتابات متخصصة تتحدث عن إصالحات  من الصعوبات اليت اعرتضتناو        
السلطان حممود الثاين بالتفصيل، و كذا عن مواقف الدول األوروبية املختلفة منها األمر الذي أدى بنا 
إىل استنتاج هذه املواقف اعتمادا على حتليلنا لألحداث ، كذلك صعوبة دراسة شخصيتني يف آن 

قسيم مالئم للبحث، خاصة إذا علمنا أن  للرجلني نقاط تشابه واحد األمر الذي صع ب علينا وضع ت
وال خيفى عليكم أن  اتباع املنهج املقارن يف العمل هو من أصعب الطرق  و اختالف يف إصالحاهتما

 . على اإلطالق 
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خالل    التجارب اإلصالحية في الدولة  العثمانية

م  18-17ه/12-11ن  ـرنيـــــــــــــــــالق  
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 دخلم

 :م  18 -17ه /  12-11 التجارب اإلصالحية يف الدولة العثمانية خالل القرنني    

حممود "قام هبا سالطني سبقوا جتربة السلطان  (1)عرفت الدولة العثمانية مناذج إلصالحات       
نظرا للظروف اليت  ،(م1849- 1805) "حممد علي باشا"ووايل مصر  (م1839-1808) "الثاين

وسالطينها للوضع  تفطن مفكرو الدولة و قد، م17ه/ 11أصبحت الدولة تعرفها ابتداء من القرن 
، وقد اعتربت هذه اإلصالحات اللبنة مبحاوالت للنهوض مبختلف القطاعاتفقاموا  الذي آلت إليه،

 . م19ه / 13األوىل اليت سوف تقوم عليها إصالحات القرن 

    :م 17ه/11اإلصالح يف القرن  – 1

ابع عشر للميالد حباجتها نتيجة ملظاهر الضعف شعر القائمون على الدولة منذ القرن الس       
عثمان ، وظلت هذه الفكرة تشغل أذهان املفكرين ورجال السياسة منذ عهد السلطانني لإلصالح

وكانت حركة اإلصالح يف هذه املرحلة تنبع   ،(م1640-1623) ومراد الرابع م(1623-1617) الثاين
اإلصالح يف هذه الفرتة  جاء  أي أن   ،سالميةمن واقع حركة التاريخ العثماين ويف إطار الثقافة اإل

ستمد أصوله من الشريعة و الدين ي ، وكانلغري صاحل الدولة العثمانية تيجة لتغري سري األحداثن
 .(2)اإلسالمي

كثررررررررت الررررررردعوات اإلصرررررررالحية وقررررررردمت للسرررررررالطني املتعررررررراقبني مشررررررررية إىل ا لرررررررل ومظررررررراهر         
 . (3) رت من االحندار واقرتحت احللولالتقهقر وحذ  

                                                           
د اإلفساد و هو من الصالح املقابل للفساد و للسيئة ، فاإلصالح هو التغيري لألفضل ، واحلركات اإلصالحية هي الدعوات اليت اإلصالح لغة : ض   -1

موسوعة احلضارات تاريخ لغات أعالم قيم حضارية مدن حترك قطاعات من البشر إلصالح ما فسد يف امليادين املختلفة ، انظر ، عيسى احلسن ، 
 . 81، ص  م2007، األهلية للنشر و التوزيع ، بريوت ، 1، طعادات و تقاليد 

و لو طبقت أن حتدث تغيريا لألحسن يف من شأهنا اصطالحا : مصطلح سابق للتنظيمات و هو عبارة عن جمموعة من التصورات و املقرتحات اليت 
الدولة العثمانية تمع و تؤكد مركزية السلطة ، انظر ، قيس جواد العزاوي ، تعزز من عالقة الدولة باجمل ،اجملاالت االقتصادية و الرتبوية و العسكرية ...اخل

 . 36، ص  م2003لبنان ،  –، الدار العربية للعلوم ، بريوت  2، ط جديدة لعوامل االحنطاط قراءة
- 257 ص، ص  2003لبنان ،  ، درا النفائس ، 3، ط تاريخ العثمانيني من قيام الدولة إىل االنقالب على اخلالفةحممد سهيل طقوش ،  -2

258 . 
 . 38قيس جواد العزاوي ، املرجع نفسه ، ص  -3
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وقد ، حامهم حول اإلصالح يف شكل لوائحرت بكتابة أفكارهم ومق ؤالء املصلحونوقد قام ه       
ا كشفت عن اجتاهات متباينة حول إصالح الدولة بوجه انطوت تلك اللوائح على أمهية خاصة ألهن  

 .(1)عام وإعادة تنظيم اجليش بوجه خاص

 أفنديمصطفى علي "ونذكر من هذه احملاوالت اإلصالحية الكتاب الذي قدمه املؤرخ       
خر مفا" بعنوان م(1595-1574)الذي حكم بني  مراد الثالثللسلطان  (م 1599سنة )ت  "جيليولو

، يصف فيه اجملتمع و احلكومة العثمانية ويركز على بذخ الطبقة احلاكمة  "النفائس يف كفاية اجملالس
م 17أمني بيت املال يف إقليم مصر يف بداية القرن  "علي أفندي عيين"كذلك التقرير الذي قدمه 

سسات اليت والذي حتدث فيه عن سري أعمال خمتلف املؤ  ،(م1617-1603) أمحد األولللسلطان 
، ويصف فيه مؤسسات احلكومة و اجليش ويتحدث بإسهاب عن نظام تديرها الطبقة احلاكمة

 .(2)الرواتب

 ،الذي مسي بباعث اإلصالحات التقليدية "قوجي بكمصطفى "باإلضافة إىل ذلك نذكر        
( م1640-1623الذي حكم مابني ) مراد الرابعإىل السلطان "الرسالة "اآلخر كتابا بعنوان  بعث هو

( ،كذلك م1566-1520)سليمان القانوين اإلمرباطورية واتساعها إبان عهد السلطان  وقد وصف
 .(3)ةتعانيه السلطنة منذ تلك الفرت  طرح للسلطان أسباب التقهقر الذي

ولقد أثارت مشكلة التجديد يف اإلسالم انشقاقا وهي قضية أثرت على جممل الثقافة و اجملتمع         
 :"إنه اللسلطان بقوله ( عن رأيه أمام ام1657-1608) "حاجي خليفة  مصطفى عبد هللا" ولقد عرب  

جيوز القضاء بالقوة على التجديدات و املمارسات املألوفة اليت أخذت هبا غالبية  ميكن وال 
غري كامل  –عبد هللا  -اجملتمع املسلم .رمبا ال ينسجم جتديد ما مع الشريعة ، إذ أن اإلنسان 

 . (4) "وعاجز

                                                           
 ،يخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية، مركز األحباث للتار 1صاحل سعداوي ، مج  ،ترالدولة العثمانية تاريخ و حضارة ، ى، أكمل الدين إحسان أوغل -1

 .  79، ص  م1999اسطنبول ، 
 . 38، املرجع السابق ، ص  قيس جواد العزاوي - 2
 . 38نفسه ، ص   - 3
م ، ص 2002، دار املدار اإلسالمي ، بريوت ، 1حممد األرناؤوط ، ط ،تر تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االحندار،خليل إيناجليك ،  - 4

279 . 
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حلاجي "بإرسال أسئلة  ،(م1687-1648)الذي حكم بني  حممد الرابعوقد قام السلطان         
واليت تضمنت  ،رد عليها هذا األخري يف رسالة عرفت "بدستور العمل يف إصالح ا لل""خليفة

، فاإلمرباطورية يف نظره ة لإلمرباطورية و أسباب احندارهاتصورات حاجي خليفة للوضعية التارخيية العام
 هي مرحلة التطور ة األوىل، املرحلعية متر بثالث مراحلتطور طبي ننمثلها مثل كل الدول ختضع لس

 ،ا املرحلة الثالثة فهي مرحلة البطء فالتقهقر، أم  مرحلة االستقرار و التمتع باجملد، املرحلة الثانية السريع
السلطنة تعيش يف  ص أن  وكل مرحلة تقصر أو متتد حسب حكمة قادة الدولة وعملهم ، ولقد شخ  

 الدول  رية ابن خلدون ا اصة بتطور. ولقد استقى حاجي خليفة أفكاره من نظمرحلتها األخرية
 .(1) احلضاراتو 

الذي عمل ناسخا لدى   ""حممد ساريحماولة أخرى للمصلح  م 17وجند مع هناية القرن        
خري من القرن وقد عرف كمؤرخ ألبرز أحداث اإلمرباطورية اليت مرت يف الربع األ ،الدولة العثمانية

ه وج   "ألمراءة مساه"نصائح الوزراء و انال شهرة ومكانة واسع ، وقد وضع كتاباالسابع عشر للميالد
اإلصالح على ، ومل تقتصر حماوالت هم التقليديةفيه هذا املصلح النقد للمصلحني السابقني له ووسائل

نذكر  ،(2)"يلليأسرة كوبر على أيدي" العظام مثال ذلك ما ت  املفكرين فقط بل تعدته إىل الصدور 
اللذان انصب اهتمامهما على اإلصالح املايل  "فاضل مصطفى"وابنه  "كوبريلليحممد  "منهم 

هذه  ، ورغم ما حققاه من انتعاش للدولة و جتاوزها لكثري من مصاعبها فإن  واإلداري و العسكري
 . (3)احملاوالت أخفقت مبجرد انتهاء عهديهما

 

 

  

                                                           
 .  39 -38قيس جواد العزاوي ، املرجع السابق ، ص ص  - 1
و من أبرز رجاالمها حممد كوبربللي الذي كان يشغل يف أول حياته العملية ،م  1710و  1656حكمت هذه األسرة الدولة العثمانية تقريبا بني  - 2

ات مث توىل الصدارة العظمى و أعطي من السلط ،مناصب متواضعة مث ارتقى بكفاءته إىل مناصب احلكم و اإلدارة يف دمشق و طرابلس و بيت املقدس
لسباهية أو ما مل يتمتع مبثلها قبله أحد و قد استخدم حممد كوبريللي سلطاته يف الضرب على أيدي العابثني مبصاحل الدولة من رجال اإلنكشارية أو ا

د أمام القوى م و تواىل من بعده عدد من رجاالت هذه األسرة الذين أعطوا للدولة القدرة على الصمو 1661ابنه أمحد يف سنة  هو خلف،جال الدينر 
 .144د ط، دار الفكر العريب ، د ت ، ص تاريخ الشعوب اإلسالمية، ، نوار، عبد العزيز سليمان املعادية املتعاظمة .أنظر

 . 40 -39قيس جواد العزاوي ، املرجع نفسه ، ص ص  - 3
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 :م 18ه/12اإلصالح يف القرن  – 2

انتهت حماوالت التجديد الذايت و اإلصالح  ىت القرن السابع عشر للميالد حما إن انقضى        
 و السمة البارزة يف هذا العصر أن   ،ن اإلصالح وفقا للنموذج األورويبلتبدأ مرحلة جديدة م ،احمللي

فرنسا كانت جتسد  وذلك على اعتبار أن  تستوحى من مصادر و أمناط فرنسية،  حركة االقتباس كانت
 .  (2)قليدي للدولة العثمانية ، ولكوهنا احلليف الت(1)الغربية  احلضارة

 أمحدبدأت العمليات اإلصالحية تقام بإيعاز من السالطني حيث نذكر ما قام به السلطان         
حقيق تطوير القوات العسكرية لتعلى الذي عمل  ،(م1730-1703الذي حكم ما بني )الثالث 

وذلك من خالل إرسال السفراء إىل العواصم األوروبية لالطالع  ،األوروبيةلتوازن مع تفوق اجليوش ا
 "يكرمي ساقز حممد شليب"راء السفري ومن هؤالء السفن كثب على منجزات احلضارة الغربية، ع

ويف عهده ، م للسلطان تقريرا عن رحلتهوعندما عاد السطنبول قد  ، م1720الذي أرسل إىل فرنسا عام 
"بإبراهيم  واستعان كما مسح بإنشاء مكتب للطباعة يف العاصمة،  املؤلفات الغربيةبدأت ترمجة بعض 

 .(4)او تشغيله"لبناء املطبعة (3)متفرقة

                                                           
 و روسو. ، مونتيسكيو نظرا لظهور مفكرين مصلحني يف عصر األنوار يف فرنسا من أمثال فولتري - 1

ا حروب ظاملة كان ينتقد بدون أي تساهل أساليب دبلوماسية امللكيات املطلقة و ينظر إىل حروب العائالت الطويلة أهن    : م(1778 -1694فولتري ) 
بسبب ارتكاب  ه إذا مل يتمكن عاهل من حل خالف دبلوماسي بينهما فإن احلرب تبدأ ال حمالة آنذاكو بدون معىن و كان يبث بواسطة املنطق أن  

 إحدامها خطأ منطقيا يف التحليل .
كان قاسيا يف انتقاداته لدبلوماسية امللكيات املطلقة ، كان يرى أن امللوك يتابعون هدفني " مدى اتساع :  م ( -1778 -1712جون جاك روسو ) 

ر كنوز ، دا 1، ط تاريخ أوروبا احلديث و املعاصرالعاين ، ، رعد جميد انظر .لقة أكثر فأكثر يف الداخل رقعة أراضيهم إىل ا ارج و جعل سلطتهم مط
 .  20 -19م ، ص ص  2008، عمان ، املعرفة للنشر و التوزيع 

و قد عىن منذ بداية حيلته العلمية بوضع جمموعة من املؤلفات القيمة يف  ،كان من طائفة األشراف:  م (1775 – 1689مونتيسكيو : ) 
لذي خلد امسه هو كتاب " روح القوانني " الذي حلل فيه حتليال دقيقا أنظمة احلكومات املختلفة و الظروف اليت نشأت موضوعات شىت و لكن مؤلفه ا

د  دار املعارف ، مصر ،لتاريخ احلديث و املعاصر ، ، حممد قاسم و أمحد جنيب هاشم ، اأرقاها ، انظر وجنليزي أو ى األنظمة اعترب النظام اإلو فيها ، 
 .  15ص  ت 

 . 172 م ، ص 2003دار الشروق ، القاهرة ،  ، 3طيف أصول التاريخ العثماين ،  أمحد عبد الرحيم مصطفى ، - 2
م( وفد إىل القسطنطينية يف العشرين من عمره تقريبا ، اهتدى إىل اإلسالم  1674 -1670ما بني عامي )  ولد يف كلوج من أراضي ترانسلفانيا - 3

روسيا  و نمسا و ألف الرسالة اإلسالمية ، مث دخل يف خدمة احلكومة برتبة متفرقة ، حيث أسند إليه مهمات دبلوماسية متعددة مبا فيها املفاوضات مع ال
م الذي عمل فيها كناشر و مصنف و مرتجم ، وقد أهلته ملعرفة عدة لغات أوروبية ، و استمر عمل  1728 اإلسالمي سنة أدار أول مطبعة يف العامل
اكتشاف التقدم األورويب دراسة يف املؤثرات األوروبية على العثمانيني يف القرن الثامن م ، انظر ، خالد زيادة ،  1745املطبعة حىت وفاته سنة 

 .  38 -37، ص ص  1981لطليعة للطباعة و النشر ، لبنان ، ، دار ا 1، ط عشر
 . 258حممد سهيل طقوش ، املرجع السابق ، ص  - 4
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 ألن   ،كانت حمفوفة مبخاطر كثرية  ،أمحد الثالث لكن طريق اإلصالح يف فرتة حكم السلطان        
لذلك سرعان ما اندثرت أعمال نعني باإلصالح، مني من الطبقة احلاكمة مل يكونوا مقتبعض القي  

مانية هو الذي حيول بني تفوق النظم العث كما ألغيت املطبعة وساد االعتقاد بأن  (1)  ""دي بونفال
 .(2)بني مهامجتهم ألراضي الدولةو  األعداء 

  الذي حكم بني  "مصطفى الثالث"وقد تواصلت جهود السالطني وصوال لعهد السلطان         
الذي قام بتنظيم وتنسيق األمور البحرية و املدفعية على أساس االستفادة من  و ،(م1757-1774)

 ولة العثمانية بطائفة من الضباط وقد استعانت الد، األصول و األسلحة األوروبية يف هذه امليادين
 الثالث ىمصطفالذي عينه السلطان (3)" "البارون دي توتكان يف مقدمتهم ا رباء األوروبيني و  و 

 على أن تلحق هبا مدرسة للهندسة،مدفعية فرقة و كلفه بإنشاء  ،ت العسكريةمستشارا لإلصالحا
فرقة جديدة للمدفعية  م 1774أيضا إنشاؤه يف سنة  ""دي توتمال اهلامة اليت قام هبا ومن األع

و ببعض املدافع دته السفارة الفرنسية باملال ، وقد زو جنديا و ضابطا 250سريعة الطلقات تضم 
مدرسة  وبىن مصنعا هلا و أنشأ ،مث قام بتدريب الفرقة على أساليب استعمال املدفعية احلديثة ،ا فيفة

تتناول القوى ا مل ا مل تثمر ألهن  و املالحظ على إصالحات هذا األخري أهن   (4)للرياضيات احلديثة .
 .(6)على عكس اإلصالحات اليت ستأيت فيما بعد (5)هي اإلنكشارية و  الرئيسية يف اجليش 

                                                           
مخربجي أمحد  سالم و مسيم( : خدم كضابط يف اجليش الفرنسي و اجليش النمساوي ، قدم إىل الدولة العثمانية فاعتنق اإل 1774 -1765)  - 1

م حتالف عثماين فرنسي ملواجهة ا طر الروسي الذي يتوسع على حساب أراضيه ، افتتح مدرسة اهلندسة ا، أوصى الباب العايل بضرورة قي باشا بونفال
 انظر ، خالد زيادة  م ( ، 1739 – 1738م ، أسس مدرسة الرياضيات لضباط اجليش ، نفي يف عهد الوزير حممد باشا )  1734يف سكتاري سنة 

 . 47 -46املرجع السابق ، ص ص .،اكتشاف ..
  259حممد سهيل طقوش ، املرجع السابق ، ص  - 2
فرنسي أرسلته احلكومة الفرنسية إلجراء حتقيق حول القوة العسكرية العثمانية إبان احلرب مع روسيا ، مكث بالقسطنطينية و أسهم يف ضابط  - 3

إحداث العديد من املؤسسات ، عمل على إعداد جسم جديد من القوات املدفعية و مصنعا لألسلحة و بىن العديد من الثكنات و أسس املدرسة 
 .  117، ص نفسهاملرجع  اكتشاف...ظر ، خالد زيادة ،البحرية ، ان

 . 76م، ص ،  1965، دار العلم للماليني ، بريوت ،  3طالبالد العربية و الدولة العثمانية ،  ساطع احلصري ، - 4
من القرن  من الكلمتني الرتكيتني " يين تشري " سالح املشاة اجلديد ، قوات خاصة مميزة يف اإلمرباطورية العثمانية ، ت تأسيسها يف النصف األول - 5

ء ( بالقضام 1839 -1808طان حممود الثاين )م قام السل 1826م ( ، ويف عام  1362 -1326على يد السلطان أورخان ) للميالد،الرابع عشر 
أنور حممد  ،تر ، اإلمرباطورية العثمانية و عالقاهتا الدولية يف ثالثينيات و أربعينيات القرن التاسع عشر ،انظر ، نينل ألكسندروفنا دولينا  اعليه

  . 174م ، ص  1999إبراهيم ، اجمللس األعلى للثقافة ، 
 . 146ص د ت، مكتبة العبيكان ، د ط، ديث ،الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلإمساعيل أمحد ياغي ،  - 6
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الذي ألول ا بطيئا يف عهد السلطان عبد احلميد وقد سارت حماوالت إصالح اجليش سريا        
 الذي تواصلت اإلصالحات يف عهد خليفته السلطان سليم الثالثوقد  ،م(1789-1774)حكم بني 

 .(1)م(1807 -1789) حكم بني

 األخري يفكر يف إجراء اإلصالحات وحتديث الدولة منذ أن كان وليا للعهد ألن  وقد كان هذا         
ومل يعد صاحلا ومفيدا يف احلروب وكثر فساده خاصة يف  ،اجليش اإلنكشاري قد فقد قوته وتأثريه

وظهر هذا االحنطاط يف مستواه بشكل جلي يف احلرب العثمانية الروسية فأصبح ، الواليات العثمانية
 .(2)حاجة ملحة إىل قوات برية و حبرية منظمةهناك 

ل ما و كان أو  ن ملشاريعه اإلصالحية و تفرغ هلا،  وملا هدأت األوضاع نسبيا التفت السلطا       
و تشكيله جمللس  ، فعله توجيهه الدعوة لعدد من الشخصيات البارزة املؤيدة لإلصالح و التحديث

اجمللس عددا من الشخصيات املتنورة و العلماء ، وقد  ر خطط و برامج اإلصالح ، وقد ضم  ليسط  
، وكانت املقرتحات ترفع إىل السلطان مباشرة  عضوا 40ن هذا حبيث ضم حنو ياتوسع جملس األع

 .(4)كان هدفها تنظيم شؤون الدولة،  (3)وقام بسلسلة من التشريعات اجلديدة مسيت "قانون نامة" 

 

 

 

 
                                                           

 . 146، ص ،املرجع السابقإمساعيل أمحد ياغي  - 1
، رسالة  العثمانية من خالل كتابات املستشرقني يف دائرة املعارف اإلسالمية عرض و نقد و حتليل الدولة أماين بنت جعفر بن صاحل الغازي ، - 2

 .  500م ، ص  2010 -ه 1431، جامعة أم القرى ، مكة ،  1مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ ، إشراف أمرية بنت علي مداح ،ج
 و الرسالة ين الكتاب أو الورقة أمصطلح مكون من كلمتني األوىل القانون و تعين مقياس كل شيء و الثانية نامة و هي كلمة فارسية تع:  قانون نامة - 3
، املعهد العاملي  1، ط قوانني الدولة العثمانية وصلتها باملذهب احلنفيفكلمة قانون تعين ورقة القانون ، انظر ، جانبوالت أورهان صادق ،  ،عليهو 

 .48م ، ص  2012للفكر اإلسالمي ، لبنان ، 
يف الدولة العثمانية ،و هي كثرية منها جمموعة حتوي فرمانات متعلقة بشؤون خمتلفة ال جيمع  هي الكتب اليت جتمع بعض النظم أو القوانني املعمول هبا و 

قانون   بينها موضوع واحد مثل التيمار أو األرض ، ومنها قوانني يف األصل حملية ختص سنجقا من سناجق الدولة ، جيمعها جملد واحد بشرط أن يبقى
، مركز األحباث  من تاريخ األقطار العربية يف العهد العثماين حبوث ووثائق و قواننيلي أوغلى ، كل سنجق مستقال بنفسه . انظر ، خليل ساح
 .  529م ، ص2000للتاريخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية ، اسطنبول ، 

،مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف التاريخ  م (1807 – 1789العالقات العثمانية الفرنسية يف عهد السلطان سليم الثالث ) كمال حسنة ،  - 4
 . 153 -149م ، ص ص  2006 -2005، إشراف عائشة غطاس، جامعة اجلزائر ، 
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املشاة دون املساس باإلنكشارية ومسح هلؤالء باالنضمام للفرق وعمد إىل إنشاء فرق من        
وألجل عدم االصطدام معهم قام السلطان  ه أدرك صعوبة إصالح اإلنكشارية،ن  اجلديدة إذا أرادوا أل

مث ، يف خارج اسطنبول للجيش النظامي الذي قرر تشكيله "ثكنة لوند"و  "ثكنة السليمية"بإنشاء 
للجيش النظامي اجلديد الذي  عني على  (1)ليلاألناضول و يف الرومي أمر بتأسيس معسكرات يف

رأسه القاضي عبد الرمحان ، وقد قام بتخصيص خزينة خاصة هلذا اجليش عرفت باسم "إيرادات 
 . (2)مث أصدر نظام الرتسخانة ألجل إصالح و حتديث األسطول العثماين جديدة"، 

كان السلطان يويل أمهية بالغة لالطالع على ثقافة الغرب لذلك قام باختاذ طبيب إيطايل          
و قد استطاع من خالله احلصول على معلومات عن  ،" صديقا له lorenzoلورنزو "يدعى 

األمم يف غرب أوربا و عن املؤسسات العسكرية و املدنية و أسباب التفوق الذي حصل عليه 
ما استطاع ، كم 1786 سنة  املبعوث الفرنسي يف اسطنبول يف (3)"شوازيل". فبدأ يراسل األوربيون

-1774)"لويس السادس عشر" امللك الفرنسي ةمراسل"سحاق بكإ"عن طريق صديقه احلميم 

م هن  أعن هؤالء الذين قيل عنهم  سياسية طريق ذلك احلصول على معلوماتو سعى عن  ،م(1793
 .(4)ة يف الغربأعظم أم  

اء القالع على إصالح الثغور و بن "سليم الثالث" إضافة إىل كل هذه األعمال عمل السلطان       
،  مث أنشأ عدة مراكب حربية على شاكلة أحدث املراكب الفرنسية و اإلجنليزيةاحلصينة حلماية الدولة، 

دافع يف معامل الطوخبانة و استقدم عددا عظيما من مهرة املهندسني من فرنسا و السويد لصب امل
" "دي توتاجملري و واصل بناء مدرسة البحرية و مدرسة الطوجبية اليت أسسها البارون العامرة، 

وأضاف ملدرسة الطوجبية مكتبة الفرنسي يف فن االستحكامات،  "فوبان" ترجم لتالمذمها مؤلفاتو
 . (5)و الرياضيات احلديثة  مجع فيها أهم ما كتب يف الفنون احلربية

                                                           
 ،، تح تاريخ الدولة العلية العثمانيةتشمل بلغاريا و رومانيا وجزء كبريا من يوغسالفيا و جزء من مشال اليونان .أنظر ، حممد فريد بك احملامي ،  - 1

 .  333ص م، 1981بريوت، ، دار النفائس،1طقي ، إحسان احل
 .  500أماين بنت جعفر بن صاحل الغازي ، املرجع السابق ، ص  - 2
3 - choiseul gouffer   سفري فرنسي يف اسطنبول ، خليفة جان داالمبري :john d’alembert   سفريا لفرنسا يف األكادميية الفرنسية ، عني 

املرجع  اكتشاف...،م ، لعب دورا رئيسيا يف اإلصالحات اليت قام هبا الوزير خليل محيد باشا .أنظر خالد زيادة ،1784لدى الباب العايل سنة 
  . 49السابق، ص 

 .  250 – 249ص ص ت ،د دار النهضة العربية ، بريوت ، د ط، ،  م(1922 -1516تاريخ املشرق العريب)عمر عبد العزيز عمر ،  - 4
 .  371، ص  صدر نفسه حممد فريد بك احملامي ، امل - 5



18 
 

 

ت أنظمة لتشجيع سن ،و زيدت الرقابة يف هذا ا صوص ، كما قام بتنظيم اهلجرة السطنبول        
كما أجريت ،  ، نظمت رواتب اجليش و سنت قوانني الضباط البحرينيمهنة صناعة السفن

 .(1)اإلصالحات يف نظام احملاكم و القضاء

العثمانيني مل يكونوا مهيئني " إصالحاته مبعية فرنسية لكن "سليم الثالثلقد واصل السلطان        
لذلك ثاروا فقاموا بقتل العديد من دعاة اإلصالح  لتقبل اإلصالحات خاصة اإلنكشارية، بعد
فرضوا حصارا حول قصر السلطان إلرغامه على إلغاء النظام اجلديد وتسريح اجلنود الذين التحقوا به و 

هذا األمر مل يقنع اإلنكشارية الذين مل يهدأ هلم بال  إال أن   ،بإلغائه "سليم الثالثالسلطان " فقام
 ماي 29و قد كان ذلك يوم  ،حىت استصدروا فتوى من شيخ اإلسالم بضرورة عزل السلطان و قتله

 .( 2)م 1808سنة 

الذي مل  ،م(1808 -1807)الذي حكم بني  "مصطفى الرابع"عده العرش السلطان واعتلى ب       
سليم "عهد ظل التجديدات اليت ت إدخاهلا يف  ، لذلك فإن  قدرا يذكر من قوة الشخصية يبد

فرتة  حماوالت اإلصالح مل تعرف ظهورا قويا يف عهده ألن   ،كما أن  بدأت تتعرض لإللغاء "الثالث
، الذي حكم مابني "السلطان حممود"د ، وصوال إىل عهمل تتجاوز األشهر حكمه كانت قصرية فهي

  . (3)م(1839 -8081)

ينظرون    ما برحوا 18و  17كتاب و رجال الدولة العثمانيون من القرنني   ومن هنا يتضح أن         
إىل العهد الذهيب السالف، و كانوا ال يرون أمل إنقاذ الدولة إال يف الرجوع إىل العقيدة اإلسالمية 

هبا من شوائب ، ويف العودة إىل تقاليد آل الصافية و القانون اإلسالمي القومي بعد إزالة ما علق 
وهذا  –طريق اإلصالح و التجديد  –عثمان، و لكن كان مثة رجال آخرون  وجدوا طريقا جديدة 

 .  (4) م 19ما سيظهر يف القرن 

 
                                                           

 سؤال و جواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية وفق البحوث 303الدولة العثمانية اجملهولة أمحد آق قوندز وسعيد أوزتورك ،  - 1
 . 373م ، ص  2008اسطنبول ،  العثمانية ،

 .  155املرجع السابق ، ص  كمال حسنة ،  - 2
م ، ص  1999، دار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع ، القاهرة ،  1، ط 2بشري السباعي ، ج ،تر تاريخ الدولة العثمانية ،روبري منرتان ،  - 3

23 . 
م ، ص  1982،الدار السعودية للنشر و التوزيع ، الرياض ،  1سيد رضوان علي ، ط ،، تع اسطنبول حضارة اخلالفة اإلسالميةبرنارد لويس ،  - 4

210  . 



 

ث األول: ــــــــــحمبال  
 إصالحات السلطان محمود الثاني  

م(   1839 -1808ه/ 1255 -1223)  
 أوال:المجال العسكري  
 ثانيا: المجال اإلداري

 ثالثا: المجال التربوي و الثقـافي  
 رابعا: المجال االجتماعي و االقتصادي  
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  . م(1839-1808ه/ 1255-1223إصالحات السلطان حممود الثاين ) :املبحث األول 

إدارية أدت إىل حال من  و ظروفا سياسية م19ه/13عرفت الدولة العثمانية مع بداية القرن         
العثمانية اعتالء السلطان الدولة وقد رافق هذه الظروف املتدهورة اليت تعرفها ، التدهور و التفكك

ه من الضروري مواصلة الدولة الحظ أن   ،بعد اعتالئه العرشالعرش و مباشرة  (1)"ثاينحممود ال"
   م(1807-1789) مبا يف ذلك السلطان سليم الثالث ،لإلصالحات اليت قام هبا أسالفه من السالطني

وزيرا للصدارة  ى باشا البريقدار"مصطف"تنصيب  "هو"حممود الثاين أول عمل قام به السلطان و 
هذا األخري مل تدم فرتة وزارته إال ثالثة أشهر  وسلمه مهام تنظيم اجلنود، وأمر بإصالح اخللل غري  أن  

، ومن ضياء باشا" "يوسففقد قضى عليه اإلنكشارية، و بعد ذلك وجه رتبة الصدارة العظمى إىل 
 .(2) "أمحد باشا"بعده إىل 

هو تصاعد الفكر اإلصالحي على  "حممود الثاين"ز فرتة السلطان الوضع العام الذي مي   إن          
ح و التجديد السلطان وضع أمام خيارين قسم كان داعما لعملية اإلصال لذلك فإن   ،النمط الغريب

السالطني   ومبا أن     ،بقاء على النظم التقليدية، وقسم متحفظ رأى ضرورة اإلعلى الطراز األورويب
 ،م سلكوا مسار التجديد على النمط الغريبتعرضوا للقتل ألن   "حممود الثاين" الذين سبقوا السلطان

 .(4)و رجال الدين (3)ه مهدد من طرف اإلنكشاريةأن   اقنمو كان   الثاين" حممود"السلطان  فإن  
                                                           

م( هو السلطان الثالثون للدولة العثمانية ، وهو ابن السلطان عبد احلميد األول ، توىل احلكم بعد أخيه 1839-1808ه/ 3122-1255) - 1
م ، أنى دراسته العلمية يف اسطنبول حيث تلقى العلوم الدينية 1808يوليو 30ه املوافق ل1223مجادى اآلخرة سنة  6السلطان مصطفى الرابع يف 

اآلداب و احلساب على يد علماء عصره ، وقد اهتم السلطان سليم الثالث بنفسه بتعليم و تربية ابن عمه حممود الثاين ، وحىت بعد عزله  و التاريخ و 
ين ظر ، أماكان يلتقي به وينصحه و يتحدث معه عن جتاربه يف احلكم واإلدارة ، كان السلطان حممود الثاين شاعرا وخطاطا ، امتاز بقوة الشخصية . ان

. و قيل أن نية أو قصد السلطان حممود الثاين مل تكن باستطاعة أحد اخرتاقها حىت  505بنت جعفر بن   صاحل الغازي ، املرجع السابق ، ص 
احلنكة ه املقربني منه ، ألنه مل يكن يثق يف أي كان ، ومل يكن أحد منهم باستطاعته سرقة أفكاره أو فهمها و لو جزء بسيطا منها ، وقد اكتسب هذ

 Ed engelhardt ;la ، .انظرالعسكرية من خالل استفادته من جتربته مع السلطان سليم الثالث أثناء إقامته اجلربية ، وكان غيورا على بلده 

turque et le tanzimat ou histoire des rèformes dans l’empire ottoman depuis 

1826 jusqu'à nos jour ; paris ; libraires du conseil de’tat ; 1882 ; p10.                  
، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  1، تق، حممد زينهم و حممد عزب ، ط سالطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى اآلن عزتلو يوسف بك آصاف ، -2

 .  117 -116، ص ص  1995
 -1617يف عهد بعض السالطني أدت إىل مقتلهم ، نذكر من هذه التمردات ما تسبب يف قتل السلطان عثمان الثاين ) قام اإلنكشارية بتمردات - 3

 م( ألن ه حاول القيام ببعض اإلصالحات ويف مقدمتها إصالح مؤسسة قابوقولو اليت بدأ الفساد يدب فيها حيث دخلوا القصر السلطاين وقاموا1623
م( وهذا كرد منهم على تشكيله للجيش اجلديد .انظر ،أمحد آق 1807 -1789ل السلطان سليم الثالث الذي حكم بني )خبنقه ، هذا إضافة إىل قت

 .   290قندز و سعيد أوزتورك ، املرجع السابق ، ص 
 . 119، ص  2005،  92-91، العددان جملة دراسات تارخيية ، " حركة اإلصالح يف الدولة العثمانية"حممود علي عامر ،  - 4 
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درجة اخلطر اليت تدور حوله لذلك راح ينتظر الفرصة املالئمة للقيام ل مدركا  كانالسلطان   إن         
وبعد أن سنحت له الفرصة كان أول جمال بدأ به هو اجملال العسكري  نظرا لطابع  ،باإلصالحات

 . لة من جهة أخرىو املخاطر اليت كانت حتدق بالدو  ،الدولة اجلهادي من جهة

يقضي بإدخال تقنيات جديدة ومستمرة يف كل  )1(حممود الثاين"لقد كان خمطط السلطان "       
 .(2)وذلك ملواجهة اخلطر األورويب رغم أن ه استلهم منهم بعض النظمة على اجليش، مر  

 اجته إىل اجملاالت األخرى اإلدارية ،الرتبوية و الثقافية ، االجتماعية و االقتصادية وبعد ذلك       
 عهد السلطان مل خيل من احلروب و التطورات اهلامة اليت امتصت معظم جهوده أدرك أن   ومبا أن  

على جانب معني يف ، و أال تقتصر و اجملتمعجناح اإلصالحات يستوجب مشوهلا لكل النظم العثمانية 
و أخريا وجوب توخي  ،، ووجوب تدمري النظم القدمية حىت ال تعرتض طريق اإلصالحاجملال العسكري

 .(3)مانات الزمة لنجاحه قبل القيام به الدقة يف التخطيط لإلصالح و إجياد ض

       

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .01أنظر امللحق رقم - 1
; victor  description –moeurs –a turquie pittoresque histoire L; .a ducketeW -2

lecon editeur; paris ; 1855; p 12.  

 
 .119محمود علي عامر، حركة...، المرجع السابق، ص  - 3
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 .اجملال العسكري   :أوال 

بشكل ثابت تأثري الفكر األورويب مع تأكد  إىل احلكم "حممود الثاين"تزامن وصول السلطان        
أثارا  "سليم الثالث"إذ تركت احملاولة اإلصالحية اليت بدأها سلفه السلطان  يف الدولة العثمانية،
سنة  18ظروفا عدة حالت دون مواصلة اإلصالح العسكري إال بعد مضي  إال أن   عميقة يف سياسته،

منها تلك احلروب اليت خاضتها الدولة ضد جارهتا الشمالية روسيا و انتهت بانزامها و انزام دعائم 
، ناهيك عن تلك التحديات اليت واجهها السلطان كاحلركة م1827أسطوهلا سنة بتحطم حبريتها 
م و اجتياحه لبالد الشام، و املسألة اليونانية، 1831، ومترد حممد علي باشا سنة يف احلجاز (1)الوهابية

 .(2)واحتالل اجلزائر من طرف فرنسا

جعلتها تشعر مبدى احلاجة امللحة جليش مدرب العثمانية احلالة اليت كانت تعيشها الدولة  إن          
مل جتر أية حماولة من أجل إصالح املؤسسات العسكرية منذ وقوع  السيما أنه  ، منظم باملفهوم الغريب

 حممد"زد إىل ذلك اإلصالحات الواسعة و الناجحة اليت قام هبا  (3)،م1808سنة  "حادثة العلمدار"
 .(4)االقتداء هبا يود "حممود الثاين" كان السلطان  فقديف مصر يف ذلك اجملال  "علي

                                                           
م يف مدينة 1730ه / 1142نسبة إىل حممد بن عبد الوهاب الذي كان أصال من جند ، ومن علماء املذهب احلنبلي ، بدأ ينشر مذهبه منذ  -1

تربوا اعو وسلم  العنيزة باليمامة و الوهابيون يسمون أنفسهم بالسلفيني ، و يدعون أن هدفهم هو إرجاع اإلسالم إىل صفائه يف عهد النيب صلى هللا عليه 
ف حممد بن عبد الوهاب كتبا لنشر آرائه و أرسل رسائل إىل أمراء املشرق أهل أن من يزور األولياء أو يتضرع للقبور وتقدمي اهلبات هلم فهو مشرك ، أل  

ا آراء الشيخ ابن تيمية الدرعية ، و بناء على ذلك ألف علماء أهل السنة بعض الرسائل للرد و اجلواب عليه ، ومصدر أراء الوهابيني الذين تقلدوه
املدن حوهلم و تلميذه ابن القيم، وقد وصلت إىل الدولة العثمانية معلومات عن األفعال املهلكة اليت أصبح يقرتفها الوهابيون كمهامجتهم لبعض القرى و 

تولوا على إضافة إىل رفض علماء مكة القبول بالسماح للعثمانيني باحلج ، وقد استطاع الوهابيون أن يؤسسوا حكومة مستقلة يف جزيرة العرب ، كما اس
ذه احلركة و من مث م حممد علي باشا وايل مصر للتصدي هل1805م ، وأخذوا الطائف و مكة و قد عينت الدولة العثمانية سنة  1803احلجاز سنة 

، وللمزيد أنظر لويس دوكورانسي   381 -380ص ص سعيد أوزتورك ، املرجع السابق ، م .أنظر أمحد آق كوندز و1830ابنه إبراهيم باشا سنة 
 تر، جمموعة من األساتذة ، د ت . الوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ ،

مذكرة لنيل درجة املاجستري يف م(، 1876 -1839الواليات العربية الشام و العراق منوذجا ) ، التنظيمات العثمانية و أثارها علىغانية بعيو  -2
 .  49م ، ص  2009 -2008التاريخ احلديث، إشراف الغايل غريب ، جامعة اجلزائر ، 

 الصدر األعظم، و هو رجل عسكري لكنه مل يكن م ، ومسيت هبذا االسم نسبة  ملصطفى باشا علمدار1808نوفمرب سنة  15وقعت يف  -3
اجليش الشخصية اليت ميكنها القيام حبركة اإلصالح ، و كان جيهل أمور إدارة الدولة املركزية ، مل يكن نظام جيش علمدار االختياري بأفضل من 

يالهتم ، وقد قام اإلنكشارية باقتحام سرايا علمدار يف اإلنكشاري ، وقد كان اإلنكشارية يستعدون لإليقاع به خاصة بعد أن أخربهم بأنه سيلغي تشك
م ، وقد دافع علمدار لوحده و مع رجاله إىل النهاية و يف آخر املطاف أطلق النار من مسدسه على برميل  1808متوز/ أوت  سنة  15و  14ليلة 

موسوعة تاريخ من اإلنكشارية .أنظر ، يلماز أوزتونا ،  500البارود املوجود يف خمزنه ففجر السرايا و مات نتيجة االنفجار هو ومعه أكثر من 
، الدار 1، ط2عدنان حممود سلمان ، مج  ،تر،م 1922-1231ه/ 1341-629العسكري و احلضاري  اإلمرباطورية العثمانية السياسي و

 .  666 -665م ، ص ص 2010العربية للموسوعات ، لبنان ، 
 .  97السابق ، ص  أكمل الدين إحسان أوغلى ، املرجع   -4
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املصرية املنظمة و املعروفة باسم اجلهادية و اليت جيء هبا من املورة أثناء  العساكر السيما و أن         
 (1)و كشفت للعيان حالة الضعف و الفساد ين قد حققت جناحا خالل فرتة قصرية،العصيان اليونا

 .(2)الذي أصبحت عليه قوات اإلنكشارية

 : ةالقضاء على اإلنكشاري

عند توليه العرش األعيان من األناضول و الروميللي إىل  "الثاينحممود "لقد استدعى السلطان        
سند "الدولة يف حالة حرب دائمة مع روسيا فحرر ميثاق االتفاق املسمى   أن   قنعهمو أ ،اسطنبول

، وكان توقيع هذا االتفاق سنة م سيمتثلون ألوامر الدولةعوا على أن  و مبوجبه وق   ،"اتفاق
، وحلاجة الدولة إىل جيش حمارب مت إحياء النظام اجلديد الذي ألغته اإلنكشارية يف م1808ه/1223

 عبد"، استدعي م1808أكتوبر  14، وبتاريخ  (3)باسم سكبان جديد "سليم الثالث"عهد السلطان 
من قونية إىل اسطنبول ليرتأس هذا اجليش كنوع من النطام اجلديد احرتاسا من جتدد  "الرمحان باشا

 .(4)اإلنكشاريةفنت 

 هبعد حترير  "حممود الثاين"حاول السلطان  ،أصبحت يف وضع حرج العثمانية  الدولة ومبا أن          
لكنهم أصموا آذانم و مل ، لسند االتفاق إقناع اإلنكشارية باإلصالح العسكري على النمط الغريب

 الثالث"سليم "لقيه السلطان ه سيلقى نفس املصري الذي يكتفوا بذلك بل ثاروا ضده مقتنعني أن  
 .(5)قبله

                                                           
م حتول اجليش اإلنكشاري إىل عامل معيق للتطور السياسي الداخلي يف الدولة العثمانية و احملافظ و املتمسك على األنظمة 17ابتداء من القرن  - 1

كما   و قد كان مدركا لقوته لذلك صار هو املتصرف يف تولية السلطان الذي يرضاه ، إضافة إىل قوته يف البالط اليت أدت إىل اإلخالل بالتوازن، القدمية 
أنظر إيرينا لسلطة بني النخبة يف البالط مث بيد العلماء نظرا لنزعتهم الرجعية اليت كانت ترضي كثريا اجليش اإلنكشاري.على اأنه أصبح أداة للنزاع 

م ، ص  2006قسم الدراسات و النشر باملركز، مركز مجعة املاجد للثقافة و الرتاث ، ديب ،  ،، تق اإلنكشاريون يف اإلمرباطورية العثمانيةبرتوسيان ، 
225 .  

 .  97أكمل الدين إحسان أوغلى ، املرجع السابق ، ص  - 2
الصدر األعظم علمدار بإحضار العسكر إىل امليدان لتعليمهم و أطلق عليهم اسم سكبان جديد عند اعتالء السلطان حممود الثاين العرش قام  - 3

م .أنظر ، سونيا حممد 1808 ه/1223لكن مت حل هذا اجليش مبجرد موت مصطفى علمدار بسبب العصيان الذي حدث من اإلنكشارية عام 
، إيرتاك للنشر و التوزيع  القاهرة، 1سونيا حممد البنا ، ط ،، تر فرقة اإلنكشارية نشأهتا و دورها يف الدولة العثمانية من خالل املصادر الرتكية ،البنا

 .  361م ، ص  2006
ة لنيل درجة الدكتوراه يف م ، رسالة مقدم 1909 –ه 1327الدولة العثمانية و الغزو الفكري حىت عام خلف بن ديالن خضر الوذينايل ،  - 4

 .  269-268م ،ص ص 1990ه 1410جامعة أم القرى ،مكة ، إشراف عبد اللطيف  عبد هللا بن دهيش، التاريخ اإلسالمي احلديث، 
 .325، ص 2008، د ط، دار املريخ ، السعودية ،  الدولة العثمانية و الوطن العريب الكبريعبد الفتاح أبو علية ،  - 5



24 
 

ة بعدما أصبحت ه ال جدوى من إصالح اإلنكشارية خاصأن    "حممود الثاين" تأكد السلطان       
 وجتلى ذلك يف انزامها يف احلروب، ، وحتولت شجاعتها إىل جنب و قوهتا إىل ضعفتفقد شعبيتها

كتعديها على إضافة إىل اقرتافها ألعمال ختريبية وال أخالقية   أمام روسيا و خاصة أمام اليونان،
 اجليش اإلنكشاري يواصل أعماله التخريبية كان السلطانكان وبينما   حرمات و أمالك الناس،

 .(1)يفكر يف كيفية القضاء عليه  "حممود الثاين"

باسم السلطان العثماين من الثوار اليونانيني  "مسولنجي"وبعد اسرتداد القوات املصرية مدينة         
رأى السلطان أن ميضي قدما يف إصالح اجليش فحاول تطويعهم  م،1826يف شهر أفريل من عام 

الصدر األعظم أن يدعو الجتماع موسع يعقد يف دار من "حممد مظهر باشا "باحلسىن لذلك طلب 
ضره قادة أسلحة اجليش مبا فيهم كبار و أن حي ،م1826من شهر ماي لسنة  27شيخ اإلسالم يف 

سالم و كبار املوظفني ضباط الفيالق اإلنكشارية و رجال اهليئة الدينية احلاكمة و على رأسهم شيخ اإل
، وقد كان الغرض من هذا االجتماع هو استصدار فتوى من شيخ اإلسالم تبيح دم (2)و األعيان

  .(3)الشرعية عند تنفيذ خمططه  "حممود الثاين"يكسب السلطان لاإلنكشاريني و القضاء عليهم 

وقد حتدث يف هذا االجتماع الصدر األعظم موضحا ما وصل إليه اإلنكشارية من تدهور         
و حوادث متردهم و عصيانم و تدخلهم يف املسائل السياسية متجاوزين  ،عدم انقيادهم للرؤساءو 

أكرب أسباب اضمحالل الدولة و ضعف مركزها  م أصبحوا منح أن  كما وض  م،  حدود اختصاصاهت
وقد خلص إىل ضرورة األخذ بالنظم العسكرية احلديثة يف  عسكري أمام تقدم الدول األوروبية،ال

 – "املكتوجبي"وقد لقيت هذه اآلراء و التوجيهات موافقة فورية و عندئذ قرأ  ،اإلنكشاري يشاجل
قراراته اليت نصت على إعادة تنظيم  القوات  –تماع كامت السر يف هذا االج  وظيفةكان يقوم بالذي  

و أصدر شيخ اإلسالم فتوى بوجوب تنفيذ التعديالت  ،مادة 46هذا املشروع اإلنكشارية، كما ضم 
 (4)اجلديدة و معاقبة كل شخص تسول له نفسه االعرتاض عليها 

                                                           
 .  49بعيو، املرجع السابق، ص غانية  - 1
  .545، ص م1980، مكتبة األجنلو املصرية،القاهرة، 1ج الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها،عبد العزيز الشناوي،  - 2

; le bas  ; cox prenant istoire de constantinopleH ; atistin poujoulatB -3

empire et l’empire ottoman ; tome second deuxi eme partie ; paris ; 1853 ; 

p449. 
 .   546ص ، نفسه  عبد العزيز الشناوي، املرجع - 4
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م أصدر السلطان على ضوء القرارات اليت صدرت عن ذلك  1826ماي  28يف يوم و         
و يقضي بإنشاء جيش جديد وفقا للنظم األوروبية  ،"خطي شريف"االجتماع املوسع ما عرف باسم 

وا املشروع الذي عرضه عليهم الصدر ضباط اإلنكشارية قد أقر   و رغم أن   ،و التسليح و التدريب
أيام على احلفل الرمسي تعدوا على اجليش  10أي بعد مضي  م1826يونيو  15م يف األعظم إال أن  

 .(1)اجلديد 

ميدان آقسراي ( كدليل ) "ميدان  قآ"أخرج اإلنكشارية قزاهم )قدرهم ( املشهور و قلبوه يف        
و قد وجد  ،، و انطلقوا يف شوارع استنبول يشعلون النار يف مبانيها و يهامجون املنازلعلى الثورة
كال من "بندريل سليم باشا" فأمر الصدر األعظم  يف هذه الفتنة فرصة للقضاء عليهم،السلطان 

 "حممود الثاين"كما أمر السلطان اخلروج إىل املدينة مع جنودهم،"عزت باشا" و "آغا حسني"
 . (2)بتثبيت راية الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ميدان السلطان أمحد

ثكنات  علىمدفعيته نار قذائف  بإطالق جهنم إبراهيم آغا""قره قام نقيب املدفعية         
، تضعضعت اهتم يف أية ثورة إنكشارية سابقةمل يسبق أن اقتحمت ثكن  "،قسراي "آاإلنكشارية يف 

، وعند حلول املساء مل يبق شيء امسه صنف لثكنة و فتحت فيها ثغرة و انارتأسوار ا
ألغيت هذه   (4)منهم  20000إنكشاري و يف اليوم التايل مت اعتقال و نفي 6000قتل  (3)اإلنكشارية

أبيدت كافة عالماهتم و جرت حوادث خالل ذلك منها كيلة يف كافة أحناء اإلمرباطورية، و التش
 (.6)ا اإلنكشاريوناليت ينتسب إليه (5)"تكايا البكداشية" إغالق

                                                           
 .  548 -547ص ص عبد العزيز الشناوي، املرجع السابق،  - 1
، منشورات مؤسسة فيصل لتمويل، تركيا 1حممود األنصاري، مج ،و تن رعدنان حممود سلمان، م ،، ترتاريخ الدولة العثمانيةيلماز أزتونا،  - 2

 . 677، ص 1988
ألف و مل تتحقق تصفيتهم إال بعد ختطيط دقيق من جانب السلطان العثماين 60لقد قدر عدد اإلنكشارية يف زمن السلطان حممود الثاين حبوايل   - 3

، ص 2007، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، م1916 -1288املشرق العريب دراسات يف تاريخ الدولة العثمانية و أنظر، الغايل غريب، 
150. 

 . 678يلماز أوزتونا، املرجع نفسه، ص  - 4
م و قد اشتهرت هذه الطريقة باسم مؤسسها "احلاج بكداش" 14ه/ 8لعبت الطريقة البكداشية دورا هاما يف تاريخ الدولة العثمانية يف القرن  - 5

م( عددا كبريا من اإلنكشارية ليدعوهم باخلري 1362-1326و قد أرسل إليه السلطان أورخان ) ،ترب قديس األناضول يف ذلك القرنالذي كان يع
 ى أن  التوفيق و دعا هلم احلاج بكداش بالنصر على األعداء، ومن ذلك الوقت أصبحت البكداشية طريقة اإلنكشاريني، و تتفق املصادر املتأخرة علو 

 ، تاريخ الدولةمؤسسها احلقيقي هو شخص غامض يدعى فضل هللا .أنظر، حممود حممد احلويري بكداش مل يؤسس الطريقة البكداشية بل إن  احلاج 
 .254، ص 2002، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة، 1ط العثمانية يف العصور الوسطى،

 . 678ص ، نفسهاملرجع  تاريخ...،يلماز أوزتونا، - 6
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ألغيت أيضا ، التذكارية املنحوتة على أحجار املقابركسرت عالمات رؤوس اإلنكشارية   كما        
 اعتربت من تلك املوسيقى العثمانية العسكرية اليت ،(1)( )املوسيقى العسكرية اخلاقانيةمهرتخاقاين

 " احلدثأو (2)"بالواقعة اخلريية"لقد مسيت حادثة القضاء على اإلنكشارية  تشكيالت اإلنكشارية.
عاما صدى كبريا يف مجيع أحناء  465اليت استمرت  (3)ولقد أحدث إلغاء التشكيالت ، السعيد"

 .(4)، كما هىنء البادشاه يف استنبول صصت الصحف األوروبية عناوين لذلكالعامل  وقد خ

 (5)"سر عسكر"بعد القضاء على اإلنكشارية جرى البدء بتنظيم جيش جديد حتت قيادة و        

و بعد إحالل هذه  (6)"بعساكر املنصورة احملمدية"ومسي  م1827وقد تشكل هذا اجليش عام 
 .(7)طان سلسلة من القوانني التنظيميةالعساكر أصدر السل

البد من أن  "حممد علي"قوات  يف املعارك ضد   قاجليش الذي مل يتأل أن  السلطان وقد الحظ        
يكون موضع إصالحات جديدة يدفع يف اجتاهها و يطبقها مستشارون و فنيون أجانب و إجنليز 

  .(9)و آخرون (8) "فون مولتكه"بروسيون من بينهم املالزم و 

                                                           
 .02أنظر الملحق رقم  - 1
 العثمانيني استبشروا هبا خريا . قيل مسيت هبذا االسم ألن   - 2
م( عند إلغائه لفرقة 1725 -8216السلطان حممود الثاين عكف على مثل هذا العمل لتأثره بقيصر روسيا بطرس األكرب) تذكر املصادر أن   - 3

العديد من املصادر تغفل عن حماولة ختلص باشا  م، غري أن  1811م، و بوايل مصر حممد علي باشا عند إبادته للمماليك سنة 1698سنة  سرتيليسي
مذكرة  م(،1839-1808إصالحات السلطان حممود الثاين).أنظر زكية زهرة، 1817اجلزائر علي املعروف بعلي خوجة من فرقة اإلنكشارية سنة 

 .  24م ، ص 1983 -1982، إشراف أبو القاسم سعد هللا،  قسم التاريخ ، جامعة اجلزائر، جيستريدرجة املالنيل 
 .  24ص ، السابق يلماز أوزتونا، تاريخ ...، املرجع - 4
، العددان دراسات تارخييةجملة  ،"صطلحات املتداولة يف الدولة العثمانيةامل" ،عامرعلي يقصد به قائد اجليش األول برتبة مشري. أنظر، حممود  - 5

 .  374م ، ص 2012،  117-118
 .03أنظر الملحق رقم  - 6
ت التشكيالت اجلديدة من األمور اليت تلت القضاء على اإلنكشارية إلغاء كافة الرتب و األلقاب السابقة مبا يف ذلك لقب بابا اآلغا، و قد ضم   - 7

أي قائد األلف و يرأس الفرق الثمانية كلها ضابط بيكباشي أيضا و كانت الرتب األخرى هي يوزباش  مثانية فرق ووضع على رأس كل فرقة بيكباشي
لرمحان عبد ا،تق لعثمانيون املؤسسات و االقتصاد و الثقافة، "قائد املائة" و سنجق دار و أنباشي أي "قائد العشرة ". أنظر عبد الرحيم بنحادة، ا

 .132، ص 2008، 1املودن، ط
 
م و ترىب يف إحدى املدارس بكوبنهاجن عاصمة الدامنارك، مث التحق جبيش بروسيا، حضر يف إحدى مدارسها 1808ائد أملاين شهري ولد سنة ق - 8

اد ف باجليش العثماين ، و بعد أن حضر واقعة نصيبني عه حنو الشرق و توظ  جتني يف أركان حرب بروسيا مث اعاحلربية و لتفوقه يف اهلندسة وما يلحقها 
، فكان إىل بالده و ترقى يف املناصب تدرجييا حىت وصل وظيفة  رئيس أركان حرب بروسيا و من مث أخذ يف تنظيم اجليش حىت صار أول جيش يف أوروبا

قيم له ، حىت إنه نال حمبة األهايل و أ1870م ، وعلى فرنسا سنة 1866م ، و على النمسا سنة 1864له الفضل يف االنتصار على الدامنارك سنة 
 .  331السابق، ص صدر .أنظر حممد فريد، امل 1891م اعتزل األعمال هلرمه، تويف سنة 1888متثاالن يف حياته ، و يف سنة 

 . 55ص  ، روبري منرتان، املرجع السابق، - 9
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عدة اليت و ذلك بسبب املساه مل يعتمد على خرباء فرنسيني، أن   و املالحظ على هذا اجليش      
ح الفرسان املشكل السرعسكر سالح )أالى(املشاة و سال و قد ضم  "، علي حملمدقدمتها فرنسا "

( م1834 -1833وبني عامي )  .ملدفعية الذي يدربه خرباء بروسيونا من وحدات ريفية، و سالح
ص إىل ضمان أجري إنشاء قوة احتياط ) رديف( تتم تعبئتها وقت احلاجة لكنها موجهة بشكل خا

 .(1)األمن احمللي للسكان

يعترب أحد أهم دعائم القوة  هألن   "باألسطول،"حممود الثاينوقد اهتم السلطان العثماين        
 ،لذلك وبعد إلغاء السلطان لعقبة اإلنكشارية أوىل عناية بإصالحه ،العسكرية لإلمرباطورية العثمانية

، وقد عمل و حتطم جزء كبري منه ركة نافارينيف مع م1827خاصة بعد النكسة اليت أصابته سنة 
سينوب و هو ما أدى إىل تزايد وترية اإلنتاج ، و السلطان على توسيع الرتسانات يف كل من استنبول 

. وقد (3)من أوروبا (2)ومع حتطم األسطول يف نافارين اجتهت الدولة إىل طلب السفينة البخارية 
مت و  ،يف بناء السفن البخارية حتت إشراف مهندسني أمريكيني يف استنبول(4)شرعت الرتسانة العامرة 

متخصصني  أصبح العثمانيون وبعد ذلك  .اخلري"ثر ت اسم "أتدشني أول سفينة خبارية عثمانية محل
 .(5)يف بناء سفن تأيت حمركاهتا من أوروبا ، و يقومون بصناعة األجزاء األخرى منها 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  56ص روبري منرتان، املرجع السابق،  - 1
 م، و انتقلت إىل أوروبا بعد فرتة وجيزة. 1807مرة يف أمريكا سنة  صنعت السفينة البخارية ألول - 2
 . 175عبد الرحيم بنحادة، املرجع السابق، ص  - 3
م(، بلغ عدد سفنها 1831ه/ 1247جتدر اإلشارة إىل أن السلطان حممود الثاين متكن من إخراج عمارة حبرية مناسبة يف أيام حرب الشام سنة ) - 4

 .  26، املطبعة األمريية، مصر، ص 1،ط1، جالبحار دولعن  حقائق األخباراعيل سرهنك، سفينة.أنظر، إمس 37
 . 175عبد الرحيم بنحادة، املرجع نفسه، ص  - 5
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 .اجملال اإلداري  : ثانيا

فقد وضع نصب ، داخليةلكسلطان مصلح يف سياسته ا  "حممود الثاين"لقد عرف السلطان        
وبعد أن مت ذلك  ،عينيه ضرورة إصالح اجليش باعتباره الدعامة األساسية اليت حتمي جسم الدولة

ه عنايته إلصالح اإلدارة و احلكومة و إعادة تنظيمها بشكل يسمح بتسيري أمور الدولة و ضمان وج  
 أمنها و استمراريتها .

 اإلدارة املركزية :أ / 

عمل السلطان على تقوية اإلدارة املركزية حبيث يصبح هو صاحب الكلمة األخرية يف توجيه        
فعمل على فرض سيطرة احلكومة يف الواليات   ،(1)واالقتصادية إىل املكان املناسب القوى العسكرية

 "درهو سحق حلد كبري أمراء املناطق مثل  يف ذلك فأخضع مناطق مثل كردستان، ولقد ساعد جيشه
 . (2)الظروف مل متكنه من حتقيق ذلك يف سورية و لكنه فشل يف مصر كما أن   ،بك"

لقد سحق السلطان بشكل صارم الوالة املستبدين الذين حيكمون ذاتيا و اإلقطاعيني احملليني        
، و مل يتساهل أبدا مع الذين ال يصغون ألوامر املركز ، أمر  (3)الذين يسمون "األعيان" و "األشراف"

عصر كامل ، بإرسال األسطول إىل عائلة "قره مانلي" اليت حكمت يف ليبيا كإقطاعية عثمانية مدة 
م و أوقف املماليك الذين حكموا العراق على أساس أن  ، أصبح الوالة يرسلون إليها من استنبولو 

 . (4)بكلربك بغداد و كذلك "أشكودرايل زاده لر" ) عائلة أشكودرا( املوجودون يف أشكودرا 

، و يف مراكز الواليات بسبب يف األستانةكما أعاد السلطان تنظيم إدارة الواليات          
بعض أعيان  يسببهاكان يت  و املشاكل و القالقل ال ،اإلمرباطوريةتعيشها االضطرابات اليت كانت 

 . (5)فأصبح الوالة يعينون من قبل السلطان ووالة الدولة،

                                                           
 . 256م، ص 1996، دار الصحوة للنشر و التوزيع، القاهرة، 1حممد السيد، ط وتق وتع، تردراسات يف التاريخ العثماين، سيد حممد السيد،  - 1
 131م، ص 1984، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت، 1، ط، التكوين التارخيي لألمة العربية دراسة يف اهلوية و الوعيعبد العزيز الدوري - 2
. 
قد و العربية،  لقد قام السلطان حممود الثاين بإلغاء املؤسسة املسماة األعيان، وأسست إدارات حديثة خاصة يف األناضول و الروميللي و مشال البالد - 3

 مسي البكلربك واليا و السنجق بك أمري لواء متصرف .
 . 23يلماز أوزتونا، موسوعة ...، املرجع السابق، ص  - 4
 .  164عبد العزيز سليمان نوار، املرجع السابق، ص  - 5
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منت اإلدارة يف ، و سحبت منهم سلطة تنفيذ أحكام اإلعدام إال بعد موافقة السلطانو         
الواليات مثلما منت يف األستانة. و تضخم اجلهاز اإلداري و ظهرت طبقة األفندية اليت رتب هلا 
السلطان مرتباهتا لعله بذلك يقضي على الرشوة السائدة بني موظفي الدولة ، و هؤالء األفندية كانوا 

و أخذوا يكتسبون يف العاصمة  ،ينالفرنسية و يعملون كتابا يف الدواو اللغة يف غالبيتهم  يتعلمون 
 .( 1)الطباع األوروبية و لكن الغالبية العظمى منهم تلقوا معلومات و عادات فاسدة 

مت هذه اجملالس مسلمني ، وقد ض (2)إضافة إىل كل هذا قام السلطان بإنشاء جمالس للواليات      
و أصبح الوايل عليه أن حيصل على  ،ية، و كانت تناقش املسائل املدنية و املالية و القضائو مسيحيني

و كانت هذه احملاولة هتدف إىل ربط الواليات باحلكومة  موقع من أعضاء اجمللس على أعماله،حمضر 
 .(3) املركزية مع زيادة الرقابة احمللية على أعمال الوايل

بل تعداها إىل  ،هذه امليادين فقطعلى ومل يقتصر اإلصالح الذي مس احلكومة و اإلدارة         
  (4)تغيري أمساء بعض الرتب مثل تغيري تسمية الصدر األعظم إىل لقب الوزير األول أو "باش وكيل"

م إىل ثالث فئات 1835فقد مت تصنيفهم يف سنة  ،جرت هناك إصالحات مست موظفي الدولةو 
لكوادر العسكرية الكوادر املدنية )القلمية و هي كلمة سوف حتل حملها بعد ذلك كلمة ملكية (، )ا

)الكوادر احلقوقية الدينية أو العلمية ( و اليت تتبع حبسب الرتتيب الصدر األعظم القائد   (أو السيفية
 . (5)العام للجيش "سرعسكر" و شيخ اإلسالم و مت تأسيس هرياركية من تسع درجات 

   

                                                           
 .  164عبد العزيز سليمان نوار، املرجع السابق، ص  - 1
دلية أحدث السلطان حممود الثاين عددا كبريا من اجملالس و هي جمالس تشريعية تقوم مبناقشة أمور الدولة، ومن بني هذه اجملالس آالي أحكام ع - 2

وراي "اجمللس األعلى لألحكام العدلية " و"دار شواري باب عايل "أي جملس شورى الباب العايل الذي يتوىل النظر يف األمور اإلدارية و"دار ش
 . 64ص  الرحيم بنحادة، املرجع السابق، عبد ،عسكري" أي جملس الشورى العسكري، أنظر

 . 165عبد العزيز سليمان نوار، املرجع نفسه، ص  - 3
4 - ba svekil   م يف عهد السلطان حممود الثاين، الذي أحدث تغيريات عديدة يف 1838االسم الذي بدأ إطالقه على الصدر األعظم منذ عام

م استخدم لقب "باش وكيل" للمرة الثانية 1878نظام الدولة العثمانية ، ولقد ألغي العمل هبذا االسم بعد سنة من وفاة السلطان ، إال أنه يف عام 
مراجعة عبد الرازق حممد حسن بركات   املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية،م .أنظر سهيل صابان ، 1882 عام حيث استمر إىل

 دين إحسان أوغلى ، املرجع السابق. و أول باش وكيل هو أمني رؤوف باشا .أنظر أكمل ال 56، ص 2000مكتبة امللك فهد الوطنية ، السعودية ، 
 . 99ص 

 . 55ص   منرتان، املرجع السابق، روبري - 5
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كان يهدف من ورائه إىل القضاء على    "حممود الثاين"نظام املركزية الذي أسسه السلطان  إن          
          كل أنواع الفوضى اليت قد يتسبب فيها الباشوات أو األمراء ، أو كل شخص قد تسول له نفسه 

لكن إذا نظرنا بعمق يف   ،نه االستقالل عن جسم الدولة العثمانيةأإحداث متردات أو عصيان من ش
هذا النظام فتح الطريق لتغيري  فسوف يتبني أن   "اينحممود الث"نظام املركزية الذي أسسه السلطان 

 . (1)أساسي و عظيم يف الدولة العثمانية ككل

ا مشروعات اإلصالح العديدة فقد كان السلطان يف هذا النظام املركزي ميثل احلاكم فقط ، أم         
السلطان مل يتيسر له  أن  إال  ،نفذين الذين تزايد عددهم تدرجيياوإدارهتا فكانت يف يد اإلصالحيني امل

روب املتتالية للدولة به ، و احل البحث و التدقيق املستمر حملاوالت اإلصالح بسبب املرض الذي أمل  
هبا املشروعية بتوقيعه عليها ، األمر الذي جعله يوافق على القرارات اإلدارية و إكساهنا و هناك

 .(2)فقط

 العمل بنظام الوزارات :ب / 

قسمت احلكومة إىل وزارات و إدارات و عندئذ أصبح النظار وكالء ) وزراء ( وأصبحت        
الذي أصبح يف عام  ،الشؤون الداخلية من اختصاص مساعد الصدر األعظم ) صدارة كيتخداسي (

 () وزير الداخلية "آى داخلية") مدير شؤون الدولة ( ، مث وكيل  "آى ملكية ناظري –آمور "م 1836
ا خزانة اجليش و اخلزانة السلطانية ، أم  عدلحلت حمل إدارة الشؤون القضائية إدارة ال م1837ويف عام 

 ه /1255أو وزارة املالية ابتداء من سنة  "آى مالية -آى أمور"و النقود فقد أجري جتميعها يف نظارة 
 . (3)م1839

اب فأصبحت خيص الشؤون اخلارجية اليت كانت موضوعة حتت سلطة رئيس الكت   ا فيماأم          
كما ألغيت وزارة الذخرية و املنافع و شكلت وزارة التجارة بدال منها  .وزارة اخلارجية م1836منذ عام 

ألغيت العديد من الدوائر العسكرية منها نظارة معامل البارود و أسست مكانا وزارة احلربية يف سنة و 
، و باإلضافة إىل كل هذا غريت الوحدات اإلدارية اليت كانت تشرف على اإلدارة م1835ه /1251

 .(4) م1833ه /1249الداخلية للقصر ، حيث أسست وزارة األندرون اهلمايونية بدال منها يف عام 
                                                           

 . 55سيد حممد السيد، املرجع السابق، ص  - 1
 . 55نفسه، ص  - 2
 . 53روبري منرتان، املرجع السابق، ص  - 3
 . 39أمحد آق قوندز وسعيد أوزتورك، املرجع السابق، ص  - 4



31 
 

حيث أسست وزارة األوقاف اهلمايونية ، كما ، أدجمت التشكيالت اإلدارية ملختلف األوقاف       
 .(1) م1838ه/ 1254اعتربت املشيخة اإلسالمية وزارة عام 

للنظر يف شؤون الزراعة م 1838ا أقام عدة جمالس سنة ومل يقف السلطان عند هذا احلد و إمن         
، وعلى ذلك ختلت الدولة عن مؤسساهتا القدمية اليت ظلت ناعة و التجارة و األشغال العامةالصو 

 .(2)تعتمد عليها حىت ذلك التاريخ لتقيم بدال منها مؤسسات أخرى حديثة 

 افتتاح السفارات :ج / 

فحىت عهده كانت  ،بتلقني اللغات األوروبية لعدد من األتراك "حممود الثاين"اهتم السلطان         
كانت و األجنبية القائمة يف األستانة ، (3)الدولة تعتمد يف عالقاهتا مع الدول األوروبية على السفارات 

سفارات و يف الباب العايل احملادثات و املراسالت تتم على أيدي املرتمجني املسيحيني العاملني يف ال
نشبت الثورة  ، حنيم1821العايل حىت عام  هم من "يوناين الفنار"الذين كان منهم ترمجان البابو 

 .(4 )اليونانية

ة يف الباب العايل تلته بعد  ذلك مكتبا للرتمج حممود الثاين"" أنشأ السلطان م1833و يف عام        
م أعاد السلطان افتتاح سفاراته يف العواصم 1834إدارات احلكومة، و يف عام مكاتب مشاهبة يف شىت 

 (5)"رضا مصطفى رشيد"م و منهم 19القرن األوروبية، و يف هذه السفارات جرى تدريب مصلحي 
 . (6)و آخرون 

                                                           
 .  39أمحد آق قوندز و سعيد أوزتورك،   املرجع السابق، ص  - 1
 . 99أكمل الدين إحسان أوغلى، املرجع السابق، ص  - 2
م حنو فرنسا و هذا ما ساهم يف تنشيط حركة اإلصالحات يف 18ه/  12بدأت حركة السفارات تنشط يف الدولة العثمانية يف أواسط القرن  - 3

كان هلذه السفارات دور يف تأسيس أول مطبعة تركية يف   الدولة العثمانية ، و من هنا سارت هذه األخرية بوجه عام على أساس االقتباس من الغرب ، و
م ظهرت خطوات أكرب يف اجتاه التغريب يف امليدانني العسكري و املدين . أنظر ، فردوس بنت حافظ 19ه/ 13اسطنبول ، و هكذا و مع بداية القرن 

رسالة ، م(1909-1788ه/ 1327-1203ولة العثمانية )، دور السفراء العثمانيني و الفرنسيني يف حركة التغريب يف الدمد مجال الدين حم
ه/ 1435-1434مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ احلديث و املعاصر، إشراف أمرية بنت علي وصفي مداح ، جامعة أم القرى، السعودية ، 

 .  10م ، ص 2013-2014
 . 193أمحد عبد الرحيم مصطفى، املرجع السابق، ص  - 4
م بصفته سفريا 1837وحىت عام  1834م ، و لقد وضع أثناء وجوده يف باريس و لندن منذ عام 1834سفري يف باريس سنة شغل منصب  - 5

 اإلمرباطورية لبالده تصورا دقيقا للوضع الدويل يف أوروبا و للتوازن السياسي للقوى و كذلك املصاحل االقتصادية و اإلسرتاتيجية  للدول األوروبية يف
ة كما أتاح النشاط الدبلوماسي له يف الثالثينيات و األربعينيات من تسهيل احلكم ملعرفة جوانب النجاح و الفشل يف الدبلوماسية العثمانيالعثمانية ،  

  155روفنا ، املرجع السابق، ص دأنظر ، نينل ألكسن
 . 194أمحد عبد الرحيم مصطفى ، املرجع نفسه، ص  - 6
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م تعلموا العثمانية يف أوروبا أن   (1)وما يالحظ على أبناء من أتيح هلم العمل يف السفارات        
اللغات األوروبية، مث ما لبثوا أن تولوا مناصب هامة يف الدولة، و باإلضافة إىل هذا أصبح مكتب 
الرتمجة الذي كانت تلقن فيه اللغة الفرنسية و التاريخ و الرياضيات و غري ذلك مركزا لتدريب كثري من 

تتقن اللغة الفرنسية ، برزت يف ل هؤالء خنبة جديدة و لقد شك   ،م19الساسة العثمانيني يف القرن 
نطاق السلك البريوقراطي، وكان هذا االنقسام الذي طرأ على السلك البريوقراطي شبيها بنظريه يف 
رتب اجليش العليا، فهناك من تلقوا تعليمهم على النمط الغريب و أملوا بلغة أوروبية، و هؤالء كانوا 

تمع العثماين أقل يدية الشرقية، و هكذا أصبح اجملخيتلفون عمن تلقوا تعليمهم وفق األمناط التقل
 . (2)متاسكا عن ذي قبل

 أعمال أخرى : د / 

مشلت بل قام بإصالحات  ،عند هذا احلد من اإلصالحات"حممود الثاين"مل يكتف السلطان        
و   مبا يف ذلك اهتمامه بالوقف ملا له من أمهية على الدولة العثمانية وأفرادها  ،ميادين احلياة األخرى

من "حممود الثاين"ه أصبحت للوقف وزارة خاصة به، و هذا مل مينع السلطان كنا قد أسلفنا الذكر أن  
ه موارد أن يضع األوقاف حتت إشرافه بدال من بقائها حتت إشراف املفيت و رجال الدين، كما وج  

كثريا من املساجد و املؤسسات مل تكن جتد ما يكفيها من   وقاف خلدمة أغراض الدولة، ألن  األ
 . (3)النفقات

، األمر (4)و لقد صوحبت هذه اإلصالحات كلها بعملية تعداد للسكان يف الدولة العثمانية       
أكثر عدال  الذي مل جير منذ قرون طويلة، أيضا جرت عمليات مسح لألراضي هبدف إجياد توزيع

 .(5 )للضرائب اليت حتدد من حيث املبدأ حبسب دخل كل شخص

 

                                                           
لنا لفظ افتتاح السفارات و ليس إنشاء أو تعويضها بلفظ آخر، و هذا نظرا ألن السفارات وجدت يف الدولة العثمانية مما ال جيب إغفاله أننا استعم - 1

ا (، حسب ما تشري إليه بعض املصادر ، و لكن املالحظ على هذه السفارات أن  1730-1703الذي حكم بني ) "أمحد الثالث"منذ عهد السلطان 
 م( على إثر خلعه . 1807 -1789) "الثالث سليم"أغلقت يف عهد السلطان 

 . 195أمحد عبد الرحيم مصطفى، املرجع السابق، ص  - 2
 . 195نفسه ، ص  - 3
 .  257م ، أنظر سيد حممد السيد، املرجع السابق ، ص 1830جرت أول حماولة لتعداد السكان يف الدولة العثمانية سنة  - 4
 .  54روبري منرتان ، املرجع السابق ، ص  - 5
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بتطوير تشكيالت الرعاية الصحية ملواجهة األمراض املعدية و حممود الثاين"كما قام السلطان "        
األوبئة و تشكيالت الربيد احلديثـة، كما قام مبنح رعايا الدولة تذاكر مرور تقوم مقام وثيقة حتقيق 

 . (1)الشخصية و غريها من اإلجراءات اليت كانت ضرورية لتشكيل إدارة حملية منظمة 

جممل هذه اإلصالحات كان اهلدف منها أوال تطوير عناصر قوة املركز  و جتدر اإلشارة إىل أن         
العثماين و أدوات سياسته العسكرية و الدبلوماسية و السياسية و اجملتمعية، ثانيا احلفاظ على تكامل 
أجزاء اإلمرباطورية من خالل إعادة تنظيم اإلدارات احمللية يف الواليات و زيادة استقالل سلطاهتا 

 .(2 )ة و املالية و القضائيةالعسكري

  .اجملال الرتبوي و الثقايف  : ثالثا

اجملال الرتبوي و الثقايف "حممود الثاين "من اجملاالت األخرى اليت حظيت بعناية السلطان         
الذي سار فيه السلطان بنفس اخلطى السابقة لإلصالح و هي العمل على التجديد وفق النظم 

 الغربية . 

 باملؤسسات الرتبوية :  ماالهتماأ / 

التجديدات اليت جرت يف احلقل التعليمي قد تبلورت من خالل إحياء بعض املؤسسات كانت         
القدمية، و تشييد مؤسسات أخرى قادرة على مواجهة املتطلبات اجلديدة مما مل يكن يعين حتوال كبريا، 

التعليم االبتدائي هو  أعلن فيه أن  فرمانا الثاين ""حممود ، أصدر السلطان م(1824 -ه1239)ففي عام 
لكن على الرغم و من مسؤولية الدولة، وهذا يعين رفع يد اهليئة اإلسالمية عن اإلشراف على التعليم، 

 . (3)من ذلك ظلت املدارس االبتدائية حتت سلطة و إشراف شيخ اإلسالم 

ة على التعليم االبتدائي، و أقيمت مدارس هذا الفرمان غري مطبق حىت فرضت احلكوم و ظل          
، و قد أنشئت أساسا لسد الفراغ املوجود بني مؤسسات (4)جديدة عرفت باسم"املدارس الرشدية"

 عايل و مؤسسات التعليم االبتدائي. التعليم ال

                                                           
 . 257سيد حممد السيد، املرجع السابق، ص  - 1
، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، القاهرة، 1، ط العصر العثماين من القوة و اهليمنة إىل بداية املسألة الشرقيةنادية حممود مصطفى ،  - 2

 . 202م ، ص 1996
 .  332حممد سهيل طقوش ، املرجع السابق، ص  - 3
 .  56يقصد باملدارس الرشدية املدارس الثانوية. أنظر روبري منرتان ، املرجع السابق ، ص  - 4
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إىل حددت مهمة مؤسسات التعليم االبتدائي بتقدمي منوذج متقدم من التعليم للتأهيل للدخول        
                                                               .( 1)خمتلف مدارس اجليش و البحرية و الطب ووظائف الدولة

كانت املدارس الرشدية تقدم تعليما يعترب أكثر انفتاحا و أكثر ختصصا يف جماالت معينة،        
كانت مفتوحة للطالب الذين يريدون بعد التخرج من املدارس التقليدية و االجتاه إىل املهنة و 

العسكرية، كما كانت مفتوحة أيضا للذين جتتذهبم اإلدارات املدنية، لذلك أجري إنشاء مدرسة 
 -اي معارف-اي عدلية ( ومدرسة التعليم األديب )مكتب -اي معارف -للتعليم القضائي)مكتب

قليلة جدا، ومل تكن نوعية التعليم ، كانت املدارس األساسية م1839ه حىت عام إال أن   بية(،اي أد
 . (2)دائما، و ذلك بسبب نقص املدرسني األكفاء الذي تقدمه ذا مستوى مناسب 

بل أوىل عناية بالغة  ،باملدارس الرشدية فقط "حممود الثاين"مل يقتصر اهتمام السلطان و        
جتنب معارضة رجال الدين آثر البدء باملستوى األول الذي ، فحرصا منه على (3)باملدارس العليا

الكتاتيب الذين آثروا عدم مواصلة تعليمهم الديين و أنشأ هلم توفره"الكتاتيب"، بل اهتم خبرجيي 
فنية، و يف هاتني املدرستني كان جيري مدرستني خاصتني توفران التعليم الالزم اللتحاقهم باملدارس ال

 .   (4)تعليم القواعد اللغوية و التاريخ و الرياضيات لراغيب االلتحاق باملدارس الفنية العسكرية

أم ا من كانوا يودون االلتحاق مبكاتب احلكومة كما أسلفنا الذكر، فقد أنشئت هلم مدرسة         
لفرنسية و اجلغرافيا ا ن جيري تدريس اللغتني العربية و حيث كاتعليم العدلية و مدرسة التعليم األديب، 

( فقد جرى افتتاحها يف ا مدرسة املعرفة )مكتيب عرفانيةو التاريخ و العلوم السياسية و الرياضيات، أم  
الباب العايل لتعليم الكتاب العاملني بالفعل يف وظائف احلكومة و الراغبني يف الرتقي و تويل املناصب 

التعليمي العليا عن طريق احلصول على تعليم حديث و علماين، و هكذا أقيمت دعائم النظام 
  .  (5)العلماين الذي انتشر على خمتلف املستويات

 
                                                           

 . 333 -332حممد سهيل طقوش، املرجع السابق، ص ص  - 1
 . 56رجع السابق، ص املروبري منرتان،  - 2
ا ارتبطت إىل حد كبري بسياسة حممد علي وايل مصر، أي أن اإلصالحية يف اجملال التعليمي أن   "حممود الثاين"املالحظ على سياسة السلطان  إن   - 3

حل العليا أكثر من هذا األخري اقتدى بواليه يف هذا اجملال ، و يظهر هذا االقتداء يف تبين التعليم العام على طريقة اهلرم املعكوس، أي االهتمام باملرا
 اهتمامه باملراحل الدنيا .

 . 192أمحد عبد الرحيم مصطفى، املرجع السابق ، ص  - 4
 . 193نفسه، ص  - 5
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كانت كتمهيد إلصالح و االهتمام   حممود الثاين"ل هذه اخلطوات اليت قام هبا السلطان "ك        
ضباط و ، لكي يوفروا معلمي املدارس (1)باملدارس العليا فكمرحلة أوىل بدأ بإرسال الدارسني إىل أوروبا

عامرة(  اي -وايل مصر، فافتتح مدرسة الطب )طب خانة مبحمد علي"اجليش مقتديا يف ذلك "
و كان على نج مدرسة أبو زعبل يف القاهرة، وكان اهلدف منها تزويد اجليش اجلديد باألطباء 

معلموها من األتراك و الفرنسيني، كما كان مدربوها يضمون الكثريين ممن جرى استقدامهم من 
بحت يف و اليت أص  م1832 أوروبا،  وقد أحلق مبدرسة الطب مدرسة للجراحة )جراح خانة( يف عام

 . (2 )اي طبية( –م مدرسة الطب اإلمرباطورية )مكتب اي شاهانة 1839عام 

أعيدت مدرسة اهلندسة العسكرية، و جرى توسيع مدرسة اهلندسة البحرية،  م1828و يف عام        
و يف أوائل الثالثينيات أنشئت مدرسة موسيقى اجليش، كما أنشئت مدرسة العلوم العسكرية على 

ني، ومن مث كان التعليم فيها يمنط كلية سان سري الفرنسية، و كان كثري من املشرفني عليها من الفرنس
كل هذه املؤسسات التعليمية بدأت متواضعة   أجنبية غالبا ما كانت الفرنسية، ورغم أن  يستلزم لغة 

 . (3)فقد جرت توسعتها و تطويرها يف فرتة التنظيمات حني أخذت تؤيت أكلها 

قد أوكل إىل جمموعة من املرتمجني وطابعي "حممود الثاين"و إضافة إىل كل هذا فإن السلطان         
القواميس بالطبع و الكتابة، مثل تكليفه للربهاين و الفقيه عاصم أفندي بكتابة التاريخ، و املالحظ 

 .  (4)بالتأريخ كثريا ه اهتمأن  "حممود الثاين"على عهد السلطان 

 

 

                                                           
أرسل لقد اهتم السلطان حممود الثاين بإرسال الطالب ألوروبا الستقاء العلوم من هناك ألنه كان يدرك مدى التطور الذي تعرفه هذه األخرية، ف - 1

ه/ 1256 -1236ك بسنوات ارتفع عدد الطالب كثريا و بلغ اآلالف ما بني عامي طالب لعدة دول أوروبية و بعد ذل100بعثة تركية مؤلفة من 
م ، و كانت هناك يف أوروبا أشياء تعلمها الطالب الشرقيون و تأثروا هبا و كانت من أهم أسباب ظهور طائفة من أبناء الدولة، و قد 1820-1840

كلت منهم جمموعة من املتحررين الذين استوطنوا أوروبا ليقوموا بدور املعارضة، ومنذ ظهور أطلق عليهم اسم الشبيبة العثماين و الشبيبة العثمانية، وتش
ماجد بن صاحل  ،هذه النابتة كانت تتلقى التشجيع من دول الغرب، فنشأ هذا اجليل على تلقي الثقافة من أوروبا و من بعض الكليات العصرية.أنظر

رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجيستري،إشراف ، م( 1924-1520ه/ 1343-926أثر أهل الذمة الفكري يف الدولة العثمانية ) املضيان،
 . 205م ، ص 1995 -ه1416مجيل عبد هللا ، جامعة أم القرى ، مكة، 

  193أمحد عبد الرحيم مصطفى ، املرجع السابق ، ص  - 2
 . 193نفسه ، ص  - 3

;  istoire de l’empire ottoman : depuis origine jusqu’a nos joursHoseph von hammer J -4

tome dix –septième ; 1995. P21. 
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 االهتمام بالصحافة : ب / 

برعاية السفارة  ،م1795فعليا يف الدولة العثمانية يف اسطنبول يف عام تظهر  الصحفبدأت         
 la gazette française“اسم محلت صحيفة ظهرت م 1796عام ، ويف الفرنسية

Constantinople”،م صدرت صحيفة ثالثة 1797و يف عام  "الفرنسية "جريدة اسطنبول مبعىن
مبعىن ،  "le spectateur oriental"، اليت تلتها يف العام نفسه صحيفة " le smyrne"حتت اسم 

 "بريدأي ،" courrier de smyrnele م صحيفة 2818مث تلتها يف عام  ،املتفرج الشرقي""
 . (1) ،مسرين"

كانت بفعل تأثريه بإصدار   "حممود الثاين"ظهور الصحافة يف عهد السلطان  و يبدو أن          
)الوقائع املصرية(  "اي مصرية -وقائع"ة صحيفة تركية و هي صحيفة ل مر  يف مصر ألو   "حممد علي"

غة لاي وقائع )تقومي الوقائع( بال -هو اآلخر صحيفة تقومي "حممود الثاين"لذلك يصدر السلطان 
و هذه الصحيفة أسبوعية تتوىل  ،م1831و اليت صدر عددها األول يف الفاتح نوفمرب سنة  ،الرتكية

نشر القوانني و املراسيم الصادرة إىل جانب أخبار األحداث الرئيسية اليت حتدث يف داخل 
 . (2)اإلمرباطورية و يف خارجها 

 moniteur“ام صدرت طبعة فرنسية من هذه الصحيفة حتت اسم و بعد ذلك بعدة أي         
ottoman "، طبعة و تتميز هذه الصحيفة بطابع رمسي، ويشري ظهور  "،أي" املرشد العثماين

يف التأثري على األجانب  "حممود الثاين"فرنسية يف آن واحد إىل نفوذ اللفة الفرنسية و رغبة السلطان 
حمدود، فعدد النسخ  رهو املقيمني يف العاصمة، و كان توزيع الصحف يف العاصمة يقتصر على مج

صحيفة  تنسخة، مث صدر  300نسخة و عدد النسخ الصادرة بالفرنسية  5000الصادرة بالرتكية 
حوادث )حرفيا، سجل احلوادث(، و املالحظ على الصحافة  -سنوات جريدة اي 10ثانية بعد 
 .(3) م19ه/13ا لن تشهد انطالقتها احلقيقية إىل يف الشطر الثاين من القرن الرتكية أن  

 

 
                                                           

 . 58روبري منرتان، املرجع السابق، ص  - 1
 . 58نفسه ، ص  - 2
  .59 -58نفسه ، ص ص  - 3
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  .اجملال االجتماعي و االقتصادي :رابعا 

 اجملال االجتماعي :  أ/

مل حيظ بنفس لكنه بتسليط الضوء على هذا اجلانب، و  "حممود الثاين"قام السلطان  لقد       
 األمهية إذا ما قارناه باجملاالت األخرى .

يصرح بأهدافه اإلصالحية و اليت مسيت فيما بعد بالوطنية   "حممود الثاين"بدأ السلطان        
والعلمانية، و قد عمل أن يكون كل شعب إمرباطوريته متساويا، لذلك أصدر إعالنا يشبه حقوق 

و كان فحوى هذا اإلعالن كما . (1)اإلنسان حيث ساوى بني مجيع مواطنيه من مجيع األديان 
مون مسلمني يف مساجدهم فقط، و من جهة النظر نفسها نوايانا ليست أن يكون املسل "إن  يلي:

يكون املسيحيون مسيحيني يف كنائسهم ... أريد االحرتام خارج هذه األماكن لكل املعتقدات، 
 .(2)"و أن حيظى اجلميع بنفس احلقوق السياسية و حبماييت األبوية 

اهتمامه الكبري بالتعامل باملثل و التسامح يف الداخل حممود الثاين "و قد واصل السلطان "       
 . (3)التساهل من الشرق إىل الغرب و جماهبة املتعصبني بالقتلو 

دارس جبوار املأنشأ مدارس علمانية جديدة  -حسبه-و لتقريب العنصر العلماين من املسلم        
لتخريج أهم عناصر النظام فتأسست مدارس للتعليم العايل دينية دون االصطدام باملدارس الشرعية، ال

من حمامني و أطباء و مهندسني و كبار موظفي الدولة، و هذا نتج عنه تنحي علماء املدارس 
قام بزيارة لبعض والياته ، و ألغى بذلك  "حممود الثاين"إىل هذا فإن السلطان  ةباإلضاف و. (4)الدينية

طان ال خيرج من اسطنبول إال عند الضرورة، العادة اليت كانت سائدة يف الدولة، و اليت كان فيها السل
يف زيارة استطالعية إىل فارنا و هي بلغاريا حاليا، و أدرنة "حممود الثاين" ومن مث فقد ذهب السلطان 

و روستق ، ولقد تفقد أثناء زيارته فرق اجليش و الثكنات، املساجد و املستشفيات، وقد أكد هبذه 
  .(5)ة، جيب أن تعامل على قدم املساواةاملناسبة أن كل الطبقات االجتماعي

                                                           
 . 203ماجد بن صاحل املضيان ، املرجع السابق، ص  - 1
  .110زيادة،اكتشاف ... ، املرجع السابق،خالد  - 2

;  ; tome 1; paris ; libraire du constitutionnel ; 1854 istoire de la turquieH Lamartine;.de  A -3

 p10 .                                                                                                                                               
 . 203ماجد بن صاحل املضيان ، املرجع نفسه ، ص  -  4
 . 58زكية زهرة ، املرجع السابق ، ص  - 5
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 اللباس : / 1أ.

بعد حادثة إلغاء اإلنكشارية، حيث أصدر  (1)باهلندام "حممود الثاين"بدأ اهتمام السلطان         
الطويلة السلطان أوامر بارتداء السراويل األوروبية )البنطلونات( و األحذية السوداء، و املعاطف 

 م1827( و الطربوش الذي حل حمل العمامة، و قد جرى إدخاله إىل الدولة يف سنة )االسطمبولية
على يد القبطان "باشا خسرو حممد باشا" الذي اشرتى عددا من الطرابيش و أجرى استعراضا لرجاله 
و هم يرتدونا أمام السلطان، هذا األخري الذي أعجب هبذا التجديد فقرر إجبار املوظفني و اجلنود 

 . (2)بحارة على ارتدائه و ال

مل يكن رجال الدولة يوافقون "البادشاه" أو السلطان على إجراءاته و كان سكوهتم بسبب        
م صاروا يسمون السلطان أي السلطان الكافر،  "كاوور بادشاه" "(3)حممود الثاين" خوفهم، حيث أن 

املالبس الرجالية الرمسية  "عطية"ق صوره يف الدوائر الرمسية، و كان يلبس ابنته السلطانة ه عل  ذلك أن  
 -يد""عبد اجملويل عهد شهزادة السلطان  –للضباط و يرفق معها أخاها الذي يكربها بسنة واحدة 

  .(4 )و يرسلها إىل الثكنات العسكرية بني اجلنود

 االحتفاالت على الطريقة األوروبية : / 2أ.

أي "أول سلطان يشهد االحتفاالت العامة و الكونسرتات  "حممود الثاين"كان السلطان         
، و األوبرات و حفالت رقص الباليه اليت كانت تعرض يف بعض (la concert " )احلفالت املوسيقية

املوسيقيني األوروبيني و أنشأ فرقته املوسيقية اخلاصة اليت أصبح السفارات الغربية، كما استقدم 
حضور  "يف"حممود الثاينبإمكانا تقدمي كونسرتات لضيوفه األوروبيني .و كان اشرتاك السلطان 

اجتماعات كبار موظفيه، وخباصة يف الديوان فرصة لتوفري منوذج للملبس و السلوك سرعان ما سار 
 .5الوزراء على منواله

                                                           
م ، و قد جاء اللباس على النمط األورويب فنظم لباس رمسي لألصناف العسكرية و رجال 1829مارس سنة 3صدر قانون القيافة )اللباس( يف  - 1

  الطربوشالدين، فكان املوظفون احلكوميون الذين ال ينتمون لصنف العسكرية و رجال الدين و معهم السلطان يرتدون اجلاكيت )السرتة( و السروال و 
،أنظر امللحق مشاق و اجلبة إال على رجال الدينكما منع ارتداء القلنسوة، العمامة ، الشلوار )السروال العريض( ، اجلاروك )نعل بشكل خاص( ، البا

 .04رقم 
 . 195أمحد عبد الرحيم مصطفى ، املرجع السابق ، ص  - 2
 جتدر اإلشارة إىل أن السلطان حممود الثاين قام بقص حليته و ارتدى الطربوش و االسطمبولية و البنطلون و بدأ يظهر أمام اجلماهري . - 3
 . 196أمحد عبد الرحيم مصطفى ،املرجع نفسه ، ص  - 4
 .196نفسه، ص  - 5
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 ب/ اجملال االقتصادي : 

ا كانت حمدودة اإلصالحية يف هذا اجملال أن   "حممود الثاين"املالحظ على سياسة السلطان  إن         
 ،إصالح اجلانب االقتصادي يتطلب جهدا وقتا طويال اقتصرت على بعض النقاط فقط، نظرا ألن  

و جهود السلطان كانت بسيطة . وضع الدولة العثمانية كان مضطربا على كافة األصعدة فإن   ومبا أن  
 لكن رغم ذلك قام ببعض اإلصالحات يف هذا اجملال متجاوزا الصعوبات و املشاكل. 

يف هذا اجملال على احلد من اإلقطاع و تنظيم الضرائب،  "حممود الثاين"لقد عمل السلطان        
فأنشأ وزارة خاصة بالشؤون املالية، ونظ م عملية فرض و مجع الضرائب، حبيث أصبحت ضريبة اخلراج 

باملائة من دخلهم، وحدد مرتب املوظفني 10، كما أصبح العلماء يدفعون قرشا 30و  14تقدر ب 
و كأي حاكم يريد أن يغطي عجز خزينته زاد يف الضرائب تعددت هلم من خزينة الدولة، أصبح يدفع 

 .(1)أنواعها فكانت النتيجة بطبيعة احلال إفقار الفالحني الذين كانوا  يشكلون أكرب نسبة من الرعية

ز لألمالك العامة و بذلك عز   (2)بضم الزعامات و التيمارات"حممود الثاين"كما قام السلطان         
ألغى الفروض اليت  م 1834مصادر دخل الدولة، ووضع حدا لعدد من ألوان الفساد، و يف فرباير سنة 

الفرمان  يرغمون السكان على دفعها حني ميرون بالواليات، ونص   (3)كان املوظفون العموميون
و ألغي  الصادر هبذا اخلصوص على بطالن كل جباية لألموال إال يف الفرتات نصف السنوية املعتادة،

يد جلنة مشكلة من القاضي على جبايتها يف املستقبل على  األسلوب املتبع يف حتصيل اجلزية، و نص  
 .(4)و احلكام املسلمني و أعيان الذميني 

       

 
                                                           

 . 62 -61زكية زهرة ، املرجع السابق ،ص ص  - 1
ألف أقجة  20هي كل أرض متنح لشخص أو ألكثر مشرتكا بشروط خاصة مقابل وظيفة معينة و تقل وارداهتا السنوية عن   timarالتيمار:  - 2
التيمار  -1 كان يسمى يف الفرتة اليت سبقت احلكم العثماين بنظام اإلقطاع و قد انقسمت األراضي اإلقطاعية يف الدولة العثمانية إىل ثالثة أنواع :و 
ألف أقجة . أنظر فاطمة 100خاص ال تتجاوز وارداهتا  -3ألف أقجة ،  100زعامت  و تقل وارداهتا عن  -2ألف أقجة ،  20عن تقل وارداهتا و 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث ، إشراف الغايل غريب ،   م19انعكاسات االمتيازات األجنبية على الشام خالل القرن بوجلطي ، 
 .58، ص م 2011-2010بوزريعة ،  2، جامعة اجلزائر قسم التاريخ 

أصبح املسؤولون عن جباية الضرائب يطلق عليهم اسم احملصلني و أصبحوا حيصلون على مرتباهتم من احلكومة املركزية، وأصبح يشرف عليهم  - 3
 . 54حكام الواليات. أنظر ، روبري منرتان ، املرجع السابق ، ص 

 . 196طفى ، املرجع السابق ، ص أمحد عبد الرحيم مص - 4



40 
 

 ألن   نظرا ،احلد من نفوذ االمتيازات األوروبية"حممود الثاين"وإضافة إىل هذا حاول السلطان        
الدولة   شهد نوعا من تدفق السلع األوروبية، ومما ال جدال فيه أن   "حممود الثاين"عهد السلطان 

كانت السبب املباشر بل املشجع هلذا الغزو االقتصادي، إذ ملا شرعت يف إصالحاهتا اجتاحت 
اليت قام هبا السلع األوروبية خاصة السلع اخلاصة بتموين اجليش السوق العثمانية، ومن أهم التدابري 

ه قرر أن  التجار املسيحيني الذين يريدون تويل مهام الرتمجة وبالتايل لى الصعيد التجاري أن  لطان عالس
يستفيدون من االمتيازات املمنوحة لألجانب، لن يتحصلوا على مناصبهم إال بعد موافقة احلكومة 

 .(1)العثمانية، ومن هنا متكن بعض التجار املسلمني من تويل مهام الرتمجة 

االستقراض من الدول  يف هذا الصدد أيضا"حممود الثاين"ومن األمور اليت قام هبا السلطان         
األوروبية نظرا حلالة العجز املايل الذي أصبحت تعانيه الدولة العثمانية يف هذه الفرتة. و إضافة إىل 

كالنمسا وإجنلرتا إال   ذلك قام السلطان العثماين بعقد معاهدات اقتصادية مع بعض الدول األوروبية
    .  (2)هذه املعاهدات كانت يف صاحل الدول األوروبية خاصة فيما خيص املعاهدة املربمة مع فرنسا  أن  

 "حممودوضع الدولة االقتصادي كان متدهورا األمر الذي أدى بالسلطان  وهكذا يتضح أن         
القيام بإصالحات للنهوض هبذا القطاع، متغاضيا عن العواقب اليت نتجت عن سياسته  الثاين"

اإلصالحية يف هذا اجملال و املتمثلة أساسا يف تدخل الدول األوروبية يف شؤون الدولة الداخلية 
وقد تواصلت تداعيات هذه السياسة يف عهود السالطني الذين تلوا  ،االقتصادية على وجه التحديدو 

الذي   م(1909 -1876)وصوال لعهد السلطان عبد احلميد الثاين "حممود الثاين"السلطان  عهد
 يمتاز عهده حبدوث أزمات مالية خانقة تكاد تعصف بالدولة .س
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 . (م1849 -1805ه/1265-1220)باشا  علي  حممد مصر وايل إصالحات :املبحث الثاين

 بعد أن دخلها السلطان ،عثمانية تابعة للدولة العثمانية واليةم 1517عام  أصبحت مصر منذ       
طومان "خر سالطينها املماليك آوشنق  ،(م1520 ـــــ1512) الذي حكم بني"سليم األول"العثماين 

لك التاريخ و السلطة العثمانية ذ و منذ،  م 1517على باب زويلة على إثر معركة الريدانية سنة  "ياب
بدافع من عقيدة الشك اليت سيطرت على اإلدارة العثمانية و  من قبلها يلواالعلى تعيني  يجتر 
 يةإدار  عمدت إىل السري وفقا لسياسة ،انفصاله بواليته عنهاو التخوف من استقالل أي من الوالة و 

ترتاوح مابني عام و  ،ين تعينهم على كل من والياهتا خالل فرتة وجيزةقوامها تبديل الوالة الذاليت 
كمساعد ألحد قادة  ،م1801إىل مصر عام "علي حممد"و يف ظل تلك السياسة جاء ، ثالثة أعوام

 . )1(الفرق األلبانية اليت دخلت مصر مع اجليش العثماين

الساحة فارغة أمامه بل و جد مصر مسرحا لصراع القوى  (2)"حممد علي" دجد الباشا مل        
ا املماليك فعلى الرغم أم  لجنليز و العثمانيني و املماليك، هي اإل ىوهذه القو  ، حول السلطة املتنافسة
هذه اجلذور ت هز    ،م1798 احلملة الفرنسية سنة يزالون يشكلون قوة هلا جذورها إال أن   م المن أن  

وأسقطت هيبتهم شعبيا كطبقة عليا مسيطرة، وأصبحت مجاهري الشعب تتخذ موقفا  من األساس
 .(3)إىل املتفرج من املشارك الفعلي وهو أقرب

 

                                                           

  1 - مجيل عبيد ، قصة احتالل حممد علي لليونان 1824- 1827م ، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب ،1990 ، ص 15. 
السالح ،  استعمالم ، وكان والده يسمى إبراهيم أغا من ضباط تلك املدينة ،فشب على حب 1769 -ه1182قدونية سنة مبولد مبدينة قولة  -2

السلطانية ة كوجك حسني باشا بالدومن  دانالقبو ملا تعني  بالتجارة خاصة جتارة التبغ ،مل يتلق أي حتصيل دراسي ، اشتغل، 18تزوج وهو يف سن 
جندي مع صهره حممد علي  مائيتعدة من العساكر ، فأرسل  بإرسالحور باجي مدينة قولة حسني أغا  إىلمن مصر ، كتب  الفرنسينيإلخراج 

جشمة أي  رتبة سر إىلحممد علي  ىه ، ترق1216من الديار املصرية  الفرنسينيه ، وبعد إخراج 1214مصر سنة  إىل  صحبت الدومنة اليت أقلعت
   إىل ىارتقأن  إىلقلدته الدولة والية مصر وبذلك تدرج يف املناصب بكفاءة  اباشا عندم خسروف مبعية حممد ، وصار قائد فرقة مث توظ   البكباشيرتبة 

الوظائف منذ الفتح العثماين ملصر حىت إلغاء ، األلقاب والوظائف العثمانية  دراسة يف تطور األلقاب و .  أنظر ،مصطفي بركات رتبة أمري لواء
 و متكن من عزل .120، ص 2000، دار غريب ،القاهرة ،  (1924 -1517اخلالفة العثمانية )من خالل اآلثار و الوثائق و املخطوطات 

ة دار الكتب املصرية، ، مطبع1،ط اليوم تاريخ مصر احلديث من حممد علي إىلم. أنظر ، حممد صربي ،1803باشا يف عام و الوايل خسر 
 .31،ص 1926القاهرة،

، م( يف اجلزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا 1840 -1811قراءة جديدة لسياسة حممد علي باشا التوسعية )سليمان بن حممد الغنام ،  -3
 . 16م ، ص 1980، دار هتامة ، السعودية ،  1ط 
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الذي زار لندن مرتني األوىل حممد بك األلفي"حد زعماء املماليك و هو "أ لجنليز تبينإلحاول ا       
كان و موا له اهلدايا  فأكرموه و قد   إلقامة حكومة موالية هلم، ،م1803عامو الثانية يف م 1802يف عام 

ن بالصعيد فعمل حممد وعند عودته إىل مصر حتص   ،الستيالء على سواحل مصر الشماليةغرضهم ا
تأخر ا األخري مب،حيث طالب اجلنود األلبانيني هذ"سيالربدي"بينه و بني صديقه  اإليقاععلي على 
اهلرب فاضطر للهرب الفادحة على السكان فثاروا عليه فلم يكن منه إال فرض الضرائب مرتباهتم، 

 .(1) م1804عام 

فعمل على التقرب من العلماء و كبار التجار املصريني  "حملمد علي" اجلو   وبذلك خال        
السلطان لب إىل أمر البالد بعدما أرسلوا ط تويل فساندوه و شجعوه على لكسبهم إىل جانبه،
علي والية مصر بدال من إعطاء حممد على ضرورة  يلحون (، 1807-1789) العثماين سليم الثالث

 حممد علي"و على غري ما جرت عليه العادة استجاب السلطان لرجائهم ،وهكذا توىل والية جدة، 
        . (2) م1805والية مصر عام  "باشا

فقد تزعم هذه الفئة إىل احلكم،  "حممد علي باشا"دور رئيسي يف وصول  (3)كان للعلماء         
اإلقالع و و اشرتطوا عليه أن يسري بالعدل و إقامة األحكام و الشرائع "عمر مكرم"نقيب األشراف 

بعدما   و.(4)نه مىت خالف الشروط عزلوه العلماء و أعن املظامل و أال يفعل أمرا إال مبشورته و مشورة 
زر يخالل محلة فر  إثر ختلصه من هتديد إلجنلرتا من "حممد علي باشا"استقرت السلطة السياسية يف يد 

 )6)"حممد علي"ضد  "سليم الثالث"اليت كانت حترض السلطان العثماين ،(5)م 1807يف عام 

                                                           
 .                                                                                                   .  بعدهاوما  31حممد صربي ، املرجع السابق ، ص  -1
 .  17 -16مجيل عبيد، املرجع السابق ، ص ص  -2
داره، م و أمره بلزوم 1806ام عمل الباشا على الدس للعلماء و حاول كسر شوكتهم تدردجيا ، فبدأ بأحدهم وهو الشيخ عبد هللا الشرقاوي يف ع -3
علماء. أال خيرج منها أبدا حىت للصالة، كذلك أمر الشيخ عمر مكرمي باخلروج و نفاه إىل اإلسكندرية أو دمياط و بذلك مت ضرب العمود الثاين للو 

، مطبعة دار الكتاب املصرية ، القاهرة، 4، تح ، عبد الرحيم عبد الرمحان، جعجائب اآلثار يف الرتاجم و األخبار أنظر ، عبد الرمحان اجلربيت ، 
 .  5 -4، ص ص 1998

 . 17سلمان بن حممد الغنام ، املرجع السابق ، ص  -4 
إلسكندرية م بقيادة فرا يزر ، هدفها األساسي اهليمنة على موقع مصر االسرتاتيجي ، سببها هو رفض أهل ا1807كانت هذه احلملة يف مارس   -5

زي و هدم نزول اجلند االلجنليز إيل الساحل ، بعد أن حاول قائد احلملة فرا يزر التفاوض معهم و بذلك مت ضرب املدينة مبدافع من األسطول االلجنلي
 صنفسه، املصدر  ،. أنظر ، عبد الرمحان اجلربيت 1807مارس  23ه ، 1222حمرم  13جانبا من برجها الكبري ، فطلبوا السكان األمان يوم اجلمعة 

 .6-5 ص
 . 5م، ص 2006 جتربة حممد علي و بناء االقتصاد املصري احلديث،عبد اجمليد راشد ،  -6 
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و ختلص من املماليك يف حادثة عرفت  "عمر مكرم"لسيد اإبعاد ب "حممد علي"كما قام          
 . (1) 1811مبذحبة القلعة يف عام

 .اجملال العسكري  :أوال 

 : جديدعصري تكوين جيش أ / 

تباينة و غري منسجمة  تتكون من عناصر م "حممد علي"كانت القوات العسكرية يف مصر قبل         
م على اجلند استغلوا فوزه ،حيث أن  مما دجعل من الصعب إطالق كلمة جيش عليها  فيما بينها،

ا جل تنفيذ هذأالريف يف مجاعات من  السلب و النهب و ذهبوا إىل يف ؤوا و بد احلملة االلجنليزية ،
وجوب تأديبهم تأديبا صارما خاصة بعد أن أطلقوا عليه رصاص  "حممد علي"و قد رأى الغرض، 
فكر جديا يف إنشاء جيش نظامي خاصة بعد فأدرك حممد علي خطورة املوقف لك و بذ ،بنادقهم

                                        (2).انقسام هؤالء اجلند على أنفسهم 

وت أ12اليت كانت حتت قيادة ابنه إمساعيل يف  (3) يف تدريب الفرقة "حممد علي باشا"أ بد      
األنفار أو البكوات دجرد من ممتلكاته ا النظام سواء كان من كل من ال يقبل هذ  و أعلن أن    ،م1815

ارهم رأسهم ثالثة من كب ىعل علي و و قد تكتل اجلند و قرروا الفتك مبحمد ،و يطرد من مصر
،غري أن حماولتهم منيت  "يرزجنلحسن أغا األ"و  "جله يعبد هللا أغا صار "و  "كحجر بك"

 .(4)بالفشل 

                                                           
م أقام حممد علي باشا حفال رمسيا لالحتفال بتعيني ابنه طوسون قائدا للقوات اليت ستحارب 1811مارس  2هــ ـ 1226صفر  6يف يوم اجلمعة  -1

حممد علي  كل رجال الباشااملتمردين الوهابيني يف شبه اجلزيرة العربية ، و وجد الباشا يف هذه املناسبة فرصة ذهبية لتنفيذ خطته . أنظر ،خالد فهمي ، 
. فأشار الباشا إىل اجلنود األلبان فهجموا  119م ،ص 2001، دار الشروق ، القاهرة ،  1، تر ، شريف يونس ، ط  و جيشه و بناء مصر احلديثة

مني بك .أنظر بغتة على املماليك، ، ، و قد بلغ من دعي من املماليك إىل الوليمة أربعة مائة شخص مل ينج منهم إال اثنان أحدمها أمحد بك و أ
ص ص  ،م1996، مكتبة مدبويل ، القاهرة   2، تع، علي أمحد شكري ، ط   هناية حكم إمساعيل تاريخ مصر من عهد املماليك إىل،جورج يانج ، 

 . وبقضاء الباشا على املماليك أثار إعجاب العلماء و الرعية ، الذين طلبوا منه أن يصبح حاكما .أنظر ، 72 -71

Hammer ;Histoire abrigèe de l’empire ottoman ;composèe jusqu’au règne    

d’ibrahim inclusivement ;daprès  la  grande histoire ;tome                         

second ;paris ;1839 ;191. 
 

  . 61م ، ص ص 1989، دار النهضة العربية للطبع و النشر ، القاهرة ،  1، ط  التغيريات االجتماعية يف عهد حممد علي سلوى العطار، -2 
، حممد علي و أوالده بناة مصر كان اجليش املصري يتكون من أخالط من الرتك و الدالة ) املغاربة ( و األلبان و األرناؤوط . مجال بدوي   -3 

  .100ص د ط ،د ت،  ، احلديثة
 . 13 -12عمر طوسون ، املرجع السابق ، ص ص  -4



45 
 

ع عليهم النقود و العالئف و ترك قلوب اجلند فوز   ةاستمال "علي حممد"لك حاول و بذ        
طلب الباشا من فرنسا معلما عسكريا و بذلك  ،ىيب لفرصة أخر و مشروع تدريبهم على النظام األور 

الذي أسلم و عرف فيما بعد  (1)ونال سيف"لو للجيش ينشئه على النظام احلديث فقدمت له "الك
ئة اهه الباشا مع مخسة ميف السنة املوالية وج   و ،1819،كان وصوله إىل مصر سنة  "بسليمان باشا"

من مماليكه إىل أسوان يدرهبم هناك على الطريقة احلديثة يف استعمال األسلحة و النظام العسكري 
 .(2)شخص  فأصبح عدد املوفدين للتدريب على يده يف أسوان ألف يوم بعد أخر فتزايد العدد

من املالهي اليت ه املهمة خللوها لعام للتعليم اجلديد و اختريت هلذلقد جعلت أسوان املركز ا       
هؤالء بذلك تفرغ في "حممد علي"و لبعدها عن األنظار املتجهة إىل عمل الوايل  ،تشغل بال الشباب

 د هناك أربعلك شي  لذ ،ربة السرية مبنجاة من األعداءه التجو تكون هذ إليها، اكلو أو املهمة اليت إىل 
ليف اجليش أ ته النشأة العسكرية اجتهت أنظار الوايل إىلثكنات كبرية و مبجرد أن تكونت هذ

فكر أن يكون جيشه من  ،ط أو حىت املصرينيو رناؤ د األتراك و األر ه خاف من متو مبا أن   النظامي،
 .(3) هابدأ يفكر يف فتح و ،أهل السودان

منها حاجة مصر إىل املال الالزم لتنفيذ املشروعات  ،ا الغرض أسباب متعددةو كان الدافع هلذ       
مصر كانت قد تكبدت أموال طائلة يف احلرب الوهابية  اليت امتدت من  خصوصا و أن   ،الواسعة
فالسودان مبوارده الكثرية  ،و تأمينا ملركزه"ولة العثمانيةـ الد" أو إرضاء للباب العايل ،م1816اىل 1811

 حتقق حملمد علي ما يصبو إليه من ،سامهة فعالة يف تكوين دولة قويةثروته يستطيع أن يساهم مو 
سلطة ونفوذ، والسبب الثاين يف تفكريه يف تكوين جيش مصر احلديث يف السودان ألن ه يف نظره وطن 

 .(4)صاحل لرجال أشداء ميكن االعتماد عليهم يف تكوين هذا اجليش
                                                           

يف سلك املدفعية البحرية  انتظمالسفن احلربية يف طولون ،  بإحدى، من أهل مدينة ليون ، ملا ترعرع دخل مهنة املالحة  1788ماي  17ولد يف  -1
، فلفت  األغرلجنليزي ، وهي الواقعة املعروفة بواقعة الطرف و شارك يف احلرب اليت وقعت يف األساطيل املتحدة لدوليت فرنسا و إسبانيا و األسطول اال

م ،وقد عرفه نابليون  1813سنة  نرتبة مالزم ثا إىل ىارتقم التحق باخلدمة  يف اجليش الفرنسي الذي كان يف إيطاليا و 1807األنظار له ، و يف سنة 
، مكتبة مدبويل ، القاهرة   2، ط ش املصري الربي و البحري صفحة من تاريخ مصر يف عهد حممد علي اجلي هناك. أنظر ، عمر طوسون ،

                                                                                                                         . 24،  21، ص ص  1996

  2 - نفسه ، ص ص 16-13 .

النيل  استصدر حممد علي باشا فتوى جتيز له إعالن احلرب على السودان و زود احلملة بعلماء فرنسيني لتوضيح املعلومات اجلغرافية و لكشف منابع -3
ان و هو قام حممد علي بزيارة السود 1838م ،يف عام 1820و للرجوع إليهم يف مسألة التنقيب عن الذهب، كانت احلملة بقيادة ابنه إمساعيل عام 

رائهم و تقبل مقرتحاهتم ، و قبل أن يعود إىل مصر آيف السبعني من عمره ، ليتعرف بنفسه على أحوال البالد فقابل األعيان و الرؤساء و استمع إىل 
  .و ما بعدها  32، مكتب و صفي لآلالت الكاتبة ، ص  تاريخ مصر احلديث أصدر أمرا بإلغاء جتارة الرقيق أنظر ، حممد الدقن ،

  4- محمد محمود السروجي، دراسات في تاريخ مصر و السودان الحديث و المعاصر، اإلسكندرية، 1998، ص 263.
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إىل منفلوط الواقعة يف صعيد جندي الوايل حممد علي باشا من السودان ثالثني ألف  لقد جلب       
ون بأسوان املدربويف الوقت الذي وصلوا فيه إليها غادر املماليك ، لنيلل األيسرالشاطئ  مصر على

هالك العديد من  نتيجة ،هذه التجارب مل تنجح لجناحا تاماو لكن ، أيضامنفلوط  إىلهذه املدينة 
مشاق اخلدمة العسكرية من جهة و ضعفهم عن حتمل مة البيئة هلم من جهة، ئ لعدم مالالسودانيني

لكن متكن  األقاليمو حدثت فتنة يف  األهايلمر ذى جتنيد املصريني فتل علو بذلك عو  ،  (1) أخرى
عهم على شج  و  األتراكتكوين جيش من الفالحني حتت رئاسة على كذلك عمل ، (2)إمخادها من 

و بذلك أصبح يف وقت قصري عدد كاف من و وعدهم مبرتبات عالية  ،اخلدمة النظامية دخول
                                                            .اجلنود

أعرضوا إعراضا شديدا عن تتبع أساليب وحشية يف جتنيد الفالحني الذين احلكومة كانت         
الزم من لاجللب العدد  القرىمن موظفي احلكومة يف املقاطعات و  رتصد األوامرو كانت  ،التجنيد
ولقد جلأ الفالحون  ،يبالنصار م لقبوا الباشا على التجنيد لدرجة أن   األهايل اعرتضكذلك   ،الرجال

أطفاهلم  تشويه على  األمهاتعمدت  كما أجسامهم،بتشويه  العبءوسائل للتهرب من هذا  إىل
                                                     .(3) إصابتهم بالعمى أو العجز و 

 تدربوا يف أسوان علىو أصبح املماليك الذين  أآلياتمت تكوين ستة  1823يف يناير سنة و        
يونيو يف  شهر لغاية 1824كلها و جزء من سنة 1823سنة و مرت ، ياتاآلالالنظام ضباط هلذه 

 إىل ىلاألو الي حممد علي اآل فأرسل ،القاهرة بالنزول إىل أمرواوعلى إثر ذلك  ،الياتإمتام تعليم اآل
 "اإبراهيم باش" ابنهورة من بالد اليونان بقيادة امل إىل األخرىاألربعة سنار و  إىلبالد العرب و الثانية 

 "بوير"له من فرنسا اجلنرال  ىاستدعبعض النظام  اكتسبوملا  مث تتابع تشكيل اجليش اجلديد،
 .(4)" و غريمها من الضباط الكبار"جودين الكولونالو 

 

 

                                                           

  1- عمر طوسون ، املرجع السابق ، ص 16 . 

  2- حممد صربي  ،املرجع السابق ، ص 46 .  
  3- سلو ى العطار ، املرجع السابق ، ص ص 73 - 75 .
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حوايل سنة  276000و  ، 1832سنة 10150إبان احلرب اليونانية  م1826عدد اجليش سنة بلغ        
عمال  ألف15و  ألف حرس أهلي47ة و ألف غري نظامي41و جيوش نظامية  ألف130منها 1838

 كلوت"ىيف احلرب بالء حسنا رو  نو املصري ىبلأو قد ، من الدومنة البحرية ألف 40مصانع مدربون و
 يف أسرهتمعون محل السالح يالذين كانوا يستط اجلرحىترك مجيع  أنأنه حدث يف معركة قونية  "بك

و قونية  وبيالنمحص و  انتصاراتوقد أثبتت فتوحات الشام و  ى قاصدين ميدان القتال، املستشف
ب العليا املناص فأسندتللقيادة بعد، أهال مصر أهلولكن رغم ذلك مل يكن  ،مسو املصريني الذايت 

                                                            (1). للمماليك يف اجليش

بتصميم و شكل أعالم ذلك اجليش و بعد تدريب اجلنود و تعيني ضباطهم  حممد علي اهتم       
رمسية  كعالمة مرياالي  إىلم فيه الباشا الراية بشخصه رمسي قد   احتفالأقيم ، بأكملهوبعد جتهيز أالي 

إن هذا العلم " :خطبة قال فيها ىلقأالباشا يف هذه املناسبة  و يقال أن   الي اجلديد ،ى ميالد األعل
تضعوه يف موضعه  الوا باملوت حىت...فال تب اإلميانرمز النصر و رمز العز و رمز احلياة و رمز 

فليكن يف البقعة اليت ،ر هللا قد   فإذا سقط ال،يسقط هذا العلم و يف واحد منكم رمق احلياة  ال،
                                                                    . (2)"  متوتون فيها

من  ت عسكرية و مسجد يف اجلزء األعلىاو ثكن لإلدارةه و مكاتب قام الوايل ببناء قصر ل       
للجيش  األسلحةمثل مصنع عمل  ،املباين املهمة د بني سوري القلعة الكثري منكما شي  ،القلعة

املصنوعة من النحاس  األدواتو يقدم للبحرية مجيع  ،يؤدي مجيع ما يلزم املدفعيةاملسبك الذي و 
خبارية قوهتا عشرين  آلةتدار حركته بواسطة  ،اس اليت تدرع  هبا السفن البحريةمصنع ألواح النحو 

 "الطقوم"و مصانعها اليت تصنع فيها السروج و اللجم و اجلالل حصانا تبعد عن ذلك خمازن اجليش 
   (3) اخلفيفة لألسلحةومصنع ،و اجللود املدبوغة و حقائب العساكر  -ربندياتاجل -الذخريةنائن و ك
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 بقصر العني فتحت ،(1)ربيةمدرسة ح فأسس ،الضباطاملدارس احلربية لتخريج  بتأسيسقام        
م حتت 1831فتحت يف سنة  "مراد بك"للسواري باجليزة جعلها يف سراي  ىوأخر  ، م1825سنة 

 "سغريه"ى ملسمإشراف الكولونال االسباين ا حتت1831و مدرسة للطوجبية سنة ،" varinقارين"نظارة 
seguera   طبول ضاريب الو تعليم الربوجية بتأسيس أوجاق لكذلك قام ، 1832و مدرسة للبياده سنة
ح مدرسة وفت األسلحة  ألغي بعد سنة و وزعت أنفاره علىمث، 1824 -ترمبيته  -العسكرية 

    praxو "marey "مثل املسيو هلذه املدارس أساتذة استحضرو  ،1828سنة باخلانقاه  ىللموسيق
 .)2(الضباط خدموا البالد وقد نبغ منهم مجلة من و فرنسا  األستانةمن 

 إىل باإلضافة ،ة رئيسا على كل املصانع احلربيةللمدفعي اقائد "أدهم بك"عني حممد علي        
يدار برئاسة ضابط إيطايل ويشرف عليه  ،مشيد على بضع خطوات من القلعة لألسلحةخر آمصنع 

 و مالف بندقية أ36سنويا  ع هذه املصانعتصن   ،خارج مصر لألسلحةخر آوهناك مصنع  ،أدهم بك
جعلت خمازن للبارود و املفرقعات  و قد حفرت مغائر يف جبل املقطن  ،اجليش من السيوف إليهحيتاج 

و جبوارها  ،د مدرسة للمدفعية و هي يف مدينة طرا اليت تبعد عن مصر القدمية بنحو ميلنيكما شي  
 دمياط مدرسة للمشاة يف تكما وجدللمدفعية الراكبة ، ىاملشاة و أخر املدفعية  أآليثكنات 

 .(3)اجليزة  يفمدرسة لضباط الفرسان و 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،تلميذ 150العسكرية  ىتلميذ و باملوسيق 300و بالسواري  300بالطوجبية  800تلميذ منهم مبدرسة البياده  1670بلغ عدد تالمذهتا  -1

لرية ، و أسس للمدرسة احلربية مطبعتني يف طره و اجليزة 10000مصروفات املدارس املذكورة بلغت آنذاك  تلميذ ، و أن   120ومبدرسة الطب البيطري 
ص ص  2،جهنك ، املصدر السابق رجال عسكريته . أنظر ، إمساعيل سر  ىجعلها لطبع الكتب و القوانني باللغة الرتكية و العربية لنشر املعارف عل

236 ،237  . 
 .237نفسه ، ص  - 2
  وما بعدها . 31عمر طوسون ، املرجع السابق ، ص  -3
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  : مصريةب / تكوين حبرية 

معظمها يف  حتطم وقد  ،يف مرسيليا و ليفورنية و تريسنادومنة حربية صنعت سفنها كان مبصر         
 ىلإفعمد ،حبرية جديدة قوية تضاهي جيشه ئالوايل أن ينش ىفرأ ،م1827سنة معركة نافرين البحرية 

لبناء السفن  باإلسكندريةفقام بإنشاء ترسانة ثغر طولون،  مهندسيمن كبار  ،"ميسيو ديسرييزي"
لعمال حتت إشراف معلمني بواسطة فرق من ام 1829و قد بدأ العمل يف يونيو سنة، إصالحهاو 

حتت إشراف  1831يف كانون الثاين  )1(البحر ىلإئة مدفع او أمكن إنزال سفينة ذات م  ،أوربيني
و خالل فرتة  من الشبان لدراسة فن بناء السفن ،كما أرسل عددا ،  "ديسرييزي" الفرنسياملهندس 

و مل يكتف بذلك بل أسس عددا من املدارس  ،الفنون البحرية ىعلألف مصري  15قصرية مت تدريب
ول كلية عسكرية حبرية يف البالد و مدارس حبرية و أكادميية عليا و هي أ ،الضباط إلعدادالعسكرية 

 .(2) اإلدارةالعسكرية فكانت اللغة العربية لغة اجليش و  األنظمةترمجت و 

رفع ذكرها يف  ،صرية و صار ملصر أسطول يعتد بهامل البحريةوقد تكونت على إثر ذلك        
و كان  ة يف مضيق الدردنيل و كاد دجتازه،فحاصر سواحلها و تعقب الدومنة العثماني ،حروب الشام

 اإلسكندريةو  الكربىمن إحدى عشر سفينة كبرية منها احملمودية و املنصورة و احمللة  امؤلف األسطول
اليت كانت تنجز فيها مجيع  اإلسكندريةرسانة اأنشئت يف تى صغرية، و سفن أخر وسبعة فرقاطات 

كان و  األوربينيعن العمال  (3)" يديسرييز " ستغىناف، وقد برعوا يف الصناعات ،بيد املصريني األعمال
لبيسون "و كان  "احلاج عمر" ىيعينه يف مهنته شيخ مصري خبري بإنشاء السفن و عمارهتا يدع

وقد  القيام خبدمتها ، ىأالف مصري عل10يف تشكيل البحرية املصرية و تدريب  األكربالفضل  "بك
 . (4) لألسطولو خترج منها ضباط  املماليكنتظم فيها الشبان ا 1831مدرسة للبحرية عام  ئتأنش

 

 

                                                           

  1 - حممد صربي ، املرجع السابق ، ص 47 .
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الفنون  "حممد سعيد باشا" األمريبنه التعليم  "ساربك هو"املسيو  "باشا يحممد عل" استقدم        
جعل يف و  "صاغقول أغاسي"دمنهور برتبة وملا أحرز سعيد من ذلك نصيبا تعني قبودانا على  ،البحرية

لصناعة لكذلك عمل الباشا على بناء دار ، (1)  "عرفان قبودان"و اليوزباشية  "كيتك"معيته املسيو 
حلمل املسافرين  ىأخر بريق و سفن إ ىو مجع الصناع فعملوا أربع سفن كبار إحدامها تسم ،و ورشات
و  اإلبريقربع سفن جسيمة من نوع أ أأنشو د بالسويس مبان لصناعة السفن و قد شي   ،و البضائع

هي سفينة و  أخرى من نوع السكونة سفينة  ةإحدى عشر  أو أنش ،هي سفن بساريتني و قلوع مربعة
 .(1)وطية ع مربعة و نصف سارية ذات قلوع خمر بسارية واحدة هلا قلو 

لقد كانت مهمة دار الصناعة ببوالق قاصرة على صنع السفن منها السفن النيلية لنقل        
و سفينة ذات مثانية  االلجنراربةوقد عرفت دار الصناعة مبصلحة  حلاصالت و اجلنود يف داخل البالد،ا

مل اخلشب اليت تصنع و سفينة مسلحة مبدافع اهلاون و سفينة حل ،مدفع مسيت بأيب قري نيو سبع
 .(2) منها السواري
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 .اجملال اإلداري و احلكومي  :ثانيا

 إىلميتد تارخيه احلكوميني  املوظفنيجهاز من  ،احلكم "حممد علي" يتوىلصر قبل أن يف مكان         
ز من حتقيق مكانة متميزة لسببني وقد متكن هذا اجلها له تقاليده اليت حافظ عليها، األعواممئات 
السبب  اأم   ،اإلدارةيف االقتصاد و  األساسيالوثيق باحلكومة اليت كانت تقوم بالدور  ارتباطه األول

 .(1)الية اجتماعية عطبقات  إىلأفراد هذا اجلهاز كانوا غالبا ينتمون  الثاين هو أن  

من  خالية لقد كانت ف ،الفوضىتدب فيها  كانت أحوال اإلدارةم  18القرن لكن يف ناية        
فبعد  ،(2) اإلداريةعلى  النظم  اعتماداإدارة فكان البد للباشا أن يوجد  ،النظم و السلطة و االستقرار

يف سياسته على خطى تشبه  سار و قد اإلدارةتوليه السلطة مبصر عمل على تنظيم احلكومة و 
جملس احلكومة على غرار  امسهللوزراء  اجملس فأنشأ ،يف وضع أساس الدولة احلديثة "برتبونا"سياسة 

فتشكلت على التتابع وزارة  فروع خمتلفة  ىلإم احلكومة و قس   بونابرت أهيوان اخلصوصي الذي أنشالد
 . (3)التجارةو ف العمومية و املالية فاحلربية فالبحرية فاملعار  فاخلارجيةالداخلية 

 اإلدارية األقساممديريات أو حمافظات و اليت يقصد هبا أهم  إىلمصر  (4)"حممد علي"م قس         
هي قسم من أقسام الدولة ووحدة إدارية متصلة  اإلداريةفمن الوجهة  مظهرانما و هل ،يف الدولة

شخصية معنوية مستقلة عن  ذات اأن  معنوي أي  شخص ومن الوجهة األخرى ،باإلدارة املركزية
وفية نبية املهلا مصاحلها و مرافقها احمللية اخلاصة هبا و أهم هذه املديريات هي اجلرية القليو  ،الدولة

 (5)يف و العليا و هي مديريات بين سو  ىربعة الشرقية و ثالثة مبصر الوسطاأل املنصورة الدقهلية ،
 و رشيد و دمياط اإلسكندريةاحملروسة مصر و  ىتسمأسنا ، أم ا القاهرة فاملينا و  تشمل الفيوم

  .(6) حمافظ رأسها حمافظة علىالسويس فكان كل منها و 
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 : األلقابالوظائف و أ / 

 القرىيف  باملسؤوليةظهر لقب مدير أي رئيس املديرية و رئيس مركز الذي بدوره يضطلع        
وهو املسؤول عن الناحية املدنية  "احلكمدار"لقب جديد و هو  استخدمو  ،الواقعة حتت إشرافه

 على مؤسسات الدولة  لإلشرافو أسس جهاز حكومي  سكرية يف املناصب خارج حدود مصر،العو 
 و مهمته-نائب الباشا - "الكتخدا" يرأسهو ، (1)الديوان العايل و مقره القلعة  باسمحلكومة ا فأنشأ

من كبار موظفي احلكومة  يتألف 1824يف عام  الشورىو جملس  ،البحث يف شؤون البالد الداخلية
 العامة  األشغالو التعليم و  اإلدارةالرأي يف مسائل  إلبداءو دجتمع مرة واحدة يف السنة  األعيانو 
فهناك  -تشبه الوزارة اليوم -اختصاصاهتاو  اليت حددت نوع الدواوين املختلفة 1837الئحة عام و 

دار الصناعة ترسخانة أو  و لإليراداتو ديوان ،(2)ديوان اجلهادية و ديوان للمدارس و التجارة 
 .(3) إلقرارهاالقوانني و عرضها على الباشا  باقرتاعواجمللس املخصوص خيتص  ،البحرية

و هلا أمهية يف  ،األموالظائف الكتبة يف الدواوين و جباة منها و  وظائفكذلك هناك و         
الذي  "غايل"ب إليه العناصر اليت هلا دراية و مهارة هبذه الوظائف منها املعلم قر   ،كماالنواحي املالية

كان يتم تعيني و ،األراضيو أسندت له مهام تتعلق مبسح  ،وزير له يف إدارة الشؤون املاليةيعينه 
ه الوظيفة و له حتدد في ، "السند الديواين" ىعلى ما يسمحيصل و ر أمر من الباشا املوظف بعد صدو 

 اوضعت احلكومة شروطتعد من أهم الوظائف لذلك  اليت ا وظائف الكتبةأم   ،احلق يف توريثها
 .(4)لاللتحاق هبا 

عليا و الديوان اخلديوي فهم من نصيب ال اإلدارةا أم   ،األقباطكانت هذه الوظائف يف يد و        
أن  القلعة و يتدرجون يف الوظائف إىل الذين يبدؤون حياهتم يف ديوان ،الباشا إىلالعناصر املقربة 

 .(5)أعلى املناصب  إىليصلوا 

         
                                                           

  1- مجيل بيضون ، و آخرون ، املرجع السابق ، ص ص 83 - 84 . 
2- مكون من جتار خمتلفي اجلنس و الديانة ، يرأسهم نقيب شهبندر التجار أو رئيس جتار القاهرة ، أنظر ،عمر اإلسكندري و سليم حسن ، تاريخ 
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3 - عبد هللا عبد الرزاق إبراهيم و شوقي اجلمل ،تاريخ مصر والسودان احلديث و املعاصر ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،القاهرة ،1997 م، ص 

145 .   
  4- حلمي أمحد شليب، املرجع السابق، ص ص 24- 25 

  5- نفسه ، ص 25.   
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 : باألقاليماالهتمام ب/ 

خاصة بعد قضائه على مظاهر النظام القدمي عند بداية توليه حكم البالد، باألقاليمالباشا  ماهت       
اليت  ،(1)القبلية األقاليموعمل على السيطرة عليهم خاصة  ،املماليك األمراءتمثلة يف االلتزام و امل

الباشا يف بداية حكمه عن االستعانة  ىولقد تغاض، املماليككثريا من جراء احلروب ضد   تأثرت
 األرمنو  األكرادو  األلبانو اجلراكسة و  األتراك إىلوعهد هبا  ،باملصريني يف املناصب الرمسية

 اجلنسيات أبناء هذه  و ضم   ،أنشأاملدرسة التجهيزية بالقصر العيين1825ه يف سنة حيث أن   ،اليونانينيو 
ف حكام كل  و  ،غات األخرى كالعربية و الفارسيةالل إىل باإلضافة ،فرض اللغة الرتكية لغة رمسيةو 

العمود خاصة الزراعة اليت متثل  اإلنتاجيتصل بأمور  منها االهتمام بكل مامبهام متنوعة  األقاليم
 .(2)للثروة  األساسي

نشاط  ىللتعرف على مد األقاليميف  اإلدارةلقد قام بإعداد دفاتر كانت من إعداد أجهزة        
و كان  ،اإلمهالمن مثة كان حيذرهم و يهددهم من عواقب و  الء احلكام أو تراخيهم يف العمل،هؤ 

 ىو املرور عل ،و حكامها األقاليمو التجسس على أحوال هذه ار و املفتشني للمراجعة يرسل النظ  
 .(3)ابعة أحواهلا وترتيبها وتنظيمها ومت القرى

من  اللتعرف عن قرب مصطحبا عدد األقاليمولكن ذلك مل مينعه من القيام بنفسه بزيارة        
كاتب و  املعاوننيو بعض  -مبيضان – و كاتبان ،األراضيبأمور الزراعة و أحوال املعاونني ذوي اخلربة 

 الباشا نظام القضاء الشرعي الذي كان موجودا منذ عهد مل يغري  و ،ريب خبري بأمور الزراعة واحلسابع
ه جعل ملديري املديريات سلطة قضائية واسعة تعطيهم احلق يف احلكم بعقوبات منها غري أن   املماليك
       . ( 4 )اإلعدام

 

 

                                                           

1- أرسل الباشا ابنه إبراهيم إليها سنة 1812 لتنظيم شؤونا و العمل على تعمريها ، كما عهد إليه مبهام يف أقاليم  أخر ى مثل القليو بية و الغربية 

.   93 - 92واملنوفية . أنظر ، زين العابدين مشس الدين لجنم ، املرجع السابق ، ص ص   
  2- نفسه ، ص 92 وما بعدها . 

  3- حممد فهمي هليطة، تاريخ مصر االقتصادي يف العصور احلديثة ، مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة، القاهرة ، 1944م، ص 92. 
  4- نفسه ، ص 92. 
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  .جملال االقتصادي و االجتماعيا :ثالثا 

     أ/ اجملال االقتصادي : 

 اقتصاد ىلإاحلاجة منه  اقتصاد إىلتصاد املصري قبل حكم حممد علي يف غالبه أقرب كان االق       
إذ مل تكن هناك تنمية فرتة احلكم اململوكي العثماين،  وره طوالفضال عن ركوده العام و تده ،السوق

احلكومات اململوكية املتعاقبة كانت من أصول بدوية  حقيقي بالري نظرا ألن   اهتمامزراعية حقيقية أو 
وتضائل خصوبتها ، (1)ية لزراعا األراضيتصحر الكثري من  ىلإ ىالذي أد األمر خربة هلا بالزراعة، ال

 بسب حتصيل أموال أكثر من املقرر يف مجع ضرائب اخلراج أرهق الفالح نظام االلتزام  فضال على أن  
 .(2)وجعل من امللتزم صاحب سطوة و نفوذ 

املشمولة  األراضيعلى  استوىلالباشا حكم البالد قام بإلغاء نظام االلتزام و  بعد أن توىل       
النظام  ىوألغ األراضيوقام مبسح  ،(3)على أراضي الوقف  استوىلكما ،( م1814 -1811)بنيبذلك 

كما حاول تكوين ،باألرضللفالح حق التصرف  ىوأعطامللكية املشرتكة، نظام وهو  القرىالسائد يف 
سجلة يف املسح املمنها املرتوكة وغري بإعطائهم أراض واسعة  ،فئة مالكة من أنصاره و ضباطه

كيات كبرية وهكذا بدأ االجتاه حنو تكوين مل ،ببيعها أو نقل ملكيتها ألصحاهبامث مسح  "أبعاديات"
و املقربني مقابل دفع الضرائب  األعوان إىلتراكمت عليها الضرائب  ىالعهد بقر  إىلإضافة ام عهده أي  

 .(4) القرىتكوين ملكيات كبرية يف  ىعل مما ساعد"العهدة"، 

 

 

 

 

                                                           

1- بسبب انسداد اجملاري املائية أو عدم صالحيتها للري ، و هروب الفالحني من قراهم و ترك أراضيهم لتضررهم من املعارك و السلب و الضرائب . 

ص  م1997 فاق العربية ، القاهرة آل، دار ا 1، ط  آخرون نيال إكريسيلوس و ا، د ح، ت تاريخ الوزير حممد علي باشا أنظر ، خليل بن أمحد الرجيب ،
182  

  2- عبد اجمليد راشد ، املرجع السابق ، ص6.
   3-شارل عيسوي ، التاريخ االقتصادي للشرق األو سط  مشال إفريقيا ، تر ، سعد رمحي ، ط 1 ، دار احلداثة  ، لبنان  ، 1985م ، ص 268 .

  4- عبد العزيز الدوري، املرجع السابق ، ص 126 .
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 : الزراعة/ 1أ.

يفر أحد من دفع الضرائب و تشدد  حتت إشرافه كي ال األراضيمجيع  "حممد علي" جعل       
انت منتشرة ك  اليتفقبض بيد من حديد على عصابات اللصوص العام،  األمنلذلك يف احملافظة على 
 األراضيومل يكتف بفرض الضرائب الفادحة بل عزم على نزع ملكية مجيع  يف مجيع أحناء البالد،

الزراعية  األراضي ذلك أن   ،تذليلها وقد واجهته صعوبات كان البد منليستغلها على نفقته اخلاصة، 
آخر للمماليك، وما بقي كان يف ة من العلماء وجزء خريية بيد مجاع ايف البالد كان بعضها أوقاف

يف  ألراضياوبعد أن أصبحت أراضي املماليك يف الوجه البحري، على  ستوىلافقبضة عامة الناس، 
 .(1)األراضيبتدبري الوسائل اليت تسهل عليه زراعة هذه  اهتمقبضته 

ن حمرومني من التمتع و الفالح وقد ظل  ، زراعتها فأصبحوا مبثابة املوايلف الفالحني يف لقد وظ         
السدود  أنشأةأقام حممد علي الرتع و كما ،   "سعيد باشا" ابنهزمن  إىل األراضي امتالكحبق 

كذلك أمر حبفر ، (3)نظام الري الدائم  إىلومت حتويل أراضي الدلتا من نظام ري احلياض  (2)القناطرو 
من داخل  اآلتيةترسو هبا السفن التجارية عد، وكانت مسيت باحملمودية فيما ب واليت اإلشرافيةترعة 

زيادة على  ،والواردةنقل جتارة مصر الصادرة تسهيل وكان هدفه من هذه الرتعة  وخارجها،البالد 
و إليها داخل هذه الرتعة  اإلسكندريةفصارت املراكب حتمل السلع من ميناء ، األراضيفائدهتا لري 

 .(4)لح الكثري اخلطورة خصوصا يف زمن الزوابع بدال من السري يف البحر امل

و عمارهتا خصوصا يف ذلك الوقت  اإلسكندريةمدينة  وازدهارأثر كبري يف منو كان هلذه الرتعة         
وكان  ،وقد كلفت احلكومة سبعة ماليني ونصف من الفرنكات الذي مل تنشأ فيه السكك احلديدية،

 ، و صارت مصدر ثروته هرألف عامل فألجنزت يف عشرة أش 300000يشتغل يف حفرها حوايل 
 .(5)رفاهيته و 

                                                           

  1- عمر اإلسكندري و سليم حسن ، املرجع السابق ، ص 145.
2- أنشا حممد علي عدة قناطر كقناطر التسعة بالزقازيق ، و أصدر أمر ا بعمل قناطر لري أراضي الشرقية و انتهى العمل هبا سنة 1833، و بدأ يف 

ها على م لالستفادة منها يف تنظيم مياه فيضان النيل و التحكم يف توزيع1834السلطان عبد اجمليد يف سنة  إىل إنشاء القناطر اجمليدة اخلريية نسبة
. 188أراضي الدلتا .أنظر خليل الرجيب ، املرجع السابق ، ص   

  3- علي الدين هالل ، تطور النظام السياسي يف مصر 1805 – 2005م ، د ط ،  2006 م، ص 29 . 
  4- إمساعيل سرهنك ، املصدر السابق ،ج2، ص 229 . 

  5- محمد صبري ، المرجع السابق ، ص ص 50- 51. 
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كذلك مشروع القناطر اخلريية على رأس الدلتا وكان الغرض منها حجز املاء الذي يذهب         
ي غري صاحلة للزراعة و االنتفاع به يف ري أراض األن   يرويها الفرع الغريب، اليتأكثره هدرا يف البقاع 

أراضيه عن سطح  ارتفاعالذي يقل فيه املاء زمن التحاريف بسبب ي، الفرع الشرقي و ري الوجه القبل
وجعلت هلا أبواب حديدية على كل فرع فرع النيل، على رأس الدلتا عند توقد بنيت القناطر النيل، 

و قد أفاد هذا املشروع يف تنظيم ، وجداوله خراآلحبيث ميكن حجز املاء عن أحدمها ملصلحة الفرع 
 .(1)مياه الفرعني 

اللذان أخذا يف تطهري massè ماسي"و "costaكوستا  "كلف مهندسني فرنسيني ومها و        
 الكثري من بذلك أمر الري يف صلحأفم القناطر القدمية و شق اجلداول، وإنشاء اجلسور و ترمي الرتع

  .(2) أحناء القطر املصري 

و كان عدد العمال الذين ائة مليون مرت مكعب، م1840من الرتع لغاية سنة  الباشا وقد حفر       
مرت 965000وقدرت أعمال البناء من قناطر وجسور ب ،عامل 450000 إنشائها حنو ستغلون يفي

مرت 3000000ألف فتكون مجلة أعمال املباين 18500000أمهية  األقليضاف إليها املباين مكعب، 
يذهب كان هلا الفضل يف تدبري ماء النيل الذي كان   األعمالهذه  ريب أن   و ال ،مكعب تقريبا

بعد  األفدنةمن 4000000املرتعة حنو  ويت األرض وبلغ مقدار األرضفر   ،الرب والبحرمعظمه هدرا يف 
 .(3) أن كانت تقرب من املليون

ووزعها وفرض  ومسحها األراضيمنذ توليه احلكم فملك  باألرض عين الوايل عناية خاصة       
سنة  ، (4) "جوميل " إىلد الذي أشار بغرسه فأتى من اهلند بالقطن اجلي   ن السبل،الضرائب وأم  

والقنب  تيل وأدخل زراعة ال بالد،ع نطاق زراعته فصار منذ ذلك العهد عماد الثروة يف الووس   ،1821
الغابات و األحراج لزراعة  ا الصغرى عماالو أحضر من أسي ،و النيلة للصباغة األسطوللصنع حبال 

 . (5)للحصول على األخشاب الالزمة لبناء السفن

                                                           

  1- حممد صربي ، املرجع السابق،ص 51. 
  2- إمساعيل سرهنك ، املصدر السابق ، ج2، ص 229 .

  3 - حممد صربي ،املرجع نفسه ، ص ص 51 – 52 .

 املصرية ، جلب بذور القطن من اهلند أوال مث من أمريكا فيما بعد من صنف يعرف بقطن اجلزائر وهوأحد الناسجني املصرين املستخدمني باحلكومة  -4
 .   147سكندري و سليم حسن ، املرجع السابق ، ص أجود نوع يف العامل . أنظر ، عمر اإل

  5- محمد صبري ، المرجع نفسه، ص 51.
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ماليني شجرة توت  حنو ثالثةفغرس يف الوجه البحري وحده  ، (1)د تربية دودة القزعض  كما         
رى زراعا مهرة يف زراعة وأحضر من أسيا الصغ ،(2) اصيل الزراعية وأصبح احلرير من أهم احمل

اء حديقة غن   ةلروضايف جزيرة  "إبراهيم باشا" ابنهومل يفته حتسني زراعة اجلنائن إذ أنشا اخلشخاش، 
من مهرة العاملني بفن اجلنائن  "قوسييإ"رجل  وذلك مبعيةوطاب،  لذ   الفاكهة و الرحيان مامن فيها 

(3). 

فقد  بأساليب الزراعة احلديثة، األخذيف  "حممد علي"لقد أمجع اخلرباء على الثناء على سياسة       
الزراعية  احملاصيلو كذلك فقد نوع  ،ن اليونان و أنشأ مدرسة للزراعةمدربني وخاصة م ستخدما
 ياحملل لإلنتاج أوللسوق العاملية  ألمهيتهاسواء  ،أدخل نباتات جديدة مل تعرفها الرتبة املصرية من قبلو 

يف الصباغة ونبات النيلة اهلندية  الذي يستخدم  األمحر لفوهاومن ذلك نبات  ،االستريادبدال من 
والقرطم الذي يستخرج منه العصفر والسلجم والسمسم واحلناء  -نوع من النيل -الزرقاء و الكندر 

حىت 1821ف زراعة القطن منذ عام خر فقد كث  آو من جانب  ،ب السكر والزنبق والنب و غريهاوقص
 . (4)و الذي حقق للدولة صاحبة االحتكار يف جمال التجارة اخلارجية 1827ةبدأ تصديره من سن

 بزيادةمن الفدان  212472من القنطار وهو ناتج  424995بلغ احملصول 1845ففي عام        
 احملصول و كان يدخل مصانع الغزل املصرية من هذاخالل عشرين عاما،  باملائة أربعنيقدرها 
 وقد ألزم الوايل الفالح بزراعة ما ،قنطار للتصدير 344995بقى حوايل وي ىقنطار كحد أقص 80000

تدره   ما إىليقرره من احلاصالت النقدية على وجه اخلصوص و حتقيقا لتنظيم الزراعة واالطمئنان 
حملصول اد الفالح احلائز بلوازم الزراعة من بذور و أدوات خيصم قيمتها من حجم كانت احلكومة تزو  

لي واخلارجي لتطرحه يف السوق احملحكومة بالسعر الذي حتدده الدولة، لل عند تسليمه وتوريد الباقي
 .(5)بسعر منافس لتحقيق فائض خلزينة الدولة

                                                           
لعمل مزارع ألشجار التوت لرتبية دودة القز ، و أشجار الزيتون لعمل  1816غرست يف إقليم رأس الوادي الذي كان قد عاينه الباشا يف عام  -1

جيب  الر  الصابون من زيوته ، و قد نقل إليه الفالحني لزراعة و صناعة احلرير و أحضر متخصصني يف ذلك من الشام لتعليمهم . أنظر ، خليل بن أمحد
 220املرجع السابق ، ص 

 .  49حممد صربي ، املرجع السابق ، ص  -2 
 .  148 – 147، ص ص  السابقسكندري و سليم حسن ، املرجع عمر اإل - 3 
  .6عبد اجمليد راشد ، املرجع السابق ، ص - 4 
  .6، ص نفسه -5 
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الزراعية رأس املال الالزم لتحويل االقتصاد الزراعي املصري من  "حممد علي"رت سياسة وف   لقد       
و ذلك دون التضحية بإنتاج احلبوب اليت كان  يقوم على حمصول نقدي، اقتصاد إىلغذائي  اقتصاد

 خرىاألكانت معامالت البيع و الشراء يف املنتوجات .و (1)ا االقتصاد الزراعي منذ البداية يقوم عليه
كبرية   ارممغالفالحني كانوا يتحملون  والظاهر أن  ظون الزراعة، تتوقف على عمال احلكومة الذين يالح

أمثان سلعهم أخذون م كانوا ال يمنهم بأمثان خبسة و موازين مغشوشة فضال على أن   ىإذ كانت تشرت 
  . (2) دجربون أن يبادلوا هبا مصنوعات معامل احلكومة ترودجا هلا األحيانم نقدا بل يف معظ

رادها يبلغ إ1833ويف عام ألف جنيه،  بلغ دخل احلكومة حنو مليون ومائتني1821يف عام  و       
يش و البحرية و املباين أنفق منها حنو النصف على اجل 2000000جنيه واملنصرف 2500000حنو

 .(3)جنيه  3500000جنيه و املنصرف4500000راد يبلغ اإل 1838ويف سنة احلربية، 

  :الصناعة /2أ.

 "بك كلوت"بالطه أمثال  إىل لهمييستمالذين كان  األجانببنصيحة "حممد علي باشا"أخذ        
ديثة و متنوعة حتت صناعات حفعمل على إقامة سيف"، "و الكولونيل  "بوكيت"و "جوميل" و

ر يو تطو  اإلنتاجية شكل الوحدة ري  وقام بتطوير هذا القطاع تطويرا جذريا متثل يف تغيسيطرة الدولة، 
القائمة على التمويل الباشا يف ذلك طريق التنمية املستقلة  انتهجو ، اإلدارة والرقابة والصناعةأسلوب 

صول على ومل يعتمد على اخلارج مبتعدا يف ذلك عن احللدولة، اد على املوارد الداخلية لالذايت واالعتم
وىف سبيل ذلك مصر وسيادهتا،  استقاللكان يراها وسيلة للنيل من   هألن  قروض أو معونات أجنبية، 

وأيضا من املشروعات الصناعية القائمة  عدة مصادر ترتكز على أرباحهمن متويل الصناعة على عمد 
 . (4) األرضالضرائب وخباصة ضريبة 

الصناعي على  اإلنتاجحافظ ) م1818 – 1816(للتصنيع والواقعة بني عامي  األوىليف املرحلة و        
يعيدونا إليه  األوليةباملواد كان يزودهم   نفس احلرفيني مبهنهم لكن الباشا استمرفقد ابعه احلريف، ط

 .(5) تدفع هلم أجورمقابل ة عمصن

                                                           

  1- عبد اجمليد راشد، املرجع السابق،  نفسه ، ص 5.
  2- عمر اإلسكندري وسليم حسن ، املرجع السابق ، ص 148 .

  3- حممد صربي، املرجع السابق ، ص ص 43 – 45 .

 .  6، صنفسه عبد اجمليد راشد ، املرجع -4
  5- نفسه، ص 6.
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مما مهد للمرحلة ، 1816نتاج االحتكار الذي بدأه عام "حممد علي" هذه املرحلة جىن ويف        
وخباصة صناعة النسيج ة الكربى، وهي مرحلة الصناع ،م1830ىـإل 1818الثانية واليت بدأت من عام 

ومصانع التسليح اليت تستخدم البخار كمصدر للطاقة وتكونت الوحدات الصناعية الكبرية اليت 
 . (1) الدولة تتوالها

فحاول إدخال بأوربا على جانب عظيم من الثروة، املمالك الصناعية  أن   "حممد علي" رأى       
من لوازم اجليش  تاجهحي كل ماحىت يتسىن له صنع   ،ع الصناعات الوطنيةالبالد و شج   إىلصناعاهتا 

ونسيج القطن  ،  (2)معامل للغزل أوقد أنش، املنسوجاتسطول وينافس الغرب يف صناعة ومعدات األ
 .(3) واحلرير والكتان والصوف

وكان رئيسه  ،معمل مالطة لكثرة املالطيني فيه ىأهم هذه املعامل معمل بوالق وكان يسم        
للجوخ  يف بوالق معمال وأنشأمبيضة للمنسوجات بني بوالق وشربا  وأنشأالفرنسي،  "جوميل"املسيو 

يدان بفرنسا معامل س ىلإ امث أرسل شبان ،إلدارتهسيني من الفرن رجاال األمرأحضر له يف بادئ 
الزيت للصابون ومعاصر  ومعمال،(4)فيها النيلة  استعملمصانع للمنسوجات وأسس ليتعلموا صناعته، 

بالقاهرة ومعامل للبارود وحتضري املواد الكيماوية ومسابك للحديد 40بالوجه البحري و120منها 
عنه  القابلة للحمل منها معمل القلعة الذي قال لألسلحةمل اوثالث مع ،و البحرية دفعيةملحباجات ا

 .(5)"أحسن معامل فرنسا وأرقاها نظاما  يناظره إن  " ":درا جوز"الدوق 

 وجلب هلم مهرة العمال من بإدارة رجل مغريب"فوه"للطرابيش يف مدينة  كذلك معمال  أأنش       
ا معمل يف الصعيد أمهه  .(6)طربوش ومعامل للسكر720يزيد على يصنعه يف اليوم  إذ كان ماتونس، 

 .(7)الروضة ومعمل ساقية موسى

                                                           

 . 5ص عبد اجمليد راشد، املرجع السابق،  -1 
آلة تنسج حنو مليوين قطعة من القماش يف  1020حممد علي باشا مبصر مخسة عشر معمال لغزل القطن ، منها تسعة يف الوجه البحري و  أأنش -2

 .  52السنة ، فكانت فوريقات مالطة يف بوالق أكرب معمل للغزل و النسيج يف القطر املصري . أنظر ، حممد صربي ، املرجع السابق ، ص 
  . 148ري و سليم حسن ، املرجع السابق ، ص سكندعمر اإل -3

  4- نفسه، ص 149 . 
  5- حممد صربي ، املرجع السابق ، ص 53 . 

6- أنشا أول مصنع عام 1818 يف بلدة الريرمون ، كانت آالهتا تدار بالقوة احليوانية و يعمل هبا مائة عامل ، و قد كان هناك نوعني من السكر ، 

عات يف عهد احلرف و الصناجودة . أنظر ، صالح أمحد هريدي ،  أقل نه مكرر و لكنه كانخر أكثر بياضا أل  آلا النوع د وسكر خرز و هو نوع جي  
.  214، ص م1985سكندرية ، ، تق ،عمر عبد العزيز عمر ، دار املعارف ، اإلحممد علي   

  7- عمر اإلسكندري وسليم حسن ، المرجع نفسه، ص 149.
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ه وقد وج  منها عشرين ويف القاهرة أربعني،  و أوجد معاصر للزيت فكان يف الوجه البحري        
حممد "الباشا  أوىل، و يف البالدالالزمة  هلذه الصناعات  األصليةإدجاد مجيع املواد  إىلعنايته اخلاصة 

ذلك مل دجد نفعا  غري أن   ،وجلب كل صنف منها لتحسني نوع الصوف ،األغنامبرتبية  اهتماما علي"
صناعة الشمع والعسل  احتكركذلك ،  (1)للعدول عن ذلك  فاضطر األغنامهلذه  واجل  لعدم مالئمة 

 أوربا إىلبعثة  أرسل، و قد قباطاألصناعة العسل الكثري من ب يقوم  و قد كان ،1816منذ عام
 .(2) م فن سبك الشموعالذي تعل   "حممد مرعي"أحد أعضائها و هو وعاد  م3218عام

 :التجارة/ 3أ.

كما   ،قومون هبا طبقا لنظام االمتيازاتي األجانبأن كان  دولة جتارة الصادرات بعدتولت ال       
ويتصل  لإلنتاجإال للمستلزمات الضرورية  باالستريادفالباشا مل يكن يسمح  تولوا جتارة الواردات أيضا،

الباشا  لومن هنا عم ،وتوفري وسائل النقل واملواصالت الزراعي والصناعي والتجارة اإلنتاجبتسهيل 
والتلغراف وبناء أسطول جتاري وإصالح املوانئ وتطهري البحر  الربيدية وتنظيم على متهيد الطرق الرب  

جاء بدال من الدوران حول إفريقية عن طريق رأس الر الستخدامه ملرور التجارة  ،من القرصنة األمحر
 اكتفاء اقتصادوبذلك كان أبرز مالمح التغيري يف االقتصاد املصري هو حتول االقتصاد من  ،الصاحل

 . (3) يتجه حنو السوق العاملية بعد أن كان يستهدف السوق احمللية ،تبادل اقتصاد إىل

وتعمل على ترقية الزراعة والصناعة يف أرض  األمنترتب على إنشاء حكومة منظمة تصون و        
يف  األوربيةعدد البيوتات  ازدادوقد رة وحركة التبادل بني مصر وأوربا، مصر ومدنا نشاط التجا

ا والعقاقري أم  لبناء واحلديد والورق اوخشب  األنسجةالواردات  أهموكانت  ،واإلسكندريةالقاهرة 
 اإلنتاجبالتجارة وخباصة  اهتمكذلك ،الكتانية  واألنسجةوالصمغ  واألرزالصادرات فتتمثل يف القطن 

 فكان له احلق يف شراء وبيع البضائع والصابون ،يف والزراعي الذي كان حتت سيطرتهناعي واحلر الص
مر الكثري من الفالحني واحلرفيني من هذه ذفت ،واخلارجيةالتجارة الداخلية  احتكر كما  ،والسكر

ه متكن من سوريا ،إال أن   إىلالسياسة وأصبحوا غري قادرين على حتمل الظلم فتمردوا والذوا بالفرار 
 .(4) 1824ىلإ1822املمتدة من األعوامبقسوة االنتفاضات يف  توقمع  إرجاعهم

                                                           

  1- عمر االسكندري و سليم حسن ،املرجع السابق ، ص 149 .
  2- أمحد هريدي ، احلرف ...، املرجع السابق ، ص 222 . 

  3- عبد اجمليد راشد ،املرجع السابق ، ص 7. 
  4- مجيل بيضون وآخرون، املرجع السابق، ص 86.
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 : االجتماعي اجملالب /

ى نصف تقريبا على مد تضاعفته أن   حىت عدد السكان يف القطر املصري زيادة مضطردة زاد       
دائما هو احملور الذي تدور حوله زيادة  اإلنتاجو ، اإلنتاجزيادة  إىلوترجع زيادة عدد السكان  ،قرن

عدد  دفازدا ،شون عليهااليت يعي األفرادما تزداد املنتجات تتبع زيادهتا زيادة يف جمموع نفحي ،السكان
يف  حممد علي ابتدأحني 1820 وبعد سنة ،نسمة1886000مبقدار  1846و1800مابني  السكان 

نسمة بينما كان قبل 70000أصبح معدل الزيادة السنوية حوايل  ،تنفيذ مشاريعه االقتصادية العظيمة
 .(1)نسمة8800يزيد على  ذلك ال

 ىلإوقد كان السكان يف عهد احلكم العثماين ملصر ينقسمون ، اإلنتاجأثر زيادة  ىنر  ومن هنا        
فأصبح معظم السكان  "عليالباشا حممد " عهدا يف أم   . هي طبقة املماليك و املصريني تنيطبق

الذين كانوا من أصل تركي أو أجنيب و الذين كانوا يساعدون  ن  وذلك أل يعتربون أنفسهم مصريني،
للعمل يف اجليش  ن اضطروايعتربون مصر وطنا ثانيا هلم خصوصا بعد أ أصبحوا  ،يف احلكمالباشا 

ر تقراطية املتكلمة بالرتكية وقد أثرسخلق األ "حممد علي "هذا وقد أراد.األصليةبالدهم  املصري ضد  
وتطور أنظمة التعليم وعدم التناسب بني التقدم الفين السريع والتقدم يف تطور اهليئة االجتماعية 

 .(2)البطيء االجتماعي

 7000من  "حممد علي"يف مصر الذي تزامن مع حكم م 19تزايد عدد اليهود مع بداية القرن        
اليت و االستقرار  األمنمصر بسبب حالة  إىل، و ذلك نتيجة لزيادة اهلجرة 25000 إىليهودي 

، و كانت أعماهلم ترتكز يف التجارة و الصرافة و التسليف "حممد علي"ام حكم أي   تساد
 .(3)هلم حماكم مدنية تأسستإلغاء اجلزية و  مت  كما ،  هوناتالر و 

 

 

 
                                                           

  1- حممد فهمي هليطة، املرجع السابق، ص ص 92- 93.  
  2- نفسه، ص ص92- 93. 

3- هدى درويش ، العالقات الرتكية اليهودية و أثرها على البالد العربية منذ قيام دعوة يهود الدومنة 1648إىل هناية القرن 20 ، ج2،ط1،  

. 246م ، ص 2002دار القلم ، دمشق،   
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 . اجملال العلمي والثقايف :رابعا 

مماليكه ليس هو العلم الذي تدعم به  وأن   ،ة اليت متتلكها الدول الغربيةبالقو  "حممد علي"شعر        
ا هو الذي قامت به املدينة الغربية لذلك أراد العمل لبلوغه فبدأ يف تنفيذ وإمن   ،يسمونه علماالذي 

أوربا  يفالقطر املصري على شاكلة املدارس  يففأمر بإنشاء املدارس  ،التعليمي اإلصالحيمشروعه 
بالغرض  ييف كل هذا ال  أدرك أن  كنه لو ،(1)وجلب هلا أساتذة من هناك مث أخذ إليها التالميذ قصرا 

يريد أن حتتاج  وهو ال ،تزال حيث كانت من مدرسني و غريهم ال األجانبحاجة البالد من  وأن  
                                    . (2) من اخلارج شيء إىلبالده 

منها مدرسة  ،"والعاليةالتجهيزية واخلصوصية "والثانوية  (3)"املبتديان"املدارس االبتدائية  ـأأنش       
والفنون والصنائع والزراعة  األلسنومدرسة الصيدلة و  1827ومدرسة الطب سنة1816اهلندسة سنة

كانوا و  ،(5) والفالحني األهايلو أدخل يف هذه املدارس أوالد ،  (4)ى والطب البيطري واملوسيق
كاجلمعة، وكانت هلم ام  يف أي   هلم باخلروج إال   وال يسمحيتعلمون جمانا ويبيتون غالبيتهم باملدارس 

 ىمصطف"جعل على نظارهتا و  م1836سنة إدارة عمومية للمعارف  كذلك أنشأ  ،مرتبات نقدية شهرية
 .(6) ""أدهم باشال مدير للمدارس مبصر مث خلفه فكان أو   "خمتار بك

 

 

                                                           
الذي دعا حممد علي إىل االهتمام بالتعليم هو اهتمامه بتكوين اجليش ألن  التعليم كان يقود إىل اخلدمة العسكرية اليت كان الشعب يكرهها ، و   -1

  . 96الذي كان حيتاج لكثري من املتعلمني كالضباط و األطباء و املهندسني و الصيادلة . أنظر ،حممد فهمي هليطة ، املرجع السابق ، ص 
 6  5،ص ص 1934، مطبعة صالح الدين ، اإلسكندرية ،  سعيدة يف عهد حممد علي مث عهد عباس األول و يالبعثات العلمعمر طوسون ، -2
.  
مدرسة بالوجه القبلي و مدرستني جتهيزيتني إحدامها بالقاهرة و األخرى   26م وصل عدد املدارس أربعني مدرسة بالوجه البحري و1827ففي سنة  -3

 .  56باإلسكندرية . أنظر ، حممد صربي ، املرجع السابق ، ص 
 .  87، املرجع السابق ، ص  وآخرون  بيضونمجيل  -4
 الكثري منهم نبغوا يف خمتلف العلوم و الفنون و يف مقدمتهم" عبده بك "و" خمتار بك" و قد توىل أحدهم رئاسة جملس احلكومة و آخر إدارة -5

ارود ، و إسطفان أفندي عضو جملس احلكومة املعارف العامة ، و حسن بك الذي عهدت إليه نظارة البحرية ، و أمني بك مدير فاوريقة ملح الب
ضيات  و حممد والشيخ رافع رفاعة الطهطاوي أستاذ التاريخ و اجلغرافية ، مث ناظر مدرسة الرتمجة و مظهر ومصطفى املهندسان و حممد بيوين أستاذ الريا

 .   56 – 54إمساعيل يف النقش و الزخرفة . أنظر ، حممد صربي ،املرجع نفسه، ص ص 
  . 231ص  2إمساعيل سرهنك ،  املصدر السابق ،ج -6 
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وإلجنلرتا و النمسا إيطاليا وفرنسا  إىلأوربا وخباصة  إىلالبعثات العلمية بإرسال الباشا قام  ولقد       
كتعليم اللغات   األدبترسل للتخصص يف خمتلف الفنون سواء كان ذلك يف  ،وكانت هذه البعثات

أكرب أو  اهتماماكاللغة الفرنسية وااللجنليزية وغريها هبدف الرتمجة والتعريب اليت أوىل هلا الباشا   ،األوربية
 .(1) وعلوم الصناعة والتجارة األرضوعلوم  البيطرة لتكنولوجيا ويف ميدان العلوم وا

 وروماوفلورنسا  ميالن، ليفورن، إىلمث  ،1813يطاليا يف عامىل إأوىل هذه البعثات كانت إو         
نيقوال " ومن هؤالء البعوث نذكر، ة وبناء السفن والطباعة واهلندسةهبدف دراسة الفنون العسكري

  فن سبك احلروف وصنع أمهاهتا ليتعلم ، م1815ميالن سنة  إىلأرسل  الذي"مسباكي أفندي
 أن تويف عام وبقي مديرا هلا إىل 1821إدارة مطبعة بوالق  "نيقوال" توىلوقد  ويدرس فن الطباعة فيها،

1831(2). 

من بينهم  ،فئة من التالميذ إليهافأرسل 1818يف عام كانتفرنسا   إىلو ثاين بعثة كانت        
وكانت مؤلفة من   ،(4)  "جومار"فيها الباشا باملسيو استعان  وقد ،(3)"الدين أفندي عثمان نور"

 1833ئة طالب تقريبا يف سنةابلغ م حىتمث أخذ عددها يتزايد  ،واملصريني األتراكأربعني شابا من 
،وهناك 1830فرنسا والنمسا وإلجنلرتا  إىلنذكر منها البعثة اليت كانت  ىولقد كانت هناك بعثات أخر 

 .(5) اتلميذ12فرنسا واملؤلفة من إىل 1832بعثات طبية مثل اليت كانت يف سنة

 

 

 

 
                                                           

يف التاريخ  ه، مذكرة دكتورا 1919 -1876يف بلدان املغرب العريب بني  مشروع الوحدة التحررية حلركة اجلامعة اإلسالميةالصادق دهاش ،  -1
 .  33، ص  م2008،  2جامعة اجلزائر  إشراف يوسف مناصرية، احلديث و املعاصر ،

  2- عمر طوسون ، البعثات....، املرجع السابق ، ص 10 .
3- أرسل سنة 1819 إلتقان الفنون احلربية البحرية ، مث عاد إىل مصر سنة 1820 و ترقى يف مناصبها إىل أن وصل إىل رتبة سر عسكر و رئيس 

.  11نفسه . ص ، . أنظر  1828للعمارة البحرية سنة   
4-  كان من نوابغ الفرنسيني و أكرب مهندسيهم ، حضر مع بونابرت إىل مصر يف محلته ضمن علماء احلملة ، اشرتك يف تأليف كتاب نفيس ) وصف 

أنظر ، م .1835يناير  10فرنسا ،بعث له الباشا بكتاب شكر مع هدية يف   إىلوىلألالبعثة ا ى رأسو كان عل مصر ( ، خدم حممد علي و املصريني
. 7نفسه، ص   

  5- نفسه ، ص ص 64 – 123 .
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الدول األجنبية وجعل لكل فن من العلوم طائفة منهم   إرسال البعثات إىل "حممد علي"تابع        
و فتح هلا مدرسة مستقلة يف باريس  ا،كذلك أرسل أبنائه ضمن إرسالية كبرية قدرها سبعون تلميذ

العربية و تأليف   تطلبت السياسة التعليمية ترمجة الكثري من الكتب إىل )1( ةلتعليم الفنون العسكري
ة لتبلغ ذروهتا يف العقدين السابع و الثامن من القرن التاسع يبياحلركة التعر  واستمرت ،بالعربيةكتب 

مثل  شيوخ األزهريصحح ترامجهم بعض  ،نو ن السوريو املثقف، وساهم يف هذه الرتمجة للميالد عشر
 .(2) "رفاعة رافع الطهطاوي"احلركة  ، مث كان رائد  "نصر اهلوريين"الشيخ 

لسن مدرسة األ نشاءم مشروعا إلقد  و  ،حاول الطهطاوي جتديد التأليف يف قواعد العربية       
و البساطة يف أسلوب الكتابة  التسيري إىلودعا 1835عام  افتتحت ،إلعداد املرتمجني و املدرسني

نشر  وعمل على ،ةفثقاالدب و األتاريخ و الو هات كتب الرتاث أمهية خاصة لتحقيق ونشر أم   ىوأعط
وتفسري " "للبغدادي األدبخزانة "و "مقامات احلريري"و "خلدون ابنمقدمة "بعض املصادر مثل 

ضرورة  إىله األفكار فيه ووج   ،ملصري على املنهج احلديثالتاريخ ا إعادة كتابةوحاول  ،"لرازيلالفخر 
 . (3)التجديد يف كتابة التاريخ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، املطبعة الكربى األمريية   1، ط  1، ج من اخلطط التوفيقية اجلديدة ملصر القاهرة و مدهنا و بالدها القدمية و الشهرية علي باشا مبارك ،  -1 
 . 88ه ، ص 1306مصر ، 

ة رافع الطهطاوي إىل باريس كإمام ألول بعثة تعليمية  كربى مؤرخ و مرتجم كان رائد حركة فكرية شهد تباشريها يف أخريات أيامه ، ذهب رفاع -2
م ، و مل يكتف بوظيفة اإلمامة ألعضاء البعثة بل نل من علوم الفرنسيني و أنظمتهم ، كتب كتاب بعنوان 1826أوفدها حممد علي إىل فرنسا عام 
قام حبركة ترمجة  –دواعيها و نظام احلكم يف فرنسا و الدستور الفرنسي حتدث فيه عن ثورة الفرنسيني و أسباهبا و  –"ختليص إبريز يف تلخيص باريز" 

  44صر ، حممد الدقن ،املرجع السابق ،من الفرنسية إىل العربية يف كافة علوم الطب و اهلندسة و التاريخ واجلغرافية ترجم  ما يربو عن ألفني كتاب . أنظ
  .136عبد العزيز الدوري ، املرجع السابق ، ص  -3
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من خالل تدريسهم و نشاطهم يف التأليف  ،كان هلذه البعثات فضل كبري يف تنوير األذهان        
طالبا،وقد  ألف319عدد الطالب الذين أرسلتهم الدولة للدراسة يف أوربا وقد بلغ  ،ةوالرتمجة والصحاف

 إليه يعودف ،اهتمامه عن دور النشر والطباعة،كذلك مل يصرف (1)ت عددا من طلبة األزهرضم  
مبطبعة بوالق  ىواليت تدع ،هي املطبعة األمرييةو ه الفضل يف إدخال أول مطبعة يف العامل العريب كل  

املؤسسات التعليمية و العسكرية من  احتياجاتواليت كان هلا الفضل يف توفري  ،(2)1820سنة 
وتوسيع جمال التعليم والثقافة بني املصريني وظهور النهضة  انتشار ىلإ ىمما أد ،والكتباملنشورات 

 . (3) احلديثة

أول  (4)فكانت الوقائع املصرية ،فيبالقطاع الصح الهتمامهأحدث الباشا ثورة إعالمية كبرية        
وهكذا سامهت الرتمجة والصحافة والطباعة يف  ،1828مبصر عام "علي حممد"جريدة رمسية أنشاها 

ه كان وايل مصر بالرغم من أن   ومن املفارقات العجيبة أن   لعب الدور الرئيسي يف بزوغ فجر النهضة،
يف إنشاء أول وزارة للرتبية  فإليه يعود الفضل  ،قاد حزمة من اإلصالحات املتعددة هأن  ال إ ،اأمي  

 .(5)على النمط األوريب  1837والتعليم سنة 

تنزهات يف القاهرة القصور و أوجد امل فبىنمصر مجيع أسباب احلضارة  إىل "حممد علي"جلب        
 أمثال نيع العلماء الغربيوشج   ،اإلسكندريةم التلغراف اهلوائي بني مصر و ، ونظ  و اإلسكندرية

وترمجت يف عهده املؤلفات العلمية  ،" وغريهااألهرامات"املصرية  اآلثارعلى دراسة  "شامبليون"
 .(6)بني الشرق والغرب  اتصالنقطة  -من الوجهتني املعنوية واملادية -ذلكبصارت مصر ف ، الكثرية

 

 

 
                                                           

  1- مجيل بيضون وآخرون ، املرجع السابق ،ص 87 ،
2- من آثار املطبعة انتشار املؤلفات العلمية حبيث رخصت أمثانا و كان هبا من العمال أربعة مائة عامل ، و طبع فيها باللغة الرتكية و العربية أكثر من 

.  230ص  ،2جالسابق ، صدرامل  إمساعيل سرهنك ،دب و فن احلرب . أنظر ، الكتب املصنفة يف السياسة و اجلغرافية و األ  
  3- الصادق دهاش ، املرجع السابق  ، ص 34 .

4- عمل حممد علي باشا على مراقبتها و مراقبة صالحيات النشر و أخذ برأيه يف أدق مسائلها و أهونا ، التفت إىل مواعيد صدورها و أن تكون 

. 56 – 55، ص ص م1942، مطبعة التوكل ، القاهرة ،  1، ط 1942 – 1828قائع املصرية ، تاريخ الو منتظمة . أنظر ، إبراهيم عبده    
  5- الصادق دهاش ، املرجع نفسه ، ص 34 .
  6 - حممد صربي ، املرجع السابق ، ص 57 .



 
 المبحث الثالث:

 تقييم اإلصالحات وردود األفعال منها  
لجوانب  أوال: إصالحات السلطان محمود الثاني بين ا

  اإليجابية و السلبية          
ين       ثانيا: إصالحات والي مصر محمد علي باشا ب

الجوانب اإليجابية و السلبية           
صالحات  ثالثا: ردود الفعل المحلية واألوروبية من إ

السلطان محمود الثاني           
صالحات  رابعا: ردود الفعل المحلية و األوروبية من إ

الوالي محمد علي باشا        
 
 
 



67 
 

 : تقييم اإلصالحات وردود األفعال منها :املبحث الثالث    
 .اجلوانب اإلجيابية و السلبية إصالحات السلطان حممود الثاين بني:أوال       

 : اإلجيايب تقييمأ / ال      

ه جيب البد لنا من االعرتاف رغم بعض النقائص اليت سوف نتطرق إليها الحقا من القول أن          
 "حممود الثاين"السلطان العثماين  إىلالعثمانية  اإلمرباطوريةيف  لإلصالحاتإرجاع التدشني احلقيقي 

ه انتهج أن   إال و يف بعض الواليات، ىبالرغم من الصعوبات اجلسيمة مع الدول العظممداره و  ىفعل
و رغبة يف  ، األوروبيةتعرفها الدول  اليتجتديد كل قدمي من أجل مواكبة التطورات  سياسة ترمي إىل

 العثمانية .                                                  األراضيتفادي خطرها املتمثل يف مهامجة 

و بقي التاريخ يشهد له بعظمته، هو قضاؤه  "حممود الثاين"و لعل أهم عمل قام به السلطان        
قها و بعد أن كان سر تفو أصبح مصدر قلق و إزعاج للدولة، ذي على االنكشارية، هذا اجليش ال

ذلك مل يثن من عزمية السلطان  هذه التشكيلة عرفت خبطورهتا و قوهتا إال أن   و رغم أن   ،متها عظ
و لكنها منيت  هه جرت حماوالت للقضاء عليهم قبل عهدخاصة إذا علمنا أن   ،"حممود الثاين"

(،وحماولة السلطان م1623-1617)الذي حكم بني  "عثمان الثاين"بالفشل، نذكر حماولة السلطان 
      .( 1807-1789) الذي حكم بني "سليم الثالث"

روعه القاضي بإزاحة عقبة املضي يف تنفيذ مش على "حممود الثاين"إصرار السلطان  ن  إ       
كانت   اليت، رغم الظروف احلرجة باإلصالحالسلطان كان مقتنعا  االنكشارية خري دليل على أن  
سيفقد  م1826سنة  ه بقضائه على االنكشاريةالسلطان كان يدرك أن   تعرفها الدولة العثمانية، كما أن  

جيش نظامي  بتأسيسقام  السلطان ، لذلك فإن  ىو بذلك ستتكالب عليه القو  ،مصدر هيبة الدولة
      . (1)  قطيعة مع النظام القدميداا بذلك جديد عرف "بالعساكر املنصورة احملمدية"حم

         

 

                                                           

  1- عبد الرحيم بنحادة ، املرجع السابق ،ص 63.   
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و إذا كان املؤرخون عموما و رجال الدولة على وجه اخلصوص، يدينون هلذا السلطان أي        
اقتصر  اإلصالحيجهد السلطان  يعين أن   هذا ال ،فإن  بتحطيم أسطورة االنكشارية  "حممود الثاين"

وهو أمر  األوقافأعاد النظر يف طريقة اشتغال  "حممود الثاين"على اجملال العسكري فقط، فالسلطان 
 لاستغال إىلهذا السلطان  ىض فيه سلطان منذ بداية القرن السادس عشر للميالد، فقد سعمل خي
الذي كان  ،العسكري اإلنفاقالعامة السيما يف  اإلصالحاتبشكل عقالين يف أفق متويل  ريعها

 . (1)من خزينة الدولة  باملائةيستنفذ مثانني 

ري أفضل يواحلكومة من أجل تس (2)اإلدارةقام بإصالح أجهزة  "حممود الثاين"السلطان  كما أن          
سلطة احلكومة املركزية أصبحت قوية يف عهده و بقيت كذلك حىت  فنالحظ أن   ،اإلمرباطوريةلشؤون 

تفاديا لالنقسامات اليت قد  على هذا الشكل، األمور بتنظيمبعد فرتة حكمه، لقد قام السلطان 
له ذلك رغم  استبداد أحد والة األقاليم أو الواليات التابعة للدولة العثمانية، و قد ت  حتدث من جراء 

  بعض احملاوالت االنفصالية اليت شهدهتا الدولة .  

أصبح يعرف بشعارات طفت للسطح   "حممود الثاين"عصر السلطان  ذلك أن   أضف إىل        
ها قواعد منظمة لذلك و هي كل   كالسيطرة املركزية و اجملالس البريوقراطية وسيادة القانون واملساواة،

  . (3) ها احلديثة و هي أوروباتمبدني ىقاعدة خفية أخرى حيتذكانت هناك كما    التحول،

الذي  ،م1824إصدار مرسوم سنة  ن خاللبالتعليم و تنظيمه مومما يذكر له أيضا اهتمامه        
،كما  ىخر األساسي لباقي األطوار األاحلجر  باعتباره ،سؤولية الدولة للتعليم االبتدائيأعلن فيه عن م

اليت عملت على إنعاشها  و األقاليم، أقام العديد من املدارس الرشدية يف كثري من املدن و احلواضر
جهات  ىلإبإرسال بعثات دراسية  "حممود الثاين"إضافة إىل ذلك قيام السلطان  حماربة اجلهل فيها،و 

و حمداا بذلك طبقة مثقفة  ،يف مصر "حممد علي باشا"عدة من العامل، منافسا يف ذلك خطط واليه 
           . (4) سامهت يف تنوير البالد من خالل الثقافة املتعددة اليت عادت هبا حمملة من أوروبا

                                                           

  .64املرحع السابق ، ص عبد الرحيم بنحادة ،  -1 
  ذ إصالحاته يف اإلدارة على أسس النظم األوروبية اليت متيزت بطابع املدينة األوىل من نوعها. أنظر شارة إىل أن السلطان حممود الثاين نف  جتدر اإل -2

  .36،ص 1978دار الطليعة ،لبنان، ، 1، تح و دراسة ، خالد زيادة، ط، عربة أو الدولة العثمانية قبل الدستور و بعدهسليمان البستاين
  .98،ص 1999، اهليئة املصرية العامة للكتاب،2،تر،نبيل صالح وعبد الرمحان الشيخ ،جتاريخ الشعوب العربية ألربت حوراين، -3 
  .390م،ص 1997،دار الشروق ،األردن،1، ط، تكوين العرب احلديثسيار اجلميل -4 
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  صفوة من العلماء و املرتمجني ىكذلك اعتماده عل  "حممود الثاين"ميدح عليه السلطان  ومما        
 املصطلحاتاللذان خدما العلوم و التعليم و  "أفندي إسحاق"و  "شاين زاده"كان من أبرزهم 

و العسكرية  الدينية ىمع القو  "حممود الثاين"ذلك تعامل السلطان  الرتبية والتاريخ، إضافة إىلو 
مستغال اخلالفات بني هذه العناصر قضى على عناصره القدمية ف املرونة و الذكاء، ىالبريوقراطية مبنتهو 

 .(1) ملصلحته، كما قضى على الرجعية العثمانية يف اسطنبول

جهود بالغة و صرحية من خالل قضائه على بعض النظم  "حممود الثاين"لقد كان للسلطان        
ومل  سببت ختلف الدولة العثمانية و كانت وراء عدم مواكبتها للتطور احلاصل يف أوروبا،اليت  القدمية،

، و قد األقاليما اعتمد على رجال من القادة املخلصني يف و إن   لوحده، اإلصالحيةيقم باجلهود 
 (2)،اإلصالحيةا بتطبيق أفكار السلطان و غدوا نصريا له يف تطبيق قوانينه اجلديدة و تنظيماته ؤو بد
 باإلمرباطوريةكان يهمه هو النهوض   ا مامل يكن ذو فكر منفرد متسلط وإن   السلطان ا يدل أن  هذو 
به يف القوة  تذى، حينما كانت الدولة مثاال حياألوائلام السالطني جمدها القدمي أي   إرجاعها إىلو 
   احلضارة .  و 

إليه يعود الفضل يف تأسيس خزينة جديدة عقب إلغاء  اإلصالحاتإىل كل هذه  وباإلضافة       
خبزينة عرفت  ىو أرفق هذه اخلزينة خبزينة أخر  "،العساكر املنصورة"االنكشارية، مسيت خزينة 

م أموال ، كانت مهمتها ضبط حسابات اجلنود االحتياطيني، و هذا كله من أجل أن ينظ   "الرديف"
 .(3) ماله بالطريقة اليت جتب و يف الوقت املناسبالدولة و يسهر على احلفاظ عليه و استع

 

 

 

 

 

                                                           

  1- سيار اجلميل، املرجع السابق، ص 390.
  2- نفسه، ص 390.

  3 - عبد الرحيم بنحادة، املرجع السابق، ص 143.
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  : السليب تقييمال /ب

 "حممود الثاين"اليت قام هبا السالطني الذين سبقوا  اإلصالحات أن   ر بعض املؤرخني إىلينظ       
اتسمت باألخذ عن األساليب األوروبية احلديثة وعلمنة القوانني ووضع  و اليت عهده، إىلوصوال 

يف جماالت التجارة و السياسة  ،اإلسالميمؤسسات تعمل بقوانني وضعية و االبتعاد عن التشريع 
عدو الدولة أصبح  االقتصاد، قد سحب من الدولة العثمانية شرعيتها يف أنظار املسلمني، ناهيك أن  و 

و املسلمون وعلماء  يف مستوياته الثقافية و االقتصادية و السياسية من ناحية األوريبل ، فالتوغداخليا
 .(1) اانية سيدخلون صراعا لن ينتهي الدين الذين يرتابون مبسلك الدولة من ناحية

 إىل، األوروبيةالبلدان  إىل""حممود الثاينحركة االنبعاث أو البعثات اليت كان يرسلها  كما أن          
م بضوابط، فقد كان يف أوربا نظ  مل ت   األن  ايب عملت على نشر فكرة العلمانية نظرا  جانب دورها االجي

من أهم أسباب ظهور طائفة جديدة من كانت أشياء كثرية تعلمها الطالب الشرقيون و تأاروا هبا،
موعة من املتحررين أبناء الدولة مل يستطع أن حيتويهم اجملتمع العثماين، و هؤالء تشكلت منهم جم

الذين استوطنوا أوروبا ليقوموا بدور املعارضة، وكان منهم اجلمعيات السرية و العلنية وهذه الشبيبة 
 عبد"، اليت ستظهر فعليا يف عهد السلطان (2)كونت فيما بعد ما عرف باسم "تركيا الفتاة"فيما بعد  

  . (3)م( 1909-1876الذي حكم بني ) "احلميد الثاين

 الكليات العصرية برتكيا، نشأ على من أوروبا و من بعضته اقاف ىهذا اجليل الذي تلق       
قد يف هذا ف  و  مستقلة وعلى تقديس احلضارة الغربية،االستهانة بقيمة الدين أو اللباس يف صورة 

 تارخيها يصح مع طبيعة وما ال ،منه اإلفادةيصلح للدولة اقتباسه و  و معرفة ما العقل النابغ اجليل
عرفت تطورا ملحوظا يف عهد حركة الرتمجة اليت  ذلك فإن   إضافة إىل ،مكانتها يف العامل اإلسالميو 

    . (4) اإلسالميالعثمانية و على الدين  األفكاركان هلا تداعيات على   ،"حممود الثاين"السلطان 

                                                           

  .249غانية بعيو، املرجع السابق، ص  -1 
استبداد السلطان حسبهم ،تتميز بكراهيتها لالستبداد  ىتراك يف سالونيك ،و هدفها القضاء علاألسرية أنشاها جمموعة من الشبان  هي منظمة -2

العنصر الرتكي من بعض العرب و بعض اليهود و بعض الالجئني السياسيني و املنفيني خارج البالد،هدفها الرئيسي   ، كانت تتشكل إضافة إىل احلميدي
جناس كلها ، أي العمل بدستور سنة ألكان القضاء على حكم السلطان عبد احلميد الثاين و إقامة حكومة صاحلة للدولة على أساس انصهار ا

، دار العلم للماليني 8سد و إحسان عباس ،ط، تر،ناصر الدين األ ، يقظة العرب تاريخ حركة العرب القوميةأنظر،جورج أنطونيوس م .1876
  .  176-175ص ص  م،1987لبنان،

                                                                                                  . 205املرجع السابق، ص  ماجد بن صاحل املضيان ، -3
  .206-205ص ص نفسه،  -4
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دخول عادات و أناط غربية  إىلو  ،ترويج الفكر الغريب إىلانتشار الكتب الغربية  ىلقد أد       
بعض املناهج اليت أصبحت الدولة تسري عليها و تعتربها أصوال  إىلإضافة  على اجملتمع العثماين،

جانب هذه السلبيات حتمل أفكارا مناقضة  إىلجيب االقتداء هبا، وقد كانت هذه الكتب  اأناطو 
"هو االستعانة بالربيد حممود الثاين" ومما ساعد على انتشارها الكبري يف عهد السلطان ،لإلسالم

 األجنبيةنتشر عن طريق املدارس غالل حصانة السفارات، كما كانت تاستو  األجنيبالدبلوماسي و 
 . (1) سنيو تزودها باملدر   ،يف الدولة العثمانية األوروبيةاليت كانت تفتحها احلكومات  ،والتبشريية

 األصلزوجته الفرنسية  ،العناصر املؤارة على شخصية السلطانه من إليه أن   اإلشارةومما جتدر        
درسني و املدربني من الغرب للجيش السلطان مل يكتف جبلب املهندسني و امل لذلك نالحظ أن  
اللغة  س مدرسة للطب و كانت دروسها باللغة الفرنسية و هكذا يالحظ أن  بل أس   النظامي اجلديد،

   .(2) حممود الثاين""جل اجملاالت إن مل نقل كلها يف عهد السلطان الفرنسية و الفكر الفرنسي غزا 

الواسعة اليت عرفتها الدولة يف عهد السلطان  اإلصالحاتنتيجة حلركة و ذلك  إىلإضافة        
يف احلياة و اللباس بل  األوروبيةفندية الذين راحوا يكتسبون الطباع ظهرت طبقة األ ،"حممود الثاين"

حجم الغزو الذي  ىيف اخلمور و الرقص، و يوضح كل هذا نظرة يف مكتبة الكلية احلربية تبني لنا مد
جون جاك "و  "كتب فولتري"ككتاب بالفرنسية 400حيث ضمت  ،ه للمسلمني يف تلك الفرتةج  و  

                                             .  (3) "روسو

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .205ماجد بن صاحل املضيان ، املرجع السابق ، ص -1 
  2- نفسه ،ص 205.
  3 - نفسه، ص 205.
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، هذه اإلسالم منصب شيخ ريالسلطان تغي علىاليت أخذت  ىخر من اخلطوات اجلريئة األو        
ميكن  اهليئة اليت متتعت باملكانة الرفيعة منذ قيام الدولة و اليت أصبحت ركنا من أركان الدولة ال

و أسس  ،الشؤون الدينية ىلإاملتعلقة به  هامامل "حممود الثاين"فقد أحال السلطان  ،االستغناء عنه
و التشريعية، وكان هذا م لدراسة الشؤون القانونية 1837-ه 1253العدلية عام  األحكامديوان 

 "جودتتوىل رئاسة الديوان فضالء من أمثال  الديوان بداية فكرة القانون الوضعي الرتكي، و إن  
فهو  م1838-ه1254وكان من أول تباشري هذا الديوان إصدار قانون اجلزاء الذي نشر عام ، باشا"

 .(1) ميثل احملاولة األوىل لتأسيس قانون عام مدين ال يتقيد بالشرع

من التجديدات اليت قام هبا كانت  األعظمالقسم  أن   "حممود الثاين"السلطان ما أعيب على        
املشاكل االقتصادية اليت كانت  إىلتطرق تقريبا يومل  ،و احلكومي للدولة اإلداريمنحصرة يف اجملال 

، فنتيجة لالضطرابات االقتصادية يف البالد (2) و التجديد لإلصالحتعاين منها الدولة بالفعل و حتتاج 
رش الق حىت إن  ، اإلسرتليينات مقارنة باجلنيه لقطع الذهبية و الفضية عشرات املر تقلبت قيمة ا

وقد أدت هذه التقلبات النقدية  م،1839-1814مابني  األعوامئة من قيمته يف ابامل78 العثماين فقد
املعيشة و على املوظفني عموما، و هذا كان  ىو على مستو  اإلمرباطورية اقتصادعلى نتائج مدمرة  إىل

 .(3) م1856املالية اليت تظهر جليا سنة  األزمةمن شأنه تفاقم 

مارس سنة 3أو القيافة، بتاريخ  األزياءما نظر إليه كجانب سليب كذلك هو إصدار قانون        
م من طرف السلطان حممود الثاين، و إجبار اجلميع من موظفني على لبس اجلاكيت 1829

تقليدا من طرف العثمانيني  اعتربفهذا  السروال و الطربوش و ترك العمامة و اجلبة للعلماء فقط،و 
تباع احلضارة الغربية اليت ال متت للعادات و التقاليد ا  و العثمانية  األصالةعن  ل  عترب ختا  للغرب و 
 .(4)بصلةالعثمانية 

 

 

                                                           

  1- ماجد بن صاحل املضيان ، املرجع السابق ، ص 203.
  2- سيد حممد السيد، املرجع السابق، ص 258.
  3- قيس جواد العزاوي ،املرجع السابق ، ص 70.

  4 - ماجد بن صاحل املضيان ، املرجع نفسه، ص 298.
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يات على مستقبل تداع "حممود الثاين"وقد كان هلذا التقليد الذي بدأ فعليا يف عهد السلطان        
الذي كان عليه زمن أجداده  األصيللرجل الرتكي يتخلى عن مظهره االدولة العثمانية، فها هو اليوم 

استعمال  يف امللبس باألوربياتو هاهي املرأة الرتكية تتشبه  من السالطني و أصبح أورويب اهليئة،
 . ذلك اقافة و حتررا للمرأة اعتبارأدوات الزينة، و أخطر شيء هو التخلي عن احلجاب و 

إنشاء مدارس علمانية جديدة جبوار املدارس الدينية، وقد كانت هذه  ىخر السلبية األ األمورمن       
أطباء و تقوم بتخريج عناصر النظام االجتماعي العلماين من حمامني  -مدارس للتعليم العايل -املدارس 

و قد نتج عن ذلك تنحي علماء املدارس الدينية و تنصيب  و مهندسني و كبار موظفي الدولة،
 .(1)االجتماعية  األوساطء العلماء الذين استغلوا الفرصة لنشر أفكارهم يف هؤال

بتنامي روح القومية الذي   امتازه عصر أن   ،""حممود الثاينوما يالحظ على عصر السلطان        
السلطان أن يقوم  ى، فكان لزاما علاإلمرباطوريةرغبة يف إحداث شرخ يف  كانت حتركه الدول الغربية

و أن يقتبس من  ألفراد إمرباطوريته، الذي يعترب عامال موحدا اإلسالممؤكدا على عنصر  ،بإصالحاته
تشبيهه بالغراب الذي  إىل الغرب يف حدود املعقول ال أن يقلدهم يف كل شيء، األمر الذي يؤدي بنا

                                      األوىل.  خرين، فال هو يتعلم مشيتهم و ال هو حيسن مشيته يقلد مشية اآل

                                                           

  1- ماجد بن صاحل املضيان ، املرجع السابق، ص ص 203- 204. 
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 .اجلوانب اإلجيابية و السلبية  إصالحات وايل مصر حممد علي باشا بني :ثانيا 

 :جيايباإلالتقييم  أ / 

، و ذهب الباحثون و املؤرخون يف "حممد علي باشا"راء يف إصالحات الوايل اآل اختلفت       
 ".حممود الثاين"كما حدث مع السلطان   تأويل أعماله و نواياه،

و صانع  هو باين مصر احلديثة، "حممد علي"الوايل  أن  القول ب يذهب بعض املؤرخني إىل       
 دولة حديثة إىل ىه القائد احملنك الذي انتقل هبا حقا من حالة العصور الوسطجمدها التليد و أن  

تنوء به  عباء ماه قد محل على كاهله من األو أن   ،يف وقته ىمصاف الدول العظمإىل ووصل هبا 
ر يف فرتة من أحلك فرتات حكم مص "حممد علي" .توىلالرجال ماءظالعصبة أويل القوة من ع

و هي فرتة انتابت مصر فيها حالة  ،1801و هي الفرتة اليت أعقبت خروج الفرنسيني سنة  ،تارخيها
اليت كان يتسبب فيها  واالضطراب يف خمتلف مناحي احلياة، أضف إىل ذلك الفوضى من الفوضى

 .(1) املماليك

 ،تصب مجيعها يف بوتقة واحدة هي اجليش "حممد علي"إصالحات  أن   ىالبعض رأ و رغم أن         
قدرات الشعب املصري و مقدراته سخرت مجيعها خلدمة غرضه الشخصي وهو صنع جمد له  و أن  

أحد (2)"كلوت بك" فإن   ، حيكمها هو و أبنائه من بعده،اإلطرافبتكوين إمرباطورية مرتامية 
بل أدعو من رسل احلضارة و املدنية  اوايل مصر واحد اعتبار إىل الست أدعو أحدمعاصريه قال عنه:"

 اليت ةاألم  ه مع كونه مل يعلم شيئا من شؤون وإن   ،وجوب اعتباره من فحول الرجال و العبقريني إىل
على احلذق و  نيامب اقد سلك مسلك ،نها تشجيعا و المؤازرة على العملظهر بينها أمره و مل جيد م
 .(3) "احلكم أوال مث االحتفاظ به بعد ذلك الء على زماميحسن التدبري، رام به االست

                                                           

  .8-7خليل بن أمحد  الرجيب، املرجع السابق، ص ص  -1 
والئه حملمد علي و لقضية البعث القومي يف مصر   أن  وقال عنه جورج أنطونيوس  نشاء مدرسة الطب املصرية ستقدمه حممد علي إلاجراح فرنسي  -2

عريب.أنظر، كان والء كامال و خملصا ،و كان من بني أهدافه يف إدارته للمدارس العليا اليت أشرف عليها أن يغرس شعورا حقيقيا باالنتماء القومي ال
، 4ط املؤثرات اخلارجية يف تطور النظام االقتصادي العريب و العالقات االقتصادية العربيةالغرب حبث يف دور و  املشرق العريبجالل أمحد أمني ،

 . 32، ص م1983مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان، 

  .8، ص  نفسه خليل بن أمحد الرجيب ، املرجع  - 3 
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به من الفروع العديدة  ارتبطوما  "حممد علي"أن جيش مصر يف عصر  كلوت بك"" ىو ير        
ه هو أيضا أن   ىكما ير   ،األمام إىلاليت مابرحت تسوقها  ،للذان دفعا مبصر يف تيار حركة املدنيةامها 

 .(1) الذي أاار حركة اإلصالح و أيقظها

ق فردا واحدا وف   هبا يف سبيل إصالح البالد لدهشنا من أن  اليت قام  عمالاأل إىلولو نظرنا        
فهو الذي وضع أساسا متينا حلكومة منتظمة  ،اآلن إىلاليت الزالت خالدة بيننا  األعمالهذه  لكل

كما تدين له (2)املماليك، اضطهادأنقذ البالد من حالة الفوضى اليت كانت عليها من جراء سلب و و 
و أسس املدارس  ،د املعامل و دور الصناعةحفر الرتع و أصلح الزراعة و شي  الطرق و  أنشأ هألن   مصر

 بني أبناءالغربيني لنشر العلوم احلديثة  األساتذةو استحضر إليها كبار  ،االبتدائية و الثانوية و العالية
   . (3) ةترعي

عثماين استطاع إدراك أول :صرح به "كلوت بك" أيضا ما "حممد علي باشا"يف الوايل قيل  ما       
سلطته كانت مطلقة ولكنه أحكم التدبري  دارة، نعم إن  و اإل النافعة فيما يتعلق باحلكومة فكاراأل

جملسا خاصا اعتاد املداولة مع  ل لنفسهبتحاشيه عن احلكم االستبدادي الذي كان ميثله، إذ شك  
يه": جعل نسييوقال عنه "فر  تنفيذها"،يف عمال املتعلقة باحلكومة قبل الشروع أعضائه يف مجيع األ

 . (4) "ىوقات دور دولة كرب مصر تلعب يف وقت من األ

 

 

 

 

 
                                                           

  1- عمر اإلسكندري و سليم حسن،املرجع السابق،ص 141.
2- جتدر اإلشارة إىل أن قضاء حممد علي على املماليك فيما عرف باسم" مذحبة القلعة "والذي اعتربه الكثري من املؤرخني ومن بينهم عبد الرمحان 

 مساره الذي اختذه بعد ذلك حداا حتميا جيب أن حيدث ليتحرك التاريخ يف ستاذ كفايفخر مثل األاجلربيت جرمية يف حق هؤالء ،اعتربها البعض اآل
ياة االجتماعية سقوط يف كافة مظاهرو نواحي احل–السقوط  ىلة إعتبار أن سياسة املماليك السيئة هي اليت أدت يف النهايام، ب19خالل القرن 

.  7-6،ص ص م1992، اهليئة املصرية العامة للكتاب، حممد علي رؤية حلادث القلعة.أنظر، حسني كفايف، قتصاديةاالو   
  3- عمر اإلسكندري و سليم حسن، املرجع نفسه ، ص 141.

  4 - حممد صربي، املرجع السابق، ص ص 79-39.
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 "أمحد شوقي"بأبيات من قصيدة  الشاعر  "حممد علي باشا"الوايل  "كفايف  األستاذ"مدح         
 :جاء فيها 

  د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك يف العاملني ذكر خمل    ت يف املشارف مفــــرد           أنعلم     

 دـــــــــــــــــــــــــــوحيم يذم   أس ماـــــــومن الب      تضع السيف موضعا يرتضيه               

 دـــــــــــــــو حتس ىادـــــــــــــــالفضل أن تع آية    تبايل حباســــــــــد و عـــــــــــــدو            ال   

 (1) دــــــــــــــــــــــــمثل من يفتح البالد لتسع            ى     ليس من يفتح البالد لتشق    

رنسية "وهو مالزم يف البحرية احلربية الفجلورج دروينقوال "عرض تسنهؤالء إىل ضافة و باإل       
الف السنني، قد وهبت إميانا آمصر ...الذي يسكنها شعب ذو فضائل اختص هبا :" قال عنه الذي

الوجود  إىلا ولدت ا تتميز بأن  سالم(، ...إال أن  اليت عاشها )يف ظل اإل ةانتا عشر مل ختدشه القرون اإل
، و كان هذا الرجل هو حممد اسي منذ قرن واحد فقط، فحينذاك أخرج رجل مصر من العدميالس

 .(2)...". علي باشا

شخاص الذين شبهوا شخصية حممد علي سلك نفس مسلك بعض األ"فقد يور د إدوارا "أم         
 ىكانت مصر هنبا لفوض" يف قوته و عظمة مكاسبه فقال عنه: "نابليون بونابرت"بشخصية 

حيث و الذي تشرق فيه الشمس  بونابرت مرة ثانية نور هذا البلداملماليك و خراهبم ...و أوقد 
ميكث يف مصر أكثر من سنة أو يكاد، فكان مثل النيزك ه مل أشرقت احلضارة يف املاضي ...إن  

إجنلرتا و -الذي مير و يشتعل فيختفي ...وترك الشرق حملمد علي الذي وجدت فيه أوروبا 
حمله بالضبط  و حل  خر، و لقد ولد حممد علي يف نفس سنة ميالد نابليون آنابليون  -خاصة

وربا و تقيده قد وقع ضحية ألن نابليون ويف الوقت  الذي كا غداة رحيله و فتح عهدا جديدا،
مرباطورية أوسع من تلك اليت إ، كان حممد علي يؤسس يف الشرق لينايغالل يف جزيرة سانت هاأل

 . (3) "اهنارت

                                                           

  1- حسني كفايف، املرجع السابق ،ص 5. 
 2- أمحد صادق سعد، "االستشراق: قضايا الصورة حول النظرة االستشراقية لعصر حممد علي" ،جملة الفكر العريب، العدد 32، ص ص 44-43 

  .44- 43ص ص  نفسه، -3
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مشلت كل أوجه احلياة  "حممد علي"إصالحات  صدق دليل على أن  أل كل هذه التصرحيات  إن         
هتا ايف مصر، سواء يف القرية أو املدينة اليت اتسعت وأعيد بناء تركيبها االجتماعي، و صيغت عالق

طوائفهم و  اختالفاالجتماعية من جديد حكاما و حمكومني أجانب و أتراكا و مصريني على 
مر كان جديدا متاما على مسح للمرأة بالتعليم و هو أ "حممد علي" ، إذ أن  ونساء رجاال فئاهتم

كما مشلت التغيريات بروز مراكز حضارية جديدة مل يكن ملصر عهد هبا، و هكذا شهدت املصريني،
ى أخر  إىلمصر نوعا من احلراك االجتماعي مل تعرفه من قبل حيث انتقال املصري من فئة اجتماعية 

(1) .  

ة على قراءة الصراعات قدرته الفذ   إىليعود   ،)2(و جناحه كقائد "حممد علي باشا"صعود  إن         
شرقية  إمرباطوريةأو بني  ىأو بني دول كرب  ،على كافة مستوياهتا سواء بني طوائف و مجاعات حملية
،  وتكشف تلك السمات عن الدور الكربىمتسعة و حتالفات غربية حتمل داخلها بدورها تناقضاهتا 

و مناهجها  االقتصادي و االجتماعي اإلصالحر عملية الفائق الذي أارت السمات الفردية يف مسا
أن ينجح يف بناء اقتصاد متنوع و مستقل يف إطار السوق بواسطتها  "باشا  حممد علي"ن اليت متك  
 .(3) العاملي

 عروف أنه  ل نظام تعليمي مدين يف دولة إسالمية، ومن املبتأسيس أو   "حممد علي"لقد قام        
ستثناء اابة بمن مائتني يعرفون القراءة و الكتمل يكن هبا أكثر  ،مور يف مصرألعندما تسلم زمام ا

مل و  ىيب و القر زهر و بعض املدارس امللحقة باملساجد و الكتاتاأل ىو مل يكن سو  .الكتبة من القبط
 رقابتها،و ان احلكومة و جيعل منها وحدة تعليمية، ومل ختضع لسلط بينها تكن تتمتع بنظام يصل ما

وقد اهتم بتطوير التعليم وتكوين طبقة من املتعلمني ملواجهة احتياجات جيشه ونظامه اإلداري )4( .  
      

 
                                                           

  .120-119، ص ص 2007، مكتبة اإلسكندرية ، اإلسكندرية ، حتديث مصر يف عصر حممد عليإمساعيل سراج الدين و آخرون،  -1
  2- ومرد ذلك للبيئة اليت ترعرع فيها حممد علي، فبعد وفاة والده تكفل به أحد القادة العسكريني، لذلك متيز الباشا  باحلنكة العسكرية .أنظر ،  

 

A.sakakini ;De l’egupte et de l’intervention europèenne dans les affaires 

d’orient ;imprimerie de henri dupuy ;paris ;1833 ;p9  .  
 . 120إمساعيل سراج الدين وآخرون، املرجع نفسه، ص  -3

  ، عني للدراسات1، ط2، جم 1882ه/ 1300 -م1805ه/1220دراسات يف تاريخ مصر احلديث و املعاصر صالح أمحد هريدي، -4
  .68، ص 2000البحوث   االنسانية و االجتماعية، و 
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عثات العودة وقد كانت مثار هذه الب أوروبا،إىل يفاد البعثات العلمية إقام ب "حممد علي" كما أن    
ادات عو عندها من خرافة  على ما ىقض مة حىتمهم، كما حارب جهل األسر تقدبعلوم الغرب و 

ممقوتة، وقد كان يسوق التالميذ إىل تلقي العلوم واملعارف رغم معارضة آبائهم وعو يلهم  كأن  ا يساقون 
للموت )1(ولعل أصدق ما يثبت صحة ما قام به "حممد علي" تلك الشهادات اليت أدىل هبا معاصروه 
أو من مسعوا عن شخصيته فهاهو "فيكتور هيغو" يقول عنه)2(:" ليست الوحشية األسيوية القدمية 

بت العمالق ا هي اليت أجنجمردة من رجال شوامخ مثلما تعتقد حضارتنا، وجيب التذكر بأهن  
 حلقيقة تركي أوالوحيد الذي ميكن هلذا القرن أن يقارنه ببونابرت، هذا الرجل النابغة هو يف ا

تتاري، إن  ه "حممد علي باشا" الذي ميكن مقارنته بنابليون مثلما نقارن النمر باألسد أو العقاب 
 بالنسر )3(                                                                                                                           

         

                                                           

  1- عمر اإلسكندري و سليم حسن ، املرجع السابق، ص 142.
  2- جتدر اإلشارة إىل أن القول اخلاص بفيكتور هيجو املتعلق بشخصية حممد علي موجود يف مقدمة كتابه املوسوم" بشرقيات". 

  3- روبري سولييه، مصر ولع فرنسي ، تر، لطيف فرج ، مكتبة األسرة ، 1999م، ص 72.
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  :السليب  التقييم ب/     

هذا رغم معظم  ،نظرة سلبية "حممد علي باشا" إصالحات الوايل لقد نظر بعض املؤرخني إىل       
 له امتدحوه ووصفوه بأعظم الصفاتأشخاصا معاصرين  وكما أن  ، له تدين هبا مصر جهوده اليت

قال (1)رب شخصية، فهذا "إدريس أفندي"آه جمرد وسيلة لتحقيق معمله واعترب  انتقصن هناك  م
لقد أقبل  أعماله، ىالنتشال مصر، مل يع متام الوعي مد األقدارن هذا الرجل الذي هيأته "إ :عنه

يف  البناء و بىناليت سقطت من هذا  األحجارد ركنا هتدم يف بناء الشرق فتناول بضعة ليشي   
 .(2) "عجلة مسكنا غري ذي أجل بدال من إقامة صرح جديد كان ينبغي أن يشيده املعماري احلق

ه مل حيم الزراعة ، إن   األناينمجيع تصرفاته حتمل هذا الطابع، طابع العمل املؤقت كما قال أن         
أن يعطي للشرق مثال نفعيا من  إىل -فيما يظهر -و كان تطلعه للكسب وحده هو الذي دفعه  ،قط

بأن تصبحا موردين من خليفتني الصناعة و يف الزراعة والصناعة، لقد كانت الزراعة  األوروبيةالطرق 
لكنهما و ما وجدتا من احلكومة تشجيعا ومن النظام محاية لو أن   ،صب موارد الثروة و الرخاء ملصرأخ

 . (3) حكرا ملنفعة الباشا وحدهو باتتا ضحية املصاحل احلربية 

يف الصناعة سياسة االحتكار، هذه السياسة اليت مل تكن يف صاحل نظام  انتهجالوايل  كما أن          
تسديد ضربة قاصمة للطوائف شلت حركتها و فاعليتها طوال فرتة حكم  إىلالطوائف، فقد أدت 

وذلك لعدة عوامل فمن ناحية احتكرت احلكومة توزيع السلع بالسعر الذي  ،"حممد علي"الباشا 
 ن  إبدكاكينهم و معداهتم، ف احتفظواو إذا كان الصناع قد  و املستهلكني،بيعها للتجار أتحتدده هي ل

      .(4) املواد األولية و تسويق منتجاهتمحريتهم يف شراء أفقدهم  االحتكاريم النظا

                                                           
مساعيل ، تدرج يف املناصب فكان إراهيم و عباس و سعيد و بمعاصرته إل(رجل مثقف عاصر فرتة حممد علي باإلضافة إىل 1807-1879) -1

هذا عرف بالكتابة عن احلياة االجتماعية و أسرار احلكم و السياسة اليت أارت يف مصري مصر احلديث ، ولد بفرنسا  ىلإمدرسا و مهندسا ، و إضافة 
 ،"إدريس أفندي يف مصر"،  مجال الغيظاين وهو حتريف لالسم االجنليزي برايس اوف أيفن".أنظر،ه احلقيقي" بريس دافني" امسيف أقليم الفالندر و 
 .7-6م،ص ص 1991، مصر، 333، العددثقافة اليوم وكل يوم

  94نفسه، ص . -2 
  .95-94نفسه، ص ص  -3 
  .105...،املرجع السابق،ص صالح أمحد هريدي، دراسات -4 
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سطول، استخدم م إنشاء الصناعات الكبرية اليت أقامها خلدمة الباشا و األمن ناحية اانية حت         
على مجعهم  "حممد علي"وقد درج  ،ئف، و خاصة من طبقة الصبيانالطوا أعضاء أعداد ضخمة من

الوطنية باملدن و إدخاهلم عنوة يف بعض املصانع للتدريب على العمل  حياءاألمن القرى و 
م الصبية الذي كان الضمان الستمرار نو نظا ضتقوي و قد أدى ذلك إىل ،بالصناعات الكبرية

 األحيانالطائفة و احلفاظ على تقاليدها، وملا كان االستخدام يتم بصورة جربية تعسفية يف أغلب 
الرؤساء و الشيوخ على اهلروب من القاهرة حنو الريف و ترك مسؤولياهتم حنو فقد عمد كثري من 

  .(1)طوائفهم

تقوية اجليش  طريقته يف التجنيد الذي كان يهدف من ورائه إىل يعيب على الوايل أيضا ما       
يقية تتبع فيها أساليب قكانت عملية التجنيد أشبه بسخرة حطارئ قد حيدث، لكن   ألياالستعداد و 

موظفي احلكومة  يصدر إىل األمروحشية لتجنيد الفالحني الذين مل يكونوا يقبلون بالتجنيد، فكان 
أو ذوي  لألارياءزم من الرجال، و كانت الرشوة و احملسوبية توفر اللاالعدد جللب  القرىيف املدن و 
ا مشل  التجنيد مل يكن مقصورا على الفالحني، ، و يالحظ أن  من التجنيد إلعفائهمالنفوذ فرصة  و إن 

عكا و الصحراء ويف  التجار أيضا و كان للفالحني أساليب خاصة للتهرب منه كهجر بيوهتم إىل
 .(2)ولكن حكومتهم كانت تلحقهم للعمل باملصانع كانوا يشوهون أنفسهم،  ياناألحبعض 

يهمه هو حصول ن ما كا إحالل العدل بني شعبه وإن   مل يسع إىل "حممد علي"الباشا  إن         
ه مل يسع لتشكيل مواطنني كما أن  ،كان ذلك على حساب طبقة الشعب   رخاء يف البالد، ولو

 ه مل يكن وطنيا يبث حب الوطن يف نفوس الشعب و يشعرهم بأن  كما أن  ،صاحلني ألعمال السلم
                                 . (3)وهتا و هيبتها إال من شخصهق دمحكومته فردية ال تست بالدهم عزيزة عليهم، كما أن  

  

                                                           

  1 - صالح أمحد هريدي، دراسات...، املرجع السابق، ص 105.
  .110نفسه، ص  -2

  3- مجال الغيظاين ، املرجع السابق، ص 94.



81 
 

مصانع إجنلرتا و فرنسا لتعليم أحدث طرق الصناعة  إىلوفيما خيص إرسال البعثات         
يعود و كانت تقف أمامها صعوبات و مشاكل،   املستخدمة يف تلك البلدان و إدارة املصانع، غالبا ما

 األفراد طول البعثة، كما أن   الذي كان يؤدي إىل األمر، األجنبيةجهل املبعواني باللغة  ذلك إىل
 ،ومن ناحيةوا عادة يف املكان املناسب لتخصصهم هذا من ناحيةمن البعثات مل يستخدمالعائدين 

 .(1)كانوا يتعرضون لالضطهاد من قبل الرؤساء  ىأخر 

 قد جنحوا يف بعض اجملاالت،إال أن   "حممد علي باشا"وإذا كان بعض اخلرباء الذين استقدمهم        
 األتراكفعندما عمل أحد  ،مصر ىلإبعضهم مل يكن يعرف شيئا عن التخصص الذي من أجله قدم 

أحد العاملني مبصنع للسكر مل  عن هذه الصناعة، كما أن  بنظارة صناعة احلبال، مل يكن يعرف شيئا 
و . شيءكان يقوم بعمل كل   هو الذي مساعده املصري وأن   ،يكن على خربة تامة بصناعة السكر

من النحاس، ومن  اآلالتاألجانب يسرقون بعض أجزاء ذلك كان بعض هؤالء  إىل باإلضافة
ولكنه كان يتسامح معهم لكونم من م غرامة تعادل االاة أضعاف الثمن، املفروض أن يوقع عليه

 .(2) األمراض،كما يصرف هلم أجور هم يف بيوهتم نتيجة النتشار بعض األجانب

جنليزية منها نظرة هلني اإل األكادمييةوما ميكننا أن خنتم به حديثنا هو نظرة املدرسة        
تفكيكها بدل إصالحها و يف  إىلاليت رأت أن إصالحاته يف جماالت الثقافة أدت  "حملمد علي"ريفلني

طر عليها يسإصالحاته  التجارية و احلرفية، وأن   األهليةالقضاء على طبقة  جمال الزراعة أدت إىل
التفكيك  إن  :"أقواهلاذلك جليا يف و نلمح  خمططه، إلجناحس فيه طاقات الشعب طموحه الذي كر  

مازالت تقديره ولكن أثاره  سياسة حممد علي الرتبوية املبتورة، أمر يستحيل ىالثقايف املرتتب عل
 . حمسوسة يف مصر اليوم دون جدال "

و  األهليةو الطبقة احلرفية  األهليةلقد هدم حممد علي أيضا الطبقة التجارية " :كما قالت       
فقد أقام حممد علي باشا  باإلضافةو  صناعيا مصريا، امصرية و منو  ىوسط طبقة تطور هبذا كبت

      (3)"من املزارعني الصغار.. مسؤولةحال دون انبثاق طبقة  لألرضمنطا من امللكية الواسعة 

                                                           

  1- صالح أمحد هريدي، دراسات...،املرجع السابق ،ص 114.
  2- نفسه ، ص 116.

  3- أمحد صادق سعد، املرجع السابق، ص 46.
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  .حممود الثاينالسلطان من إصالحات  بيةو األور ردود الفعل احمللية و  :ثالثا 

 : احملليةالفعل ردود أ / 

نا من البعض و رفضها البعض القت استحسا "حممود الثاين"إصالحات السلطان  الشك أن          
خر مترد هلم من آاملستمرة وكان  مترد اهتم، من خالل اإلصالحاتهذه  نكشارية كانوا ضد  فاإل .اآلخر

 ،األوروبيةاجلديدة فيما يتعلق بارتداء القوات اجلديدة للمالبس  اإلجراءات خالل إاارة اجلماهري ضد  
 ن السلطان استطاع القضاء على هذه العقبة من خالل قمعهم فيما عرف باحلاداة اخلرييةول

لكن و هلذه اإلصالحات،  م اليت ذكرناها سابقا،كما أن  السلطة القدمية كانت رافضة1826سنة
لبهم لسالحهم العسكري الرئيسي استطاع توقيف خمططاهتم الرامية السلطان "حممود الثاين"و حبكم س

 . (1)إلحباط مشروعات اإلصالح

 "حممود الثاين"و هذا يرجع لسياسة السلطان  هإلصالحاتا موقف العلماء فنجده مؤيدا أم         
شيخ "تعيينه أشخاصا موالني يف مناصب جانبه، من خالل  الذي عمل على كسب العلماء إىل

نكشارية حاول إضفاء الصفة الدينية على نفسه ، وبعد قضائه على اإل"قضاة العسكر"و (2) "اإلسالم
فرمانا مينع 1824من خالل مشاركته يف االحتفاالت الدينية و بناء املساجد، وكان قد أصدر سنة 

 اإلسالميةلوم الكافية يف الع من إيقاف متابعة أبنائهم لدروسهم الدينية حىت يكتسبوا اخلربة اآلباء
ئمة احلارات، مما منحه صورة السلطان الساهر على أعطى الفرمان ذاته الصالحيات يف هذا اجملال ألو 
  .(3)ني تقليديا لإلصالحضو أكسبه تأييد صغار العلماء و األئمة املناه ،لشريعةا

        

 

                                                           

  .190ص  أمحد عبد الرحيم مصطفى، املرجع السابق، -1 
،و غالبا ما كان يطلق على الفقهاء املشهورين يف البالد ، بسبب سعة علمهم و قدرهتم  م  يف بالد خرسان10ظهر ألول مرة يف القرن مصطلح  -2

 مر يف الدولة العثمانيةمام الغزايل" و "ابن تيمية " اللذان حظيا هبذا اللقب ، غري أن هذا املصطلح مل تكن له صفة رمسية كما أصبح األالفقهية مثل "اإل
، السياسة اخلارجية  للدولة العثمانية يف صفة رمسية يف قانون نامة السلطان حممد الفاتح .أنظر،جازية دمحانهل مرة بسالم أو  وورد مصطلح شيخ اإل

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث و املعاصر)الدولة العثمانية و املشرق العريب م1481-1451عهد السلطان حممد )الفاتح( 
  .  13م، ص2013-2012م التاريخ، جامعة بوزريعة،سنة (،إشراف،نادية طرشون،قس

 .120،ص م2013ر املصرية اللبنانية ، ،الدا1، طاملثقف الكاتب و السلطان من الفقيه إىلخالد زيادة ،  -3
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الذي  "سليم الثالثالسلطان "الذي وضع نصب عينيه فشل  "حممود الثاين"كان السلطان        
، وبالفعل فقد عمد قبل األهلييرغب بأن حتوز إجراءاته على التأكيد  ،(1807-1789)بني حكم 

إجراء اجتماعات سرية شارك فيها العلماء بفاعلية يف التحضري  ىلأشهر من إعالن تنظيماته إ
"النظام من إعالن قوات جديدة على غرار  وعلى هذا النحو و بدال املقبلة، لإلصالحات

الرأي على تشكيل القوات اجلديدة اتفق نكشارية على السواء العلماء و اإل اجلديد"الذي أاار حفيظة
نكشارية أنفسهم، و بدل استلهام النموذج الغريب الذي يثري حفيظة العلماء اختذ من صفوف اإل

 وهكذا أعطى العلماءاجليش املصري نوذجا للجيش املقرتح تأسيسه، حبيث يكون النموذج إسالميا 
  .(1)موافقتهم الشرعية

 "قد القت إعجابا من بعض رعاياه إال أن  حممود الثاينوإذا كانت إصالحات السلطان "       
قد سخطوا على إصالحاته خاصة املتعلقة مبساواهتم مع  ،هبم املسلمني ص  خنو  خراآلالبعض 

قد تعرض  حممود الثاين"السلطان " النصارى وأبدوا ردود فعل على رفضهم، ويف هذا السياق يذكر أن  
د الدراويش على قارعة الطريق الذي اهتمه بإعطائه صالحيات واسعة للنصارى للسبب من طرف أح

 .(2)وأنذره بسوء املصري

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .202-201خالد زيادة ،الكاتب...، املرجع السابق، ص ص  -1 
  2 - حسني مؤنس ، الشرق اإلسالمي يف العصر احلديث ،ط2، مطبعة حجازي ،القاهرة ،1938م،ص 251.
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   : األوروبيةردود الفعل  ب/

سدت هذه جالعثمانية، وقد  لإلصالحاتعلى العموم ظاهريا مبساندته  ورويباألز املوقف متي         
نكاد جنزم عدم مساندهتا و لو ظاهريا  بل ،بدرجة أقل روسياو  ،كل من بريطانيا و فرنسااملساندة  

 بإدخال حلركة التجديد اليت انتهجتها الدولة العثمانية، و ذلك نيفربيطانيا وفرنسا كانتا متحمست
أمامها جماالت واسعة لتحقيق أغراض هذا سيفتح  العثمانية ألن   اإلدارات إىل األوروبيةالنظم 

  اقتصادية و سياسية و تبشريية واسعة .

العثمانية لألخذ ينف قلقها وعدم ارتياحها من توجه الدولة ولكن هذا املوقف مل        
متاسكا، مما يعرقل سري مشروعاهتا و ها و جيعلها أكثر قوة ييقو  اإلصالحا رأت أن باإلصالحات، ألن  

يريدون تطويل عمر الدولة العثمانية بالقدر الذي  ال فاألوروبيونالعثمانية،  األمالكالرامية الحتالل 
 .(1)يريدونا ضعيفة خاوية 

 التعامل مع املوقف كل حسب طريقته، و لكن اهلدف الذي  يفوقد اختلفت سياسة كل دولة        
عليها   االستيالء باألحرىها أو ماسكانوا يرجونه واحد وهو العمل على اضمحالل الدولة لتسهيل اقت

لة "تندرج ضمن مرحلة ما عرف "باملسأحممود الثاينكلية، خاصة إذا علمنا أن فرتة السلطان "
، ولكن السياسة املشرتكة الوحيدة اليت كانت تعمل هبا كل هذه الدول هي التدخل يف  (2)الشرقية"

 تتسبب تدعاءات حتريضا، وقد رافق عادة هذه اال  األقلياتشؤون الدولة الداخلية حتت غطاء محاية 
 . مطالبة العديد من شعوب الدولة باالستقالليف 

ا اتبعت سياسة عقد املعاهدات مع الدولة هذه الدول أيضا أن  ومما يالحظ على سياسات         
و ترك الدولة تتخبط يف  اإلصالحالعثمانية، وقد كان اهلدف من ورائها العمل على إحباط خمططات 

و مشاكلها، و قد كانت جل هذه املعاهدات إن مل نقل كلها جمحفة يف حق الدولة  اضطراباهتا
و انشغال الدولة والسلطان عنه  اإلصالحتعطيل عمليات  إىل اتملر  وأدت يف كثري من ا العثمانية،

           ألشهر أو لسنوات.  

                                                           

  1- عبد الفتاح أبو علية، املرجع السابق، ص 337.
2- نقصد به ذلك التمزق التدرجيي الذي أصبحت تعرفه الدولة العثمانية خاصة بعد معاهدة "كو شو ك قينارجة" سنة1774م،و اليت تنازلت مبوجبها 

لى أوروبا البلقانية و بلدان روسيا القيصرية ،و تنافس الدول العظمى هبدف فرض سيطرهتا و نفوذها ع الدولة  العثمانية عن الكثري من أراضيها لصاحل
. 5املرجع السابق، ص  ، لبحر املتوسط.أنظر ،روبري منرتاناجلانب الشرقي ل  
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 : موقف روسيا -

السياسة اليت جيب أن تتبعها روسيا إزاء الدولة العثمانية، وقد  (1)األكربوضع القيصر بطرس         
تتمثل هذه السياسة يف الوصية اليت تركها ، و (2)سار عليها القياصرة الذين توالوا على احلكم من بعده

 و اليت تعترب شاهدا قويا يثبت النوايا السيئة اليت انطوت عليها السياسة الروسية خللفائه (3)بطرس
 "نيكوال"القيصر  ىلإوصوال  "األكرببطرس "ه مل خيتلف منذ فرتة حكم يتمثل موقف روسيا يف أن  و 

من الدولة  األستانةفقد كانت نيتهم تقضي بانتزاع ، ""حممود الثاينالذي عاصر فرتة السلطان 
 نظرهم يعيد جمد يف األستانةاحتالل  أن   باعتبار و الدردنيل، البوسفورمضيقي  ىلإالعثمانية إضافة 

  البيزنطية القدمية،و يعيد إحياء اجملد املسيحي يف الشرق.  اإلمرباطورية

 اإلصالحا دولة ضعيفة مل يؤار العثمانية على أن   للدولة "نيكوالس" قيصر روسيا  لقد نظر       
ه إن عمل احملافظة على هذا اجلار الضعيف حسبه ألن   لذلك كانت سياسته ترمي إىل فيها إال قليال،

حل  جريان أقوياء  ،اليت من شأنا املسامهة يف تعمري الدولة أكثر اإلصالحعلى إفشال خمططات 
  .(4)خطر يف مكانا و بذلك أصبحت روسيا

         

 

 

 

 
                                                           

رف بعدائه السافر للدولة م ، أسس مدينة بطرسبورغ ونقل إليها عاصمة أمالكه، ع1672م(، ولد سنة 1725-1682حكم مابني سنيت ) -1
، مبا يف العثمانية ، يف عهده أوصل حدود روسيا حىت شواطئ البحر األسود الشمالية، كانت سياسته اخلارجية تعتمد على إضعاف األقوياء من جريانه 

 ذلك الدولة العثمانية إىل جانب السويد و بولندا.  
 . 17م، ص 1957، املطبعة اجلديدة، دمشق، 3،طتاريخ الشرق و الغرب عابد بن محادة،  -2 
بريطانيا تكونت الوصية من أربعة عشر مادة أبرزها املادة السابعة و التاسعة و الثانية عشر، اليت جاء فيها حث الروس على إقامة عالقة حسنة مع  -3

مدينة اسطنبول مث البصرة ، و بالتايل اهليمنة على جتارة اهلند العاملية  نظرا للحاجة إىل قدراهتا البحرية و التجارية و املالحية ،و ضرورة االستيالء على 
  دور االمتيازات األجنبية يف سقوط الدولة العثمانيةوأخريا حتريض رعايا السلطان من النصارى للثورة عليه. انظر، ياسر عبد العزيز حممود قادري، 

-ه1422واملعاصر،إشراف، يوسف بن علي الثقفي، أم القرى ،اململكة العربية السعودية ،  أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ احلديث
 . 335م، ص 2001

  .15-14م،ص ص 1958، معهد الدراسات العربية العاملية، حماضرات يف املسألة الشرقية و مؤمتر باريسحممد مصطفى صفوت ، -4 
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كما جلأت إىل إجهاض عمليات اإلصالح من خالل املعاهدات اليت عقدهتا مع الدولة        
 وهذه أمهها:حممود الثاين"العثمانية طوال فرتة السلطان "

 يت أصبحت تطالب الدولة العثمانيةكنتيجة لتطور اورة اليونان الجاءت  :م1829سنة "معاهدة أدرنة "
م 1828األمر الذي أدى إىل نشوب احلرب بني الدولة العثمانية و روسيا سنة ،مبنحها االستقالل

حرية مالحة السفن التجارية   -م، ومما نصت عليه:1829سبتمرب 14وانتهت بإبرام "معاهدة أدرنة" يف 
و حق التمتع بالتجارة فيهم،كما نصت على منح  من أي حجم يف البحر األسود و يف املضائق

حتت محاية روسيا، وكان هذا -رومانيا حاليا–فالق و البغدان االستقالل اإلداري الداخلي لوالية األ
 .(1)تدعيما ملركز روسيا يف البحر األسود

الدانوب  لقد جنم عن هذه البنود اجملحفة أن تقلصت السيادة العثمانية عن مجيع مصاب نرو         
 . (2)يف البحر األسود، مما يعد خروجا على السيادة العليا للدولة

 على إار روسيا معاهدة أخرى مع الدولة العثمانية مسيت "خنكار اسكله سي"  عقدتكما         
 8االنتصارات اليت حققها اجليش املصري على اجليش العثماين يف حرب الشام األوىل، و عقدت يف 

حتالف دفاعي تقرر أن تكون مدة التحالف مثاين سنوات، وقد (3)م وهي معاهدة 1833جويلية سنة 
مادة سرية نصت على أن يغلق السلطان املضائق يف وجه أية سفينة حربية أجنبية  (4)أحلقت باملعاهدة

، ومن هذا املنطلق عقدت هذه املعاهدة يف الظاهر لكي متنح روسيا ماعدا السفن الروسية احلربية
 .(5)ساعدة للسلطان العثماين، ضد حممد علي امل

ا أداة جتعل من الدولة  و قد نظرت كل من بريطانيا و فرنسا إىل         هذه املعاهدة على أن 
 ىرمسيا لد االحتجاج م إىل1833أوت 26العثمانية دولة تسري يف ركاب روسيا، و لذلك بادرتا يف 

 .(6)الباب العايل على عقد هذه املعاهدة 

                                                           
  .218ع السابق، صعبد العزيز الشناوي، املرج -1
  .219نفسه، ص -2

  3- جتدر اإلشارة إىل أن املعاهدة محلت اسم "خنكار اسكله سي" نسبة ملدينة تقع جبنويب تركيا.
  4- وضع النص الرمسي هلذه املعاهدة   باللغة الفرنسية، و حاول كل فريق بعد ذلك يف ترمجته ملواد املعاهدة و تفسريها طبقا ملصلحته. 

5 -Donald quataert ;The ottoman empire 1700- 1922 ; second edition ; cam-

bridge ; p 58. 
  6- عبد العزيز الشناوي، املرجع نفسه، ص 220.
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اليت كانت الدولة  اإلصالحاتوهكذا نستنتج أن  سياسة روسيا عملت على إحباط مشاريع        
 النهوض مبختلف قطاعاهتا. العثمانية هتدف من ورائها إىل

على تشجيع شعوهبا البلقانية ومما قامت به روسيا أيضا إلجهاض مشاريع اإلصالح العمل        
كان اهلدف من ذلك هو و ميكن انتزاعه من ممتلكاهتا،  انتزاع ماو  الدولة العثمانية على االستقالل عن

اإلسراع بالدولة العثمانية يف و  ، لدولة العثمانية فرصة لالستقرار أو اختاذ سياسة اإلصالحعدم إعطاء ا
القرن  إىل منذ القرن الثامن عشر وصوالتطبيق هذه السياسة بدأت يف  لقدتالدمار، و و طريق االنيار 

  . (1)التاسع عشر للميالد

 موقف بريطانيا : -

أن ه من مصلحتها أن تتابع حكومة األستانة خطة  رأت األن   اإلصالحبريطانيا فكرة   تعارضمل       
عالقة بريطانيا بالدولة العثمانية كانت حتتم عليها مساعدة هذه األخرية يف  اإلصالح، حيث أن  

إعادة تنظيم اجليش و اإلدارة بإال  تأتىوهذا ال ي ،الضغط الروسيوف على قدميها أمام الوق
 . (2)العثمانية

يف الدولة  األخريةمل تكن متس امتيازات هذه  اإلصالحاتهذه  ونفسر هذه النظرة أيضا ألن         
اليت كانت تربمها بريطانيا و الدولة العثمانية، كانت جلها يف صاحل بريطانيا خاصة املعاهدات  و ألن  

م، اليت نصت على إلغاء االحتكار من طرف الدولة 1838معاهدة "بلطة ليمان"املنعقدة سنة 
 مصراعيه أمام النشاط الربيطاين العثمانية لصاحل بريطانيا، مما ساهم يف فتح االقتصاد العثماين على

بني بريطانيا و الدولة العثمانية، هي معاهدة  ىسبق هذه املعاهدة معاهدة جتارية أخر  وقد هذا
م، و اليت أطلق عليها اسم "معاهدة السالم و التجارة و التحالف السري" 1809الدردنيل يف سنة 

ني هذه املعاهدة على إعادة سريان املعاهدات و االتفاقيات اليت سبق عقدها بني الدولتقد نصت و 
هذه املعاهدات  اعتبار، و األسودو التجارة يف البحر  األجنبيةبنظام االمتيازات فيما خيتص 

 .(3)ا مل تتعرض لفرتة توقف أو تعطيل أو إلغاءاالتفاقيات سارية منذ إبرامها وكأن  و 

                                                           

  1- حممد مصطفى صفوت ، املرجع السابق، ص11.
  2 - غانية بعيو،املرجع السابق ، ص137.

  3- عبد العزيز الشناوي ، املرجع السابق، ص ص 218-217.
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التجارية و كان من أجل محاية مصاحل إجنلرتا السياسية   اإلصالحاتموقف بريطانيا هذا من  إن         
"باملرستون"الذي كان يرى ضرورة سالمة الدولة  خارجيتهاوقد جتسد موقفها يف شخصية وزير 

د روسيا، ومل يكن لديه مانع من استخدام التهديد و الوعيد ض   العثمانية، ويرى ضرورة تأييدها بالقوة
 .(1)السياسية ال احلربيةلتنفيذ سياسته إن دعت احلاجة، لقد كان مؤيدا للدولة العثمانية من الناحية 

 : موقف فرنسا -

إصالحات تعارض مل  األخرىحد كبري موقف بريطانيا، فهي  إىليشبه فرنسا موقف إن          
 اإلصالحويظهر ذلك من خالل احتضانا لعدد كبري من السفراء ورجال  حممود الثاين"،السلطان "
ظم الفرنسية يف ن  بشكل كبري على اخلربة و ال ، وكذلك يف انفتاح العثمانيني واعتمادهمالعثمانيني
 األفكارربت تسم، حيث 18ابتداء من القرن جليا  ، و قد بدأ هذا االنفتاح يظهراإلصالحيةحركتهم 

قد و  ربية الفرنسية إىل اإلدارات و نظم الدولة اليت وقفت كحاجز أمام التعليم و العادات اإلسالميةالغ
قصد حتقيق هدفها يف بسط محايتها على  مبا يعود بالفائدة عليها،حاولت فرنسا تدعيم اإلصالحات 

 .(2)ايا الكااوليك بالدولة العثمانيةمجيع الرع

كان ظاهريا للعلن من خالل   اإلصالحاتموقف روسيا من  وما ميكن أن نستنتجه مما سبق أن         
 األوضاعقصد احملافظة على  اإلصالحاحملاوالت املتعددة اليت أرادت من ورائها إجهاض عمليات 

املرتدية اليت كانت تعرفها الدولة العثمانية، و بالتايل السيطرة على أجزاء من أراضيها وملا ال عليها  
كلية،و لكن هذا مل مينع من التظاهر يف مرات عديدة بالوقوف إىل جانب الدولة العثمانية يف عملية 

 اليت كانت تقوم هبا.  اإلصالح

ه  ، إال أن  لإلصالحاتما دولتان أبدتا دعمهما و مساندهتما ريطانيا و فرنسا فرغم أن  ا بأم         
هذه العملية، و يظهر لنا هذا جليا من  إلحباطكانت هلما مواقف أخرى يف اخلفاء، كانت تسعى 

  .)3(إصالح عام وشامل ملختلف جوانب احلياة السيما االقتصادية إلجراءخالل عدم تقدمي املساعدة 

 

                                                           

  1- حممد مصطفى صفوت ، املرجع السابق، ص ص 16-15
  2- غانية بعيو، املرجع السابق، ص  ص 139-138.

  3-وائل معال وآخرون ، دراسات تارخيية جملة علمية فصلية تعىن بتاريخ العرب، العددان 91- 92، دمشق ، 2005م، ص 132.
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-1839ي حكم بني)الذ "عبد اجمليد"لكن ستتغري هذه النظرة الحقا يف فرتة السلطان        
 ا خاصة إصداره ملنشور "خطبالتنظيمات اليت سيقوم هب األوروبيةم(، إذ سرتحب الدول 1861

حيقق الكثري من  هألن  م، 1856فيما بعد املرسوم اهلمايوين سنة و ، م1839الشريف كوخلانة سنة 
 العثمانية.  اإلمرباطوريةطموحاهتم و يسمح هلم بالتغلغل أكثر داخل 

 .باشا حممد علي  الوايل من إصالحات األوروبيةردود الفعل احمللية و  :رابعا 

 : ردود الفعل احمللية  أ / 

نظرا  األهايلمن  اإعجاب القت قبوال بل "حممد علي باشا"ر وايل مص إصالحات الشك أن          
خمتلف النواحي مبا يف ذلك االقتصادية و االجتماعية يف معيشتهم  ىعملت على رفع مستو  األن  

، رغم كونه  األخريجزات هذا نو حىت من بعض النخب املثقفة اليت اعرتفت مب ،و الثقافية اإلداريةو 
 قليال . يا مل يتعلم من الثقافة إالكان أم  

مل  األن  سخطا من طرف البعض، نظرا  "حممد علي باشا"اارت إصالحات ولكن يف املقابل أ        
ومل يكن هلا من خرياته  تستجب لتطلعاهتم، ذلك أن  الوايل مل يعط للرعية حسابا يف مشاريعه،

و أدخل حماصيل جديدة وفرية الربح و اخلري   األرضأرباحه، فقد استصلح مساحات واسعة من و 
و أنشأ من  ،األتراكسخرا كما كان يف عهد املماليك و أجريا م   كالقطن و التوت، لكن الفالح ظل  

ينالون من املال إال النصيب  لكن رعيته كل ها كانوا أجزاء ال املصانع العديد منها اليت تدر الربح الوفري،
من الرعايا لكن أحدا منهم مل يرتفع عن مكان  اآلالفك يف جيوشه الذي يسد رمقهم، و قد اشرت 

ته اليت زادت من إصالحا اؤمر فيطيع، و هكذا فمن املعقول أن يثور هؤالء عليه و يرفضو اجلند الذي ي  
  .(1) مأساهتم

 

  

                                                           

  .156-155عبد هللا عبد الرزاق و شوقي اجلمل، املرجع السابق، ص ص  -1 
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حالتهم  اإلصالحية، رغم أن   "حممد علي"أكرب ساخط على سياسة  (1)لقد كان الفالحون       
لكنه مع ذلك حرمهم من حق التملك و أصبح  .حتسنت نسبيا عما كانت عليه يف زمن املماليك

حالة الضيق تلك أدت هبم إىل .ظلم موظفي احلكومةو الفالحون مستهدفني للضرائب الفادحة 
قسوة هي املالذ األخري ملواجهة  "حممد علي"نظام  الرفض يف الكثري من األحيان، و كانت الثورة ضد  

 يف سنوات "مد عليعصر حم"حكم الباشا، و عرفت البالد العديد من االنتفاضات اليت شهدها 
 .(2) م1824،3،1821182

ه احلرفيني سخطوا على إصالحاته هم كذلك، نظرا ألن   سخط الفالحني فإن   إىل وباإلضافة       
ذي  الطائفي الاليت قام عليها النظام  األسسدم عدة أسس من بعض مهامهم و ه   هاسلب من مشاخي

حيث  حيث كان احلرفيون يقطنون يف مكان واحد فأصبح ينقلهم إىل ،كان يف مقدمتها التوطن
حيتاج، كما نسف عملية احتكار احلرفة للصناعة، وذلك بعمله على تعليم تلك احلرف للناس و نشر 

تلك احلرف مهدما أساس سريها على  إىلفنونا عليهم، كما هدم أساسا أخر عندما أدخل التقنيني 
  . ( 3)العادات و التقاليد املورواة

 : األوروبيةردود الفعل  ب /

فهذه الدول  "حممد علي باشا"السالفة الذكر من إصالحات  األوروبيةمل ختتلف مواقف الدول        
ا خطوة خطرية الواسعة و املنجزات العظيمة، اليت أحداها يف مصر على أن   اإلصالحاتإىل  تنظر 

 .يف مصر من جهة و الدولة العثمانية من جهة اانيةها من شأنا القضاء على مصاحل

 

 

                                                           
وضع حممد علي يده على كامل حماصيل القطن و الكتان ليضعها بعد سنتني على حماصيل النيلة و السمسم و النباتات الزيتية  1815يف سنة  -1

ة م مجيع األوقاف الدينية و اإلقطاعات ، و قد كانت كثرة الفالحني الذين يتواراون العقارات جيال بعد جيل، مفتقر 1812األخرى ، كما صادر منذ 
تاريخ إىل ذلك وأصبح الفالح حيرث أرضه منذ ذلك اليوم بصفته مزارعا المالكا ، فقد أصبحت األرض ملكا للسلطان . انظر، كارل بروكلمان ،

  .545م،ص 1968، دار العلم للماليني ، بريوت،5،تر، أمني فارس و منري البعلبكي، ط الشعوب االسالمية
  .127املرجع السابق، ص  خرون،آلدين و امساعيل سراج ا -2 

  3- عبد السالم عبد احلليم عامر، طوائف احلرف يف مصر 1805-1914م، اهليئة العامة ملكتبة اإلسكندرية ، 1993م،ص ص 284-283.
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 أن  حيث .)1(عرف "باملسألة املصرية" و تظهر لنا مواقف هذه الدول جليا يف تعاملها مع ما        
 "الباشا حممد علي"ا فرنسا فتقف إىل جانب جانب الدولة العثمانية، أم   تقفان إىلإجنلرتا و روسيا 

 ه أول حاكم شرقيحفاظا على مصاحلها يف بالده خاصة إذا علمنا أن  و  نظرا لعالقتها الطيبة معه،
 . سياسة التغريببيأخذ 

 : موقف روسيا -

 حممد"الء ياست ، ورأت أن  اسطنبولنظرت بعني اخلوف و الريبة إىل تقدم اجليش املصري إىل        
صاحلها يف املنطقة، فوصول دولة قوية إىل منطقة يقضي على م على العاصمة العثمانية  "علي

 يتفق و سياسة روسيا، ومن ناحية أخرى فإن   ، الاألسودو الدردنيل(و البحر  البوسفوراملضائق )
مستقبل األطماع الروسية يف منطقة البحر املتوسط تعود أدراج الرياح، لكل هذا جندها تقدم العون 

و تقرتح التدخل املباشر بقواهتا الربية والبحرية، للدفاع عن ممتلكات  العسكري للدولة العثمانية،
عناه وجود صداقة بني تقدمي هذا العرض من روسيا للدولة العثمانية م ولكن هذا ال يعين أن   السلطان،
   .(2)ففي الواقع كانت العالقات الروسية العثمانية عالقة عداء مستمر  الدولتني،

 : موقف بريطانيا -

اها أكثر ترددا جتاه التدخل نر العثمانية، ف اإلمرباطوريةتتبع سياسة احملافظة على  إجنلرتا كانت       
الروسي، رغم ما حيمله هذا التدخل من هتديد مباشر للمصاحل الربيطانية يف الشرق، و يبدو أن  إجنلرتا 

اهلامة يف  األمورض جنلرتا ببعإيف يد فرنسا، و ذلك نظرا النشغال  األوريبأن ترتك الدور  ارتآقد 
 .(3)جيكيةأوربا مثل الثورة يف ايرلندا و املسألة البل

 
                                                           

على إار ظهور نزعة حممد علي االستقاللية و رغبته  "مصر حممد علي باشا ه علىوالي"و  "السلطان حممود الثاين "نقصد هبا املواجهة العسكرية بني -1
ا بعض املراتب مو ابنه إبراهيم ، مبنحه "حممد علي"بوعوده جتاه  "حممود الثاين"مرباطورية ، خاصة بعدما مل يوف السلطان يف االنفصال عن جسم اإل

ال جديد، و قد قام السلطان حممود الثاين بتكليف وايل "صيدا" "عبد هللا العليا يف الدولة إضافة إىل عزمه على تنحيته و عزله من منصبه كوال و تعيني و 
م،و 1831حممد علي بالتوجه إىل صيدا ملحقا هزمية ساحقة جبيوشه ، وقد ت بعدها السيطرة على الشام سنة  باشا" بالتوجه حملمد علي ملعاقبته إال أن  

م .انظر ،سيد حممد السيد، املرجع 1833 أراضي الدولة العثمانية ، حىت وصل إىل كتاهية سنةيف مبدة قصرية متكن إبراهيم باشا من التقدم أكثر بعدها
 .  253السابق،ص

،دار املعرفة 1، تق، عمر عبد العزيز عمر،طيف القرنني التاسع عشر و العشرين األوسطالكربى و الشرق  ىالقو مجال حممود حجر، - 2
  .28م،ص1989،اإلسكندرية،اجلامعية

  3- نفسه، ص ص 29- 30.
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 :  فرنسا موقف -  

ا مل ختتلف   "حممد علي باشا"قوله يف موقف فرنسا من إصالحات  ميكن ما        نظرهتا  كثريا عنأن 
لكنها و و ا رأت يف هذا الشخص هتديدا ملصاحلها ذلك أن   ،"حممود الثاين"السلطان  إلصالحات

 ،تهبل كانت يف الظاهر تبدي ارتياحها و إعجاهبا بإصالحا ،اقفبفعل مصاحلها معه مل تبد تلك املو 
إجنلرتا أاناء و  على عكس روسياله  او نرى ذلك يف مساندهت يقف يف وجهه، و مل تفعل أي شيء

 ."حممود الثاين"فرتة خالفه مع السلطان 

ففرنسا كانت مدفوعة لتسوية اخلالف املصري العثماين من منطلق حرصها على صداقتها مع         
كان يعتمد على النظم   "حممد علي"الباشا، و حرصها على مصاحلها كما أسلفنا الذكر، وألن 

إصالحه من خالل استعانته مبجموعة خرباء فرنسيني و إرسال بعثات إىل هناك الفرنسية يف عملية 
وسعي الت "حممد علي"ن  موقف الدول عموما مل خيتلف عن كونه يهدف للقضاء على حلم أ ولكون 

    . (1)إحباط خمططاتهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1- يلماز أوزتونا،  تاريخ ...املرجع السابق، ص ص 36- 37.
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 خامتة

"بإصالحاته مل تكن حممود الثاينو مما سبق يتضح أن  الظروف اليت قام فيها السلطان "       
النسبة للظروف الداخلية فقد متثلت فبباملناسبة أبدا، فلقد واجهته صعوبات داخلية وأخرى خارجية، 

يف ظهور خطر الوهابيني يف شبه اجلزيرة العربية، وظهور احلركات االنفصالية كتمرد اليونان و مترد 
 "حممد علي" يف الشام و احتالل اجلزائر من طرف فرنسا .

أم ا خارجيا فرتبص روسيا بالدولة العثمانية أصبح دائما و كثريا ما حتول إىل مواجهة عسكرية         
" فإن  الظروف املتدهورة اليت وجد عليها مصر، أدت به إىل التفكري حملمد عليبني الطرفني، بالنسبة "

قطة املشرتكة يف إلصالح خمتلف قطاعاهتا و تأسيس دولة حديثة تنافس الدول العظمى، و لعل الن
تبين إصالحاهتما كان اختيار النموذج الغريب و اقتباسه، و مرد ذلك لالنفتاح الذي بدأ حيصل على 
أوروبا، و إىل األساليب املتطورة اليت أصبحت متتلكها هذه األخرية واليت جتسدت يف قوهتا 

ة العثمانية، فتكف بذلك عن العسكرية.وكذا إلقناع الدول األوروبية أن مثة إصالحا جيري داخل الدول
 التدخل يف شؤونا الداخلية حبجة محاية األقليات .

 حممد علي" وواليه على مصر  "حممود الثاينإن  اإلصالح الذي بدأ به كل من السلطان "        
"كان اجملال العسكري و بالضبط اجتاههما إلصالح اجليش نظرا إلدراكهما ألمهية هذا اجملال  باشا

الدولة اجلهادي، وكانا على قناعة أن  البدء بإصالح هذا اجلانب أوال يفسح اجملال فيما بعد  ولطابع
 لبقية اجملاالت.

"حممد " والوايل  حممود الثايناالنطالقة الفعلية إلصالحات كل من السلطان " وبذلك كانت       
 ملماليك بالنسبة للوايل." بعد القضاء على االنكشارية بالنسبة للسلطان والتخلص من اعلي باشا

كانت جماالت اإلصالح بالنسبة للمصلحني متشاهبة إىل حد كبري،  فباإلضافة إىل البدء   لقد       
بإصالح اجملال العسكري، كانت اهتماماهتما باجملاالت األخرى نفسها يف احلكومة و اإلدارة، يف 
 اجملال الرتبوي و التعليمي، اجملال االقتصادي واالجتماعي.ولكن ما يالحظ على إصالحات السلطان

ا كانت بسيطة ال تعدو أن تكون يف مصاف اإلصالحات حممود الثاين" " يف اجملال االقتصادي أن 
" يف اجلانب االجتماعي. وهذا ما أعيب حممد علي باشااألخرى، ونفس األمر نلمحه مع الوايل "

 عليهما يف إصالحاهتما. 
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ببعض إصالحاته متأارا بواليه إن  الدارس إلصالحات الرجلني يالحظ أن  السلطان قد قام         
نابليون " قام بإصالحاته متأارا بالغرب، و بالضبط بشخص "حممد علي"، كما أن "حممد علي باشا"

"،نظرا لسلسلة اإلصالحات اليت قام هبا هذا األخري يف مصر على إار احلملة الفرنسية سنة بونابرت
نتائج باهرة سامهت يف إبراز مواطن  م. و مما ال شك فيه أن  إصالحات كل منهما قد حققت1798

 ،ولقيت استحسانا بل وإعجابا من طرف البعض ،الضعف و اخللل يف الدولة العثمانية و يف مصر
ا كانت مقتبسة عن الغرب يف كل شيء، و ألن ا  ولكن يف املقابل هناك صنف تذم ر منها نظرا ألن 

الدولة، أم ا فيما خيص التذمر من أعطت صالحيات واسعة للمسيحيني املتواجدين يف أحناء 
ا استنزفت جهود الرعية و خاصة طبقة الفالحني حممد عليإصالحات "  احلرفيني.و " فألن 

إن  هذه اإلصالحات أاارت ردود فعل الدول األوروبية اليت ختوفت منها، و املالحظ على        
" كانت كل من فرنسا وبريطانيا الثاينحممود موقفهم أن ه انقسم إىل مؤيد و رافض فبالنسبة للسلطان "

يف الظاهر مؤيدة حلركة اإلصالح، نظرا ألن  هذه اإلصالحات مل تقف يف وجه مصاحلهم املتمثلة يف 
االمتيازات املمنوحة هلم من طرف الدولة العثمانية، أم ا موقف روسيا فكان رافضا لإلصالحات نظرا 

 لتصادمها مع مصاحلها.

" جند نفس األطراف "حممد عليقف هذه الدول الثالث من إصالحات و فيما خيص مو        
مؤيدة و روسيا رافضة و لكن ألسباب خمتلفة، ففرنسا مل تعارض فكرة اإلصالحات نظرا لعالقة 

" و ألن  هذه اإلصالحات كانت على النموذج الفرنسي  حممد عليالصداقة اليت كانت تدعيها مع "
ب انشغاهلا مبسائل يف أوروبا . أم ا روسيا فقد رفضت هذه اإلصالحات أم ا بريطانيا فلم ترفضها بسب

ا رأت فيها هتديدا صارخا ملصاحلها وخاصة عندما بدأت النظرة االستقاللية تسيطر على   "حممدألن 
 " األمر الذي جعلها تساند الدولة العثمانية خوفا على مستقبل مصاحلها.علي

تطيع حتقيق أكثر مما حققته لو احتد السلطان و الوايل يف إن  هذه اإلصالحات كانت تس       
م إىل صراع، و لكن كانت 19مشاريعهما اإلصالحية، و مل تتحول العالقة بينهما يف االاينيات القرن 

 النتائج نسبية خاصة إذا علمنا أن  الدول األوروبية استغلت هذا الصراع بتدخلها يف املسألة . 

ات فتحت الباب على مصراعيه للتدخل األجنيب فأصبح اخلطر داخليا، فقد إن  هذه اإلصالح       
عملت هذه الدول على إاارة الفنت و حتريض الواليات على االنفصال عن جسم الدولة، و هذا ما 

م، و باإلضافة إىل ذلك فإن  هذه الدول ستحصل على 19سنلمحه أكثر يف النصف الثاين من القرن 
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هلا حصة األسد فيها داخل الدولة و هذا ما سيظهر جليا يف فرتة السلطان امتيازات أكثر وتكون 
م( الذي عرفت فرتته بالتنظيمات حيث سيواصل حركة اإلصالحات 1861-1839عبد اجمليد األول )

 و لكن هذه املرة ستأخذ صفة قانونية وتكون مبصادقة الدول األوروبية  .

" أخذت حممد عليمنهما فإننا جند أن  إصالحات "و إذا عدنا إىل درجة جناح إصالحات كل    
" مل يرث إمرباطورية عانت من حممد علي" ، ألن  "حممود الثاينمسارا أكثر جناحا من السلطان "

" بدرجة أكرب حممد عليويالت الضعف، بل إن ه املؤسس للدولة. كما نرجع سبب جناح إصالحات "
ؤرخ ألربت حوراين إىل أن  الدولة العثمانية كانت " حسب املحممود الثاينعن إصالحات السلطان "

تضم االث فئات اجتماعية )اإلنكشارية، العلماء، والرعية(، و كان تعاونا يف رفض إصالحات 
 السلطان سببا يف إفشاهلا.غري أن  عنصر اإلنكشارية و العلماء كان هلما تأاري أضعف يف مصر . 

ول إال أن  إصالحات هاتني الشخصيتني  رغم بعض املآخذ و لكن يف األخري ما عسانا أن نق       
ا كانت مبثابة الرتياق الذي محى جسم اإلمرباطورية من مسوم أعدائها املتمثلني  اليت محلتها، إال أن 
أساسا يف الدول األوروبية و خاصة روسيا اليت وصفت الدولة العثمانية يف هذه املرحلة على أن ا رجل 

 أابتت العكس يف تلك الفرتة .    الوايلفائه، و لكن أعمال السلطان و مريض ال أمل يف ش
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 الببليوغرافيا

 
 
 

 يا: فراغقائمة البيبليو 
 املصادر: أ / 

 املعربة :  / املصادر العربية و 1.أ
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 4، تح ، عبد الرحيم عبد الرمحان، ج، عجائب اآلاار يف الرتاجم و األخبارالرمحانعبد اجلربيت  -1
 م.1998مطبعة دار الكتاب املصرية ، القاهرة، 

، املطبعة األمريية 1ط، 2ج،1، جدول البحارعن حقائق األخبار  إمساعيل،سرهنك  -2
  ه.1312مصر،

  الشهريةو  القاهرة و مدنا و بالدها القدمية من اخلطط التوفيقية اجلديدة ملصر، علي باشامبارك  -3
 .ه1306، املطبعة الكربى األمريية ، مصر ،  1، ط  1ج 

،د ط ، دار النفائس إحسان احلقي، مانية ، تح، تاريخ الدولة العلية العثحممد فريد بكاحملامي  -4
 دت.

 م. 1999، تر، لطيف فرج ، مكتبة األسرة ، مصر ولع فرنسي  ،روبريسولييه  -5

 / املصادر األجنبية : 2أ.

 املصادر بالفرنسية: 

1-Duckete w.a;la turquie pittoresque histoire-mœurs-

description;victor lecon editeur ;paris; 1855.                                 

2-Engelhardt ed ;la turque et le tanzimat ou histoire des 

rèformes dans l’empire ottoman depuis 1826 jusqu'à nos        

jour ; paris ; libraires du conseil de’tat ; 1882                         

                    

3-Hammer de.n ;histoire abrigée de l'empire ottoman       

composée jusqu'au régne d'ibrahim inclusivement;daprés la     

Grande histoire;tome second;paris;1839.                                    

 

4-Hammer Joseph: histoire de l’empire ottoman : depuis 

origine jusqu’a nos jours ; tome dix –septième : 1995.             

5-Lamartine a.de ; histoire de la turquie ; tome 1                      
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  Libraire du constitutionnel;paris ;1854.                                    

                    

6-Poujoulat batistin ; histoire de constantinople ; cox prenant ; 

le bas empire et l’empire ottomane ; tome second deuxi eme 

partie ; paris ; 1853.                                                                     

7-Sakakini.a ;de l’egupte et de l’intervention europèenne dans 

les affaires d’orient ;imprimerie de henri dupuy ;paris ;1833.   

     

 اإلجنليزية:املصادر ب

1-Donald quataert ;the ottoman empire 1700- 1922 ; second 

edition ;Cambridge.    

 

 ب/ املراجع: 

 املراجع العربية و املعربة: 

دار ، تاريخ مصر والسودان احلديث و املعاصر ،شوقي اجلمل عبد هللا عبد الرزاق و إبراهيم  -1
 م.1997الثقافة للنشر و التوزيع ،القاهرة ،

، صفحات من تاريخ مصر تاريخ مصر من الفتح العثماين إىل سليم وحسن عمراإلسكندري  -2
 م. 1996قبيل الوقت احلاضر، مر، اج سفذج، مكتبة مدبويل، القاهرة، 

حممد زينهم  ،، تقسالطني بين عثمان من أول نشأهتم حىت اآلن ، عزتلو يوسف بكآصاف  -3
  .م1995، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  1حممد عزب ، طو 

سؤال و جواب توضح حقائق  303، الدولة العثمانية اجملهولة سعيدأوزتورك و أمحد آق قوندز  -4
 .م  2008اسطنبول ،  ، غائبة عن الدولة العثمانية وفق البحوث العثمانية
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املشرق العريب والغرب حبث يف دور املؤارات اخلارجية يف تطور النظام  ،جالل أمحدأمني  -5
، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان 4،ط و العالقات االقتصادية العربية االقتصادي العريب

 م.1983

، تر،ناصر الدين األسد و إحسان  ، يقظة العرب تاريخ حركة العرب القوميةجورج أنطونيوس  -6
 .م1987، دار العلم للماليني ،لبنان،8عباس ،ط

تر، عدنان حممود سلمان، مراجعة و تنقيح حممود  ، تاريخ الدولة العثمانية،يلماز أوزتونا -7
 م.1988، منشورات مؤسسة فيصل لتمويل، تركيا 1األنصاري، مج

 1جمصاحل سعداوي ، ، تر،  الدولة العثمانية تاريخ و حضارة، أكمل الدين إحسانأوغلى  -8
 . م1999مركز األحباث للتاريخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية، اسطنبول ، 

، مركز ، من تاريخ األقطار العربية يف العهد العثماين حبوث وواائق و قوانني خليل ساحليغلى أو  -9
 .م2000األحباث للتاريخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية ، اسطنبول ، 

  1طحممد األرناؤوط ، ،تر ،، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االحندارخليلإيناجليك  -10
 .م 2002دار املدار اإلسالمي ، بريوت ، 

قسم الدراسات و النشر  ومر، ، تق اإلنكشاريون يف اإلمرباطورية العثمانية ،إيرينابرتوسيان  -11
 .م 2006باملركز، مركز مجعة املاجد للثقافة و الرتاث ، ديب ، 

 .، دط، دت حممد علي و أوالده بناة مصر احلديثة، مجالبدوي  -12

األلقاب والوظائف العثمانية  دراسة يف تطور األلقاب و الوظائف منذ الفتح ، ىمصطفبركات  -13
 -1517العثماين ملصر حىت إلغاء اخلالفة العثمانية )من خالل اآلاار و الواائق و املخطوطات 

  م.2000، دار غريب ،القاهرة ، (1924

، دار العلم 5مني فارس و منري البعلبكي، طتر، أ ،سالميةتاريخ الشعوب اإل ،كارلبروكلمان   -14
 م.1968للماليني ، بريوت،

خالد زيادة  ،تح و دراسة عربة أو الدولة العثمانية قبل الدستور و بعده،، سليمانالبستاين  -15
  م.1978، دار الطليعة ،لبنان، 1ط
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  العثمانية من خالل املصادر الرتكيةفرقة اإلنكشارية نشأهتا و دورها يف الدولة  ،سونيا حممدالبنا  -16
 .م  2006، إيرتاك للنشر و التوزيع ، القاهرة، 1تر، سونيا حممد البنا ، ط

عبد الرمحان املودن  ،تق، العثمانيون املؤسسات و االقتصاد و الثقافة، عبد الرحيمبنحادة  -17
 م.2008، 1ط

 مل للنشر و التوزيع دار األ، 1، ط  تاريخ العرب احلديث  ،خرونآمجيل و بيضون  -18
 م.1991

  .م1997،دار الشروق ،األردن،1، طتكوين العرب احلديث، سيارميل اجل -19

، تق القوى الكربى و الشرق األوسط يف القرنني التاسع عشر و العشرين ،مجال حممودحجر  -20
 م.1989،دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية،1ط عمر عبد العزيز عمر،

، دار العلم للماليني ، بريوت  3ط،  البالد العربية و الدولة العثمانية ،ساطعصري احل -21
 م.1965

 م.1957، املطبعة اجلديدة، دمشق، 3طتاريخ الشرق و الغرب ،، عابدمحادة  -22
، اهليئة املصرية 2نبيل صالح وعبد الرمحان الشيخ ،ج ،تر،تاريخ الشعوب العربية ،ألربتحوراين -23

  م.1999للكتاب،العامة 
، املكتب املصري لتوزيع 1ط ،، تاريخ الدولة العثمانية يف العصور الوسطىحممود حممداحلويري  -24

 م.2002املطبوعات، القاهرة، 

العالقات الرتكية اليهودية و أارها على البالد العربية منذ قيام دعوة يهود الدونة ، هدىدرويش  -25
 م.2002،  دار القلم ، دمشق، 1،ط2، ج 20إىل ناية القرن 1648

 ، دط ، دت.، مكتب و صفي لآلالت الكاتبة تاريخ مصر احلديث ،حممدالدقن  -26

، مركز 1، طالتكوين التارخيي لألمة العربية دراسة يف اهلوية و الوعي، عبد العزيزالدوري  -27
 .م 1984دراسات الوحدة العربية ، بريوت، 
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اإلمرباطورية العثمانية و عالقاهتا الدولية يف االاينيات و أربعينيات ، نينل ألكسندروفنادولينا  -28
  .م 1999أنور حممد إبراهيم ، اجمللس األعلى للثقافة ،  ،تر ،القرن التاسع عشر 

وآخرون  ، ط  ، تح ، دانيال إكريسيلوس تاريخ الوزير حممد علي باشا، خليل بن أمحدالرجيب  -29
 .م1997القاهرة  ، دار اآلفاق العربية ، 1

شاف التقدم األورويب دراسة يف املؤارات األوروبية على العثمانيني يف القرن تاك ،خالدزيادة  -30
 .   م1981، دار الطليعة للطباعة و النشر ، لبنان ،  1، ط الثامن عشر

 م.2013الدار املصرية اللبنانية  ،1، طالكاتب و السلطان من الفقيه إىل املثقف، خالدزيادة  -31

، مكتبة االسكندرية  حتديث مصر يف عصر حممد عليإمساعيل و آخرون، سراج الدين  -32
  .م2007االسكندرية ، 

، اإلسكندرية   دراسات يف تاريخ مصر و السودان احلديث و املعاصر ،حممد حممودالسروجي  -33
 م.1998

، دار الصحوة 1حممد السيد، ط وتق وتع، تر، دراسات يف التاريخ العثماينسيد حممد السيد  -34
 م. 1996التوزيع، القاهرة، و  للنشر
، اهليئة املصرية العامة للكتاب   ، املوظفون يف مصر يف عهد حممد عليحلمي أمحدشليب  -35

 م. 1989
 ، مكتبة األجنلو1ج ،الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها ،عبد العزيزالشناوي  -36

  .1980املصرية،القاهرة، 
، املعهد  1، ط، قوانني الدولة العثمانية وصلتها باملذهب احلنفي جانبوالت أورهانصادق  -37

 .م 2012العاملي للفكر اإلسالمي ، لبنان ، 

، مطبعة دار الكتب املصرية  1، ط  ، تاريخ مصر احلديث من حممد علي إىل اليومحممدصربي  -38
 م.1926القاهرة ، 

، معهد الدراسات العربية حماضرات يف املسألة الشرقية و مؤمتر باريس ،حممد مصطفىصفوت  -39
  م.1958ة، يالعال
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 را، د 3، ط ، تاريخ العثمانيني من قيام الدولة إىل االنقالب على اخلالفةحممد سهيلطقوش  -40
 .م 2003النفائس ، لبنان ، 

، مطبعة  عهد عباس األول و سعيديف ة يف عهد حممد علي مث يالبعثات العلم ،عمرطوسون  -41
 م  1934 صالح الدين ، االسكندرية ،

  ، صفحة من تاريخ مصر يف عهد حممد علي اجليش املصري الربي و البحريعمرطوسون  -42
 م. 1996، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، 2ط

، اهليئة العامة ملكتبة م1914-1805طوائف احلرف يف مصر ، عبد السالم عبد احلليمعامر  -43
 .م1993اإلسكندرية ، 

 ر كنوز املعرفة للنشر و التوزيع ، دا 1، ط ، تاريخ أوروبا احلديث و املعاصررعد جميدالعاين  -44
 .م 2008عمان ، 

، القاهرة  ، مطبعة التوكل 2، ط 1942 – 1828تاريخ الوقائع املصرية ، إبراهيمعبده  -45
 م.1942

ابع اهليئة املصرية العامة ، مط م1827 -1824، قصة احتالل حممد علي لليونان مجيلعبيد  -46
 م.1990 ،بللكتا

، الدار العربية  2، ط ، الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االحنطاطقيس جوادالعزاوي  -47
 م. 2003للعلوم  لبنان ، 

، دار النهضة العربية للطبع  1، ط  ، التغيريات االجتماعية يف عهد حممد عليسلوىالعطار  -48
 م. 1989النشر ، القاهرة ، و 

، د ط، دار املريخ ، السعودية   الدولة العثمانية و الوطن العريب الكبري، عبد الفتاحأبوعلية  -49
 م.2008

، د ط، دار النهضة العربية   م(1922 -1516، تاريخ املشرق العريب)عمر عبد العزيزعمر  -50
 .بريوت ، د ت
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عودة حممد عبد هللا واخلطيب إبراهيم ياسني، تاريخ العرب احلديث، األهلية للنشر و التوزيع  -51
 م.1989عمان، 

و ج  1، ج  ، تاريخ الفكر املصري احلديث من احلملة املصرية إىل عصر إمساعيللويسعوض  -52
 . م1987، القاهرة ،  مكتبة مدبويل ، 1، ط  2

 1، تر ، سعد رمحي ، ط  التاريخ االقتصادي للشرق األوسط  مشال إفريقيا، شارلعيسوي  -53
 م.1985دار احلدااة  ، لبنان  ، 

، ديوان م1916 -1288، دراسات يف تاريخ الدولة العثمانية و املشرق العريب الغايل غريب -54
 م.2007املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

-1811 ، قراءة جديدة لسياسة حممد علي باشا التوسعية )سليمان بن حممدالغنام  -55
 .م 1980، دار هتامة ، السعودية ،  1، ط م( يف اجلزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا1840

، تر، شريف يونس   كل رجال الباشا حممد علي و جيشه و بناء مصر احلديثة،  خالدفهمي  -56
 .م2001الشروق ، القاهرة ، ، دار 1ط 

 . د تدار املعارف ، مصر ،،  التاريخ احلديث و املعاصر، أمحد جنيب هاشمحممد و  قاسم  -57
 م.1992، اهليئة املصرية العامة للكتاب، حممد علي رؤية حلادث القلعة، حسنيكفايف -58 

 م.2011دار النيل، ، 1كومل صاحل، سالطني الدولة العثمانية، تر، مىن مجال الدين، ط-59

 ، مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة ، تاريخ مصر االقتصادي يف العصور احلديثةحممد فهميهليطة  -60
 م.1944، القاهرة ، والنشر

،الدار  2سيد رضوان علي ، ط ،، تع اسطنبول حضارة اخلالفة اإلسالمية، برنارد لويس  -61
 م.1982السعودية للنشر و التوزيع ، الرياض ، 

دار الشروق ، القاهرة   ، 3ط،  يف أصول التاريخ العثماين ،أمحد عبد الرحيممصطفى  -62
 .م 2003
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 1، طالعصر العثماين من القوة و اهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية ، نادية حممودمصطفى  -63
 .م 1996املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، القاهرة، 

، دار الفكر  1، ط 2تر، بشري السباعي ، ج ، الدولة العثمانية، تاريخ روبري منرتان  -64
 .م 1999النشر و التوزيع ، القاهرة ، و للدراسات 

 م.1938،مطبعة حجازي ،القاهرة 2،ط ، الشرق اإلسالمي يف العصر احلديثنيحسمؤنس  -65

، دار  1ط  ، 1882- 1805، إدارة األقاليم يف مصر زين العابدين مشس الدينجنم  -66
 .م 1988الكتاب اجلامعي ، القاهرة ، 

 .د ت القاهرة، ،د ط، دار الفكر العريب، ، تاريخ الشعوب اإلسالميةوار عبد العزيز سليمانن -67

عمر عبد العزيز عمر   ،، تق احلرف و الصناعات يف عهد حممد علي، صالح أمحدهريدي  -68
 م.1985دار املعارف ، االسكندرية ، 

 -م1805ه/1220دراسات يف تاريخ مصر احلديث و املعاصرصالح أمحد هريدي، هريدي  -69
 2000، عني للدراسات و البحوث   االنسانية و االجتماعية، 1، ط2، ج م1882ه/ 1300

 م.2006، د ط ،  م2005 – 1805، تطور النظام السياسي يف مصر علي الدينهالل  -70

مكتبة العبيكان   د ط، ، العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديث، الدولة إمساعيل أمحدياغي  -71
  ت.د

تع ، علي أمحد شكري ،   ، تاريخ مصر من عهد املماليك إىل ناية حكم إمساعيلجورجيانج  -72
 .م1996دبويل ، القاهرة ، م، مكتبة  2ط 

 اجلرائد واملقاالت: ج/ 

 .2006االقتصاد املصري احلديث، راشد عبد اجمليد، جتربة حممد علي وبناء -1

 -91، حركة اإلصالح يف الدولة العثمانية، جملة دراسات تارخيية، العددان عامر حممود علي -2
 م.2005، 92



112 
 

عامر حممود علي، املصطلحات املتداولة يف الدولة العثمانية، جملة دراسات تارخيية، العددان  -3
 م.2012، 118 -117

 م.1991، مصر، 333أفندي يف مصر،اقافة اليوم وكل يوم، العدد  الغيظاين مجال، إدريس -4

تعىن بتاريخ العرب، العددان فصلية حمكمة دراسات تارخيية جملة علمية معال وائل وآخرون، جملة  -5
 .م2005، دمشق، 92 -91

لعصر حممد علي، العدد  سعد أمحد صادق، االستشراق: قضايا الصورة حول النظرة االستشراقية -6
 ، الفكر العريب، د ت.32

 األطروحات و املذكرات اجلامعية :د/ 

 األطروحات : / 1د.

، دور السفراء العثمانيني و الفرنسيني يف حركة التغريب يف مد فردوس بنت حافظ حممجال الدين  -1
كتوراه يف ،رسالة مقدمة لنيل درجة الد م( 1909-1788ه/ 1327-1203الدولة العثمانية )

التاريخ احلديث و املعاصر، إشراف أمرية بنت علي وصفي مداح ، جامعة أم القرى، السعودية  
 .م 2011م 2014-2013ه/ 1434-1435

مشروع الوحدة التحرري حلركة اجلامعة اإلسالمية يف بلدان املغرب العريب بني الصادق ، دهاش  -2
، مذكرة دكتوراه يف التاريخ احلديث و املعاصر ،إشراف يوسف مناصرية،  جامعة  1919 -1876
 . م2008،  2اجلزائر 

الدولة العثمانية من خالل كتابات املستشرقني يف دائرة  أماين بنت جعفر بن صاحل ،الغازي  -3
لتاريخ ، إشراف رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف ا ،1ج،املعارف اإلسالمية عرض و نقد و حتليل

 .م  2010 -ه 1431أمرية بنت علي مداح ، جامعة أم القرى ، مكة ، 

، أطروحة  دور االمتيازات األجنبية يف سقوط الدولة العثمانيةياسر عبد العزيز حممود ، قادري  -4
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر،إشراف يوسف بن علي الثقفي، أم القرى 

 .م2001-ه1422ململكة العربية السعودية ، ا
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 –ه 1327العثمانية و الغزو الفكري حىت عام الدولة خلف بن ديالن خضر ، الوذينايل  -5
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي احلديث، إشراف عبد اللطيف   ،م1909

 . م1990-ه 1410عبد هللا بن دهيش، جامعة أم القرى ،مكة ، 

 رسائل املاجيستري: / 2د.

، التنظيمات العثمانية و أاارها على الواليات العربية الشام و العراق نوذجا بعيو غانية  -1
جامعة مذكرة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ احلديث، إشراف الغايل غريب،، م(1876 -1839)

 م.2009 -2008اجلزائر،

، مذكرة لنيل  م19االمتيازات األجنبية على الشام خالل القرن ، انعكاسات فاطمة بوجلطي  -2
بوزريعة   2شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث ، إشراف الغايل غريب ،  قسم التاريخ ، جامعة اجلزائر 

 م.2011 -2010

 – 1789قات العثمانية الفرنسية يف عهد السلطان سليم الثالث ) العال، كمال حسنة -3
،مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف التاريخ ، إشراف عائشة غطاس، جامعة اجلزائر   م (1807
 .م 2006 -2005

دمحانة جازية، السياسة اخلارجية للدولة العثمانية يف عهد السلطان حممد الثاين )الفاتح(  -4
ة م، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف التاريخ احلديث و املعاصر)الدول1451-1481

 م. 2013 -2012العثمانية واملشرق العريب(،إشراف نادية طرشون، قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، 

م(، مذكرة لنيل درجة 1839 -1808زهرة زكية، إصالحات السلطان حممود الثاين ) -5
 م.1983 -1982املاجيستري، إشراف أبو القاسم سعد هللا، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، 

ه/ 1343-926أار أهل الذمة الفكري يف الدولة العثمانية ) ،جد بن صاحلمااملضيان  -6
رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجيستري،إشراف مجيل عبد هللا ، جامعة ،  م(1520-1924

 .م1995 -ه1416أم القرى ، مكة، 
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 القواميس و املوسوعات:ه/ 

-629السياسي و العسكري و احلضاري موسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثمانية  أوزتونا يلماز،-1
، الدار العربية للموسوعات 1، ط2م، تر، عدنان حممود سلمان، مج1922-1231ه/ 1341

 م.2010لبنان،

 1احلسن عيسى، موسوعة احلضارات تاريخ لغات أعالم قيم حضارية مدن عادات وتقاليد، ط-2
 م.2007األهلية للنشر و التوزيع، بريوت، 

عجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية، مر، عبد الرازق حممد حسن صابان سهيل، امل-3
 م.2000بركات، مكتبة امللك فهد الوطنية، السعودية، 
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 فهرس المحتويات  
 

 

Hamoud-pc
Barrer 
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 فهرس احملتويات               

خ-أ............................ة ...............................................ــــــــــــمقدم  

18-17ه/12-11انية خالل القرنني ارب اإلصالحية يف الدولة العثمـــــــــــــل : التجـــــــــــــمدخ   

11 ...................................................م17ه/11اإلصالح يف القرن -1  

14....................................................م 18ه/12اإلصالح يف القرن -2  

 املبحث األول:

20............( م1839-1808ه/1255- 1223صالحات السلطان حممود الثاين )إ  

22...............................................................:اجملال العسكري أوال  

23...............................................................القضاء على االنكشارية  

28.................................................... ............ثانيا :اجملال اإلداري  

28.............................................................أ / اإلدارة املركزية........  

30............................................................لوزارات..ب/ العمل بنظام ا  

31...............................................................السفارات ..ج / افتتاح   

32...................................................................مال أخرى...د / أع  

33ال الرتبوي و الثقايف .......................................................ثالثا :اجمل  

33.................................................... ...تمام باملؤسسات الرتبويةأ / االه  

36...........................................................الهتمام بالصحافة ...ب /ا  
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37..............................................رابعا : اجملال االجتماعي و االقتصادي   

37..................................................../ اجملال االجتماعي ...........أ   

38..................................................................../اللباس.......1.أ  

38................................................ت على الطريقة األوروبية /االحتفاال2أ.  

39..........................................................ال االقتصادي .....ب/اجمل  

 املبحث الثاين:

42......م(1849-1805ه/1265-1220ا)ــــــــــــــــات وايل مصر حممد علي باشــــــإصالح  

44...............................................................أوال :اجملال العسكري   

44.................................................../ تكوين جيش جديد .............أ   

49..................................................ب / تكوين حبرية مصرية ...........  

51..................................................ثانيا :اجملال اإلداري و احلكومي ...  

52....................................................الوظائف و األلقاب ........... أ /  

53.......................................................تمام باألقاليم ........ب / االه  

54.......................................... .....ثالثا: اجملال االقتصادي و االجتماعي  

54.................................................جملال االقتصادي .............أ / ا  

55......................................................................./ الزراعة 1أ .  

58........................................................./ الصناعة .............2.أ  
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60......................................................./ التجارة ................3أ.  

61.....................................................ب/ اجملال االجتماعي .........  

62.................................................ال العلمي و الثقايف... ...رابعا :اجمل  

  الث:ــــــــــاملبحث الث  

67.............................................. ا..تقييم اإلصالحات و ردود األفعال منه  

67.......... ...وانب اإلجيابية و السلبيةات السلطان حممود الثاين بني اجلــــــــــــــأوال:إصالح  

67...................................................................أ / التقييم اإلجيايب   

70...................................................................ب / التقييم السليب   

74........ة ني اجلوانب اإلجيابية و السلبيات وايل مصر حممد علي باشا بــــــــــثانيا: إصالح  

74...................................................................أ / التقييم اإلجيايب   

79................................................................... ب / التقييم السليب  

82.............إصالحات السلطان حممود الثاين ثالثا :ردود الفعل احمللية و األوروبية من   

82...........................................أ / ردود الفعل احمللية ....................  

84.........................................................ب / ردود الفعل األوروبية ....  

 85........................................موقف روسيا.................................. 

  87........................................................................موقف بريطانيا 

 88..........................................................................قف فرنسا و م
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 89.............رابعا: ردود الفعل احمللية و األوروبية من إصالحات الوايل حممد علي باشا 

 89الفعل احمللية................................................................ أ / ردود

 90ب / ردود الفعل األوروبية .............................................................

 91.......موقف روسيــــــا..................................................................

 91.........................................................................موقف بريطانيا

 92.........................................................................موقف فرنســـا 

 94...........................................................................خامتـــــــــــــــــــــــة

 97...........................................................................املالحــــــــــــــق

 103.........................................................................الببليوغرافيـــا

 115...................................................................فهرس احملتويات 
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