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اإلدارة يف الدولت العثوبًيت 
 

 حيدر علىاى حسني.م.م                               
                                                                            هعهد التبريخ العربي 

 
 (خالصت البحج)

استمر احلكم العثماين يف الوطن العريب حىت هناية احلرب العادلية األكىل عاـ 
ـ، كخالؿ القركف األربعة من السيطرة العثمانية ، اىتم العثمانيوف بتثبيت كدعائم 1918

حكمهم ، كمنع العرب من أقامة كياف سياسي مستقل كمن أجل تسهيل حكم الوطن 
العريب كضماف استغالؿ موارده فقد قسمو العثمانيوف اىل كاليات كمتصرفيات مستقلة 

متصرفيات كمن أبرز ىذه الواليات كالية بغداد ككالية  (4)كالية ك (12)بلغ عددىا 
البصرة ككالية ادلوصل ككالية اجلزائر ككالية مصر ككالية تونس ككالية حلب أما 
ادلتصرفيات فمنها متصرفية القدس كمتصرفية جبل لبناف كترتبط ىذه الواليات 

. كادلتصرفيات ارتباطان مباشران بالعاصمة استنابوؿ 
كلقد اقتصر اىتماـ احلكاـ العثمانيُت على حفظ النظاـ كالدفاع اخلارجي 

كتنظيم استثمار الثركة اليت تعود اىل السلطاف العثماين الذم يعد احلاكم األعلى للدكلة 
كاجليش أما الشؤكف التعليمية كالصحية كاالجتماعية فقد كانت من مسؤكلية السكاف 
أنفسهم ، لذلك كاجو الوطن العريب خالؿ احلكم العثماين كثَتان من ادلشاكل كاف من 

.  أبرزىا ارتفاع نسبة األمية بُت السكاف كانتشار األكبئة كاألمراض 
ككاف السلطاف العثماين على رأس احلكم ، كاىل جانبو الصدر األعظم كىو 

اجليش  ))دبثابة رئيس الوزراء ، كتألفت ادلؤسسة العثمانية من القوات االنكشارية كتعٍت 
كحُت أخذت ىذه القوات تتدخل يف شؤكف احلكم كتبتعد عن شلارسة مهامها ( (اجلديد 

الرئيسة يف احلفاظ على حدكد البالد قامت الدكلة العثمانية بإجراء إصالحات عسكرية 
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استهدفت إلغاء ىذا اجليش كاستبدالو بقوات نظامية جديدة تقـو على أساس التطوع 
. كالتجنيد اإللزامي 

 
املقدهت 

صلى اهلل )احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ اخللق نبينا زلمد 
. كمن أتبعهم بأحساف اىل يـو الدين (عليو كالو كسلم 

دلا ذلذا ادلوضوع من رغبة يف  (األدارة يف الدكلة العثمانية )     يعد اختيارم لعنواف حبثي 
داخلي كلعدـ الكتابة عنو من قبل الباحثُت األ القليل، كقد مشل حبثي على امهية كبَتة 

. من قبلي يف البحث عن ادلصادر كادلراجع اليت ذلا اساس كتطابق مع عنواف البحث
    كللكتابة يف مثل ىذه ادلواضيع جيب على الباحث األىتماـ هبا كأبراز أحداث ىذا 

كما يعد احلديث عن التنظيمات االدارية يف الدكلة العثمانية من . التاريخ ككقائعو 
ادلواضيع الرئيسة دلا ذلا دكر يف تاريخ الوطن العريب احلديث ، كاليت أقيمت  يف الدكلة 

العثمانية لدكلتهم على أساس طابع ديٍت مع طبيعة نشأهنا كتطورىا 
    كعلى الرغم من ذلك التوسع يف الدكلة األ اهنا مرت بالعديد من الصراعات الداخلية 

ككانت ادلصادر الدقيقة لكتابة التاريخ .كاخلارجية أدت اىل تغلغل الدكلة كتدىورىا
العثماين البد اف تبدأ من ادلخطوطات الرمسية الًتكية كىذه ادلصادر التتوفر بالشكل 

. الكامل شلا يْودم اىل عدـ تقييم التاريخ العثماين بالصورة الواضحة كاحليادية 
 

اهليئبث احلبكوت يف الدولت 
 السلطبى  – 1

كاف السلطاف العثماين رئيس الدكلة كالقائد األعلى للدكلة كالقوات العثمانية ، 
، كيف الوقت ذاتو رئيس اذليئة اإلدارية الدينية احلاكمة ،  (القوالر)كرئيس اذليئة احلاكمة 
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ككاف . فكانت أىم ىيئتُت كاكربىاعلى اإلطالؽ يف الدكلة تلتقياف يف شخص السلطاف
لو أيضان ىيمنة على رؤساء ادللل ادلختلفة غَت اإلسالمية يف الدكلة، ككاف رئيس حكاـ 

الواليات كادلقاطعات، كيسيطر سيطرة تامة على مجيع أجهزة الدكلة ، ككاف يعد احلامي 
كادلنفذ للشريعة اإلسالمية كادلدافع عن العقيدة كاإلسالـ ، كلو ىيمنة على مجيع موارد 

الدكلة ، دبعٌت أف الدكلة كانت تعد من الوجهة النظرية ملكان خاصان بالسلطاف ، ككانت 
ربوؿ اىل خزائن السلطاف اخلاصة مجيع ما يتبقى من ادلوازنة العامة للدكلة بعد تغطية 

، كيقرر بعض الباحثُت أنو كاف للسلطاف (1) مجيع النفقات العسكرية كاإلدارية كغَتىا
 . (2) العثماين نفوذ مطلق على رعاياه أكثر شلا كانت ألم حاكم معاصر لو يف أكركبا
كىذه السلطات ادلطلقة اليت مارسها السلطاف العثماين كاف مردىا اىل 

البيئةاألصلية األكىل اليت كفد منها األتراؾ العثمانيوف مث البيئة اليت نشأت فيها الدكلة 
كما ترجع بعض التقاليد كالعادات اىل ىذه السلطات ككانت ىذه التقاليد . العثمانية

كالعادات اليت درج عليها العثمانيوف من حيث الطاعة العمياء للرئيس أك القائد، ككانت 
ىذه االمتيازات العثمانية سالحان ذا حدين ، فهي من ناحية تعد ركيزة للسلطاف يف 
شلارسة احلكم ادلطلق ، كىي من ناحية أخرل كانت عامالن مهمان يف احلد من صرامة 

احلكم ادلطلق ، كإذا كاف السلطاف قد اعتاد معاجلة مسألة عامة طبقان للتقاليد كالعادات 
اليت درج عليها اجملتمع العثماين فإنو كاف يتعُت على خلفائو معاجلة أمثاؿ ىذه ادلسألة 
الطريقة نفسها أك ما يعتقده اجملتمع العثماين الطريقة نفسها، كإذا كاف البد من اتباع 
أسلوب مغاير فالبد من االستناد اىل سلطة معًتؼ هبا ذبيز ىذا التغَت يف األسلوب 

. (3) ككانت مبادئ الشريعة اإلسالمية ربد من نفوذ السلطاف
، كتكتب يف بعض ادلراجع (4) ككانت للسلطاف عدة ألقاب منها خنكار

 ((بادشاه آؿ عثماف  ))أك  ((بادشاه اإلسالـ  ))أك  ((بادشاه  ))،  ((خندكار  ))
 . (ملك ادللوؾ  )ككلمة بادشاه عبارة عن كلمتُت فارسيتُت معنامها 
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ـ كازبذ 1360سنة  (مدينة أدرنة)كبعد أف استوىل السلطاف مراد األكؿ على 
، كدلا فتح السلطاف ((خليفة اهلل  ))ـ تلقب 1366منها عاصمة للدكلة العثمانية سنة 

ـ كجعلها عاصمة للدكلة ازبذ لقب 1453زلمد الثاين الفاتح مدينة القسطنطينية سنة 
، كدلا بسط السلطاف سليم األكؿ السيادة العثمانية  ((سلطاف الربين كالبحرين  ))لنفسو 

على أقليم احلجاز كغدا ىذا اإلقليم كالية عثمانية أضاؼ اىل ألقابو العديدة لقبان جديدان 
حامي  ))أك  ((حامي احلرمُت الشريفُت  ))اعتز بو ىو كخلفاؤه ، ككاف ىذا اللقب ىو 

ككاف السالطُت يعلقوف أمهية كبَتة على اللقب األخَت ، ألنو ( (محى احلرمُت الشريفُت 
ألسباب  ((خليفة  ))يؤكد زعامتهم للعامل اإلسالمي كيدعمها ، مث سبسكوا بلقب 

 . (5)  سياسية كخباصة يف القرنُت الثامن عشر كالتاسع عشر
      ككما اعتمد زلاكلة لتخفيف حدة التنافس على العرض ، فكانت الدكلة يف عصرىا 

ككاف  (البلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كأكربا)األناضوؿ كالرـك اىل : األكؿ تنقسم اىل قسمُت رئيسُت مها 
كل قسم من ىذين القسمُت ينقسم اىل عدد من الواليات كالصنجقيات ككاف 

– أتباعان لتقليد من سبقهم من احلكاـ األتراؾ اآلخرين – السالطُت العثمانيوف األكائل 
. يعينوف أبناءىم حكامان على بعض ىذه األقساـ اإلدارية كأطلقوا عليها أسم إمارات 

ككاف األمَت يصحب معو اىل مقر منصبو كزيران يكوف مساعده األدين ، أك يستفيد منو 
من خَتاتو يف شؤكف احلكم كاإلدارة كالسياسة كيقـو الوزير بنفس ادلهمة نفسها اليت يقـو 

هبا الصدر األعظم بالنسبة للسلطاف ، ككاف اذلدؼ من ىذا اإلجراء ىو صرؼ أطماع 
كلكن جاءت التجربة بنتيجة . األمراء يف العرش أك على األقل ربقيق ىذه األطماع

عكسية، إذ ازداد تطلعهم اىل العرش بعد أف ذاقوا عظمة احلكم كاجلاه كالنفوذ يف ظل 
ككما درجت العادة على أف األبن ادلقرب . منصب متواضع بالنسبة دلنصب السلطاف 

اىل السلطاف كاف يعينو كالده يف أقليم قريب من العاصمة ، بينما االبن الذم ال يفكر 
كالده يف أف يرثو يف العرش يعينو يف إقليم بعيد عن العاصمة ، فإذا بلغت مسامع األبن 
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 . (6) األكؿ أنباء كفاة كالده سارع يف السفر اىل العاصمة كاستوىل على العرش
 
ـ القىالر  2
ىم طبقة العبيد رفعتهم الدكلة عاليان ، فشغلوا شىت ادلناصب احلكومية من  

أدناىا اىل أعالىا حىت بلغ بعضهم منصب الصدارة العظمى أم رياسة الوزارة ، كمل 
اذليئة  ))تستثٌت الدكلة من ىذه ادلناصب سول كظائف القطاع الديٍت أك ما عرؼ باسم 

كقد جاء ىؤالء العبيد اىل احلياة أطفاالن مسيحي االبوين، ( (الدينية اإلسالمية احلاكمة 
مث أنتزعتهم الدكلة كىم يف أكضاع غضة من عائالهتم كأبعدهتم عن اجلو العائلي كحولتهم 

اىل اإلسالـ كأعدت لفريق منهم دراسات دينية كمدنية ، كما نظمت لفريق آخر 
دراسات دينية كعسكرية لتتخذىم يف هناية ادلطاؼ أدكات للحكم كاحلرب ، كأضفت 

عليهم الدكلة أكثر من الرعاية ادلادية كاألدبية كأغدقت عليهم االمتيازات يف شىت صورىا 
. (7) كأشكاذلا حبيث أصبحوا طبقة متميزة يف اجملتمع العثماين

 كىناؾ بعض ادلناصب القيادية ادلدنية اليت توالىا القوالر فأصبحوا يشكلوف 
  :أحدل اذليئات احلاكمة يف الدكلة كمنها 

 الصدر األعظن ووزراء القبت  -
عرؼ اإلسالـ نظاـ الوزارة قبل قياـ الدكلة العثمانية ، كمل تأخذ كظيفة الوزير  

أك  (صلى اهلل عليو كآلو كسلم)مكاهنا مل تأخذ يف الدكلة اإلسالمية على عهد الرسوؿ 
أك األمويُت ، كلكنها أنشأت يف أياـ الدكلة العباسية  (رضي اهلل عنهم)اخللفاء الراشدين 

، كقد نقلها اخللفاء العباسيوف عن الفرس ، كرسخ نظاـ الوزير كأساس لإلدارة العباسية ، 
كيالحظ أنو كرد  يف القرآف الكرمي ذكر الوزير مرتُت ، ادلرة األكىل على لساف موسى 

كأجعل يل كزيران من أىلي ، ىركف أخي ، أشدد بو  )): ، يف قولو تعاىل  (عليو السالـ)
كلقد آتينا موسى الكتاب : )) ، كاألخرل قولو تعاىل  (8)  ((أزرم ، كأشركو يف أمرم 
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 .(9)  ((كجعلنا معو آخاه ىركف كزيران 
 

البريفبجني  *
ككاف دلنصب الوزير عند أكؿ عهد الدكلة العثمانية هبذا ادلنصب أمهيتو كخطورتو  

، فقد كاف دبثابة ادلستشار األكؿ للسلطاف ، كيف  عهد السالطُت العثمانيُت األكائل مل 
. (10) يكن يطلق على صاحب على ىذا ادلنصب لقب كزير ، بل كاف يسمى بَتفاف

  كىو مصطلح فارسي أقتبسو العثمانيوف من سالجقة قونية(Pervaneci)أك بَتفاصلي 

، كمدلوؿ ىذا ادلصطلح قائد أك مفتش ، أك صاحب رتبة صدرت هبا براءة ملكية (11)
.  أك براءة سلطانية 

 ككاف للبَتفاف حق التصرؼ يف نطاؽ السلطات الواسعة ادلخولة لو من لدف 
السلطاف ، كلذلك كاف يعد البَتفاف كزير تفويض كمل يكن كزير تنفيذ ، كيرجع السبب 

يف ذلك اىل أف السالطُت العثمانيُت األكائل كانوا منصرفُت اىل العمليات احلربية اليت مل 
تكن تتوقف أك هتدأ ابتغاء توسيع رقعة الدكلة فًتكوا للربفاف سلطات متعددة ككاسعة 

مارسها نيابة عن السلطاف ، كيستثٌت من ىذا احلكم العاـ كزراء ثالثة سالطُت ىم زلمد 
،  (1520 – 1512)، كسليم األكؿ كىو ياكز سليم  (1481 – 1451)الفاتح 

، فقد كانوا على خط موفور من احليوية كالنشاط  (1566 – 1520)كسليماف ادلشرع 
كالقدرات العقلية كاستطاعوا أف جيمعوا بُت القياـ بأعباء احلكم كقيادة اجليوش ، كمن مث 

. (12) كاف الوزراء األكؿ كالوزراء على عهودىم كزراء تنفيذ
 كدلا اتسعت الدكلة اتساعان إقليميان سريعان كمذىالن ، أزدادت أمهية مركز الوزير، 

.  كتصاعدت اختصاصاتو ، كسيطر على إدارات احلكومة ، كأنشى منصب الوزير األكؿ 
 كدلا مجعت قوانُت الدكلة على عهد السلطاف زلمد الفاتح كأدخلت عليها 

تعديالت كأضافات شىت أصبح رلموعها يشكل القانوف األساس للدكلة كادلعركؼ 
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، كقد حددت يف ىذا القانوف مراكز موظفي الدكلة ادلختلفُت  (قانوف نامو )بأسم
كىو  ((الوكيل ادلطلق))كاختصاصاهتم ربديدان دقيقان ، فأشَت اىل الوزير األكؿ على أنو 

، كأبطل استخداـ لفظة بَتفاف أك ((ادلمثل للسطاف ))مصطلح مقتبس من اللغة العربية
 (أكلو كزير ))بَتفاصلي ، مث استبدلت الدكلة هبذا بعد ذلك اللفظة مصطلحان جديدان كىو 

أم الوزير األعظم ، كبذلك عادت  الدكلة  ((كزيرم أعظم))أم الوزير األكؿ أك 
العثمانية اىل التقليد اإلسالمي باستخداـ لفظة الوزير، كلكنها أضافت كلمة أعظم سبييزان 
لو عن اللقب الذم كانت الدكلة قد منحتو لعدد من األفراد على أساس أف لقب كزير 

ىم يف شعاران لرتبة ككاف ىؤالء األفراد الذين حيملوف لقب كزير ىم يف العادة حكاـ 
الواليات الكربل مثل مصر ، فكاف السلطاف دينحهم سلطاف كاسعة يستطيعوف 

ذلا قوة القانوف من دكف  حاجة اىل الرجوع اىل  ((زللية))دبقتضاىا إصدار فرمانات 
استانبوؿ إال يف ادلسائل اليت تقتضي طبيعتها عرضها على السلطاف أك الوزير األكؿ الذم 

كمعٌت ىذا ادلصطلح  ((الصدر األعظم))أصبح لقبو يف عهد سالطُت الفًتة الثانية 
. (13) التارخيي أعظم كبار ادلوظفُت

 ككاف من أعظم االمتيازات اليت ظفر هبا الصدر األعظم ىو احلق الذم خولو لو 
سالطُت الدكلة يف محل اخلامت السلطاين رمزان لثقتهم العالية فيو ، إذ كاف الصدر األعظم 

: يوقع هبذا اخلامت على الفرمنات السلطانية ككما كانت زبتم هبا ادلخازف ادلهمة كىي 
 (ديش خزينة)، كاخلزانة اخلارجية للسرام  (مالية دفًت خانة سي)سلزف السجالت ادلالية 

  (ركز نامو كيسو سى)، كاحلقيبة اليومية  (الدفًت خانة)، كادلخزف العاـ للمحفوظات 

، ككاف ادلؤرخوف العثمانيوف يف تعليقهم على تسلم الصدر األعظم اخلامت السلطاين (14)
، ككاف الصدر األعظم يف العهد األكؿ  (عاىل العامل)يقولوف أنو حصل على شعار 

يضع خامت التوقيع السلطاين يف أصبعو ، أما يف العهد الالحق فكاف يضعو يف جيبو يف 
ككاف للصدر االعظم سلطات امتدت اىل اإلدارة  ادلركزية . حافظة من القماش الذىب
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يف الدكلة ككذلك إدارة الواليات كىو رئيس الديواف ايضان، كيهيمن على شؤكف اجليش 
ككاف يقود ادلعارؾ احلربية كيرأس احملكمة العليا كيشًتؾ معو قضاة الشريعة اإلسالمية ، 

ككاف الصدر االعظم يقـو جبوالت يف العاصمة كيتفقد اسواقها كيرافقو يف ىذه اجلوالت 
دبعٌت الرقيب  ((احتساب أغاسي))قاضي القضاة كادلشرؼ على االسواؽ كىو يسمى 

كرئيس الفيالق االنكشارية كرئيس  ((احملتسب))كيقابل ادلصطلح العثماين ادلصطلح العريب 
. (15) شرطة ادلدينة 

 
وزراء القبت  *
استحدث السلطاف زلمد الثاين نظاـ كزراء القبة ، كىم كزراء خيضعوف للصدر  

األعظم ، كجيلسوف اىل جانبو ربت سقف كاحد أك قبة كاحدة ، كلذلك أطلق عليهم 
أم كزراء القبة ككاف كل كزير منهم حيمل لقب كزير كثالثة أطواخ ،  ((قبة كزيرارم))

ككاف عددىم أكؿ األمر أربعة مث ارتفع اىل ستة مث زاد عددىم تباعان يف . كرتبة الباشوية 
القرف السادس عشر ادليالدم ، ككانت أقدميتهم ىي اليت ربدد كضعهم الربكتوكوؿ 

. (16) العثماين ، فيسمى أحدىم الوزير الثاين ، بينما اآلخر الوزير الثالث كىكذا
 ككاف االختيار يقع على أحد كزراء القبة ككاف ىو الوزير الثاين عادة ليحل زلل 

الصدر األعظم يف أثناء تغيبو يف ميداف احلرب ،  ككاف كزير القبة يسمى يف ىذه احلالة 
كيتمتع بسلطات الصدر األعظم كيكوف تعيينو قائمقان دبثابة ترشيحو للًتقية  ((قائمقاـ))

اىل منصب الصدارة العظمى يف قابل األياـ ، ككما كاف يعهد بقيادة احلمالت العسكرية 
كيسَت اىل احلرب معو قوات من سالح ادلشاة من  ((السردار))كيسمى يف ىذه احلالة 

االنكشارية كقوات من سالح الفرساف كينضم إليو يف الطريق احلكاـ احملليوف مع قواهتم 
. (17) االقطاعية كقوات خدمتهم اخلاصة

 ككاف اذلدؼ من إنشاء نظاـ كزراء القبة ، كما خطط لو السلطاف زلمد الفاتح 
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ىو احلد من سلطات الصدر األعظم ، كلكن مل يتحقق شيء شلا كاف يهدؼ إليو ىذا 
السلطاف ، كقد أصبح ىذا النظاـ يشكل خطران من خالؿ ادلؤامرات كالدسائس حىت مت 

.  إلغاء ىذا النظاـ كليان يف أكائل القرف الثامن عشر ادليالدم
 
الببة العبيل  *
، بأف خيصص مبٌت شاسعان  (1687 – 1648)أمر السلطاف زلمد الرابع  

فخمان يقيم الصدر األعظم كأسرتو كخدمو كحرسو يف أحد اجنحتو ، كزبصص باقي 
االجنحة الجتماعات كبار موظفي الدكلة حيث يقوموف فيها بتصريف مهامهم ، كمت 

ـ فكاف مسكنان رمسيان للصدر االعظم كمقران لديواف عاـ 1654إنشاء ىذا ادلبٌت يف سنة 
دفًت ))تبحث فيو مسائل الدكلة باستثناء ادلسائل ادلالية اليت كاف ذلا مبٌت خاص يسمى 

كتضم مجيع اإلدارة ادلالية ، ككاف دركيش زلمد (( بوابة الدفًت دار))أم ( (دار قابسي
يف ذلك احلُت أكؿ من سكن مبٌت الباب  (الصدر االعظم للسلطاف زلمد الرابع)باشا 

 ((بوابة الباشا))أم  ((باش قابيس))العايل من الصدكر العظاـ ، كغدا اسم ىذا ادلبٌت ، 
، أم بوابة عليا ، مث أكتسب االسم االكثر شهرة يف التاريخ كىو  ((كبايب عايل))، 
. (18)(الباب العايل))
 

 (اهلوبيىًي)الديىاى االهرباطىري 
كاف ىذا الديواف دبثابة رللس كزراء موسع ، ككاف سالطُت الفًتة األكىل  

. (19) ((الديواف اذلمايوين)حيضركف جلساتو كيرأسوف اجتماعاتو ككاف يطلق عليو 
كاستمر ىذا التقليد متبعان حىت عهد السلطاف سليماف ادلشرع الذم زبلف عن حضور 
جلساتو كزبلى عن رئاسة الديواف للصدر األعظم ، فأصبح الديواف يف كضعو اجلديد 

يتكوف فضالن عن رئيسو الصدر االعظم من الوزراء كعدد من كبار موظفي الدكلة كاف 
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أم أركاف الدكلة كديارسوف عضوية الديواف  ((أركاف دكلت))يطلق عليهم باللغة الًتكية 
حبكم كظائفهم ، كمن ادلناصب الكربل يف اإلدارة ادلركزية يف الدكلة كادلصطلح التارخيي 

الذم كاف يطلق على كل منهم ، كىم الريس أفندم ، النشاصلي باشى ، اجلاكش باشي 
. (20) ، كاضيا بك ، الباش دفًت دار ، الدفًت أميٍت

 
الريس أفٌدي  *
تطلق كلمة أفندم يف تاريخ الدكلة العثمانية على أرباب القلم ، بينما تطلق  

يف العصر األكؿ ذا مركز  ((الريس أفندم))لفظة أغا على أصحاب السيف ، ككاف 
متواضع نسبيان بالنسبة للنشاصلي باشي أك الكاخيا بك أك اجلاككش باشي أك الدفًت دار 
، أك غَتىم من كبار موظفي اإلدارة ادلركزية العثمانية ، كبوصف أكرب الكتاب مركزان يف 
سكرتارية الصدر األعظم ككاف يطلق عليو رئيس الكتاب ، كما نظن يف تاريخ الدكلة 

منصبان كهذا ادلنصب بدأ بداية متواضعة مث مر بتطورات متعاقبة قفزان اىل أعلى حىت أصبح 
منصب الريس أفندم الرادؼ دلنصب كزير اخلارجية العثمانية كمن أبرز اختصاصاتو 

:  كتطوراهتا يف اجملاالت األتية 
كاف يشرؼ على السكرتارية اخلاصة بالصدر األعظم أم نائبان عن الصدر االعظم  – 1

.  يف شؤكف السكرتارية 
.  كاف يتوىل حفظ القوانُت عدا القوانُت اخلاصة بالشؤكف ادلالية كحيازة االقطاعات  – 2
كاف يقـو بإصدار يراءات السلطة اليت كانت تعطي حلكاـ الواليات كأصحاب  – 3

.  االقطاعات العسكرية كشاغلي الوظائف من أىل العلم 
:  كما ظهرت كظائف إدارية أخرل يف اإلدارة ادلركزية العثمانية ، كمنها ك
.  كيرأس قسمان خيتص حبفظ القوانُت كإعداد األكامر السلطانية : بيليكجي  – 1
دبعٌت  (بتك)أم قلم الوثائق ، ألف كلمة بيليك ربريف كلمة : بيليك قلمي  – 2
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.  كثيقة 
كىو اسم يطلق على الرباءات اليت تصدر اىل موظفي الطبقتُت األكلُت من : ربويل  – 3

.  أىل العلم 
كىو تعبَت يطلق على الرباءات اليت تصدر اىل أىل العلم فمن ىم دكف : رؤس  – 4

.  الطبقة الثانية كسكرتَتم اإلدارة 
ككاف يطلق على الرباءات الصادرة على أصحاب االقطاعات : ضبط فرماين  – 5

.  احلربية 
كىو اصطالح يطلق على التصاريح بصرؼ معاشات من خزانة األكقاؼ : براءات  – 6

.  الدينية كلكنها تصدر عن قسم الرؤس 
  لقد ظهر يف السكرتارية حشد من ادلوظفُت بلغ عددىم يف القرف الثامن عشر 

سكرتَتكف ، كشاكردات ، )ادليالدم قرابة مائة كستُت كاتبان من ثالث فئات 
:  ، ككاف يشرؼ عليهم ستة من رؤساء ادلوظفُت ىم (كشرىلوات

.  ككانت مهمتو البحث يف رلموعة قوانُت الدكلة : القانوصلي  – 1
كخيتص بوضع مذكرة عن مثل ىذه ادلشكالت اليت قد تطرأ كالنص : االعالرلي  – 2

.  أخرب أك أبلغ : القانوين اليت يعاجلها كمعناىا مقتبس من عربيان أعلم أم 
كمعناىا يف ىذا اجملاؿ احملقق ككاف يقـو بفحص كتصحيح الوثائق اليت : ادلميز  – 3

.  ميز : يعدىا الكتبة ، كىي مأخوذة عربيان من 
أم حامل الكيس أم معٌت  ((كيس دار))كىناؾ ثالثة موظفُت يطلق عليهم  – 4

مستقل كخاص ، كىؤالء  ((كيس دار))عربيان كيس النقود ، ككاف للريس أفندم 
:  كىناؾ كظائف أخرل مثل  .(21) الرؤساء الستة كانوا يتبعوف البيليكجي 

الٌطبجني ببضي  *
ككاف النشاصلي يضع ختم الطغراء على الوثائق كادلراسيم كسائر األكراؽ الرمسية  
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كالطغراء ىي شادة السلطاف العثماين كىي نقش متداخل حيمل اسم السلطاف كمعٌت 
ككظيفتها الرئيسية مراجعة كتصحيح الوثائق  ((شارة))باللفظة الفارسية ىي  ((نشاف))

اليت تقدـ ذلم لكي خيتموهنا بالطغراء حىت ألغى ىذا احلق رمسيان على عهد السلطاف امحد 
كمن اختصاص النشاصلي أيضان ترتيب رلموعات القوانُت  (ـ1730 – 1703)الثالث 

. (22) كأعدادىا للنشر ((القانوف نامات))ادلعركفة باسم 
 
اجلبوش ببضي  *
، ككاف اجلاكش باشي يوىل قيادة فرقة اجلاكشية،  (رسوؿ)كتعٍت يف اللغة الًتكية  

كتنقسم ىذه الفرقة اىل مخس عشرة فصيلة يقود كال منها ضابط ، ككاف قواـ كل فصيلة 
 رجالن ، كأفراد ىذه الفرقة يشهدكف االجتماعات اليت يعقدىا السلطاف مع كبار 42

ادلوظفُت ككما كانوا يشهدكف مقابالتو مع السفراء كمن غَتىم من كبار الشخصيات 
كحيضركف اجللسات اليت تعقدىا زلكمة السلطاف أك الصدر االعظم ، كدلا تزايدت 

اختصاصات الصدر االعظم نتيجة قيامو دبعظم مهاـ السلطاف ، احلق اجلاكش كأفراد 
فرقتو خبدمة الصدر االعظم كلذلك غلبت على اجلاكش باشي صفة أحد كبار موظفي 

اإلدارة ادلركزية أكثر من صفتو كضابط يف البالط العثماين السلطاين ، كمن ادلهاـ الرئيسة 
للجاكش باشي تنفيذ األحكاـ القضائية كقد كضعت اإلدارة ادلركزية ربت تصرفو عددان 

 . من ضباط االنكشارية ألداء مهامو بصورة صحيحة 
 
كبخيك بك  *
ككاف يعد نائبان عامان عن الصدر االعظم يف ادلسائل الداخلية كاحلربية ، كيعمل  

ربت أمرتو عدد من ادلوظفُت كانوا دبثابة حلقة اتصاؿ بُت الصدر االعظم كادلوظفُت 
ككاف كاخيا . (23) أم عبيد السلطاف سواء يف خدمة القصور أك يف اجليش– القوالر 
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بك الصدر االعظم يف األصل أحد اخلدـ اخلصوصيُت للصدر األعظم، كمل تكن لو 
اتصاالت باإلدارة ادلركزية كلكن دلا تزايدت أمهية الصدر االعظم كاخيا بك أمهية كنفوذان 

ككجاىة أصبح ال يشغل ىذا ادلنصب إال كبار موظفي الدكلة ، ككاف يطلق عليو عدة 
سبييزان لو عن ضابط إنكشارم حيمل لقب كاخيا ،  ((كزير كاخيا بكي))أمساء ، كمنها 

أم أفندينا أالغا ، فكاف جيمع بُت لقيب رجاؿ  ((أغا أفندمز))ككاف يطلق عليو أيضان 
القلم كرجاؿ السيف ، كنظران لألمهية البالغة اليت كانت الختصاصاتو يف ادلسائل الداخلية 
كاحلربية كاف ال يسمح لو بإجازة يف أياـ العيد ، بينما كانوا موظفو الباب العايل يتمتعوف 

باإلجازة ، ككانت صالحياتو تشرؼ على ادلكتوجبي كىو السكرتَت اخلاص للصدر 
 . االعظم ككما كاف يشرؼ على ادلتشريفاصلي كىو مدير ادلراسم 

 
الدفرت أهيٌي  *
كاف يشرؼ على الدفًت خانة ، كىو دار السجالت ككانت تنقسم اىل ثالثة  

كربفظ فيو الوثائق اليت توضح توضيحان دقيقان  ((إمجاؿ))أقساـ كيطلق القسم األكؿ 
حدكد كل كالية من كاليات الدكلة كأقسامها ككذلك حدكد اإلقطاعات ، كيسمى 

أم السجل ادلفصل كربفظ فيو كثائق كمستندات مشاهبة ،  ((مفصل))القسم الثاين 
كلكن تتعلق بادللكيات اخلاصة كىي تقابل يف الوقت احلاضر يف مصر سجالت مصلحة 

ككانت الركزنامة يف ىذا ادلقاـ  ((ركزنامة))الشهر العقارم ، أما القسم الثالث فيسمى 
العاـ زبتص بتسجيل التغَتات اليت تطرأ على عمليات نقل اإلقطاعات من شخص اىل 

للًتقية اىل منصب الدفًت دار الذم كاف   (أميٍت)آخر ، ككانت الفرص مهيأة أماـ الدفًت 
. (24) الطريق أمامو شلهدان للًتقية اىل مرتبة كزير
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اإلدارة العثوبًيت يف الىطي العربي  
كانت ادلناطق ادلفتوحة من العراؽ قد جرل تنظيمها كوحدات إدارية كأطلق  

على كحدة إدارية تلى الوالية اسم سنجق أك لواء كمت احلاقها بوالية أيالة ديار بكر ، غَت 
أم أحصاء السكاف لغرض فرض  )أف دفًت التحرير الذم حيتوم على نتائج التحرير 

ـ مل يورد من الوحدات اإلدارية العراقية 1518الذم مت أجراؤه سنة  (الضرائب عليهم 
. (25) االسنجار كذلك ضمن االلوية االثٍت عشرة اليت تشكل أيالة ديار بكر

 كينبغي إال يستدؿ من ىذا أف الوحدات اإلدارية األخرل مل تكن خاضعة لديار 
بكر إذ أف عدـ كركد أمسائها يعود أما اىل عدـ تنظيم ىذه الوحدات إداريان أك عدـ  

انتهاء عملية التحرير اليت كانت يتم أجراؤىا فيها ، أما أكؿ كثيقة عثمانية أكردت أمساء 
الوحدات اإلدارية العراقية اخلاضعة للدكلة العثمانية يف ىذه الفًتة فهي تعود اىل سنة 

مل  (ـ1530-ىػ 937)، كأف دفًت التحرير الذم يعود اىل سنة  (ـ1522/ق928)
يورد من ىذه السناجق إال سنجار كادلوصل كعانو كىيت ، كذلك ضمن ألوية كالية ديار 

، أما سنجق العمادية فلم ترد عنو أية إشارة ، كيعود  (26) سنجقان 14بكر البالغة 
السبب يف ذلك اىل أف ىذا الدفًت سلصص لألماكن اليت أجرل فيها التحرير، غَت أف 

ىذا الوضع اإلدارم مل يستمر هبذا الشكل بل تعرض اىل تغيَتات دبركر الزمن ، ككذلك 
يذكر أف الدكلة العثمانية مل ذبرم تغيَتان يذكر يف الوضع اإلدارم للمناطق ادلفتوحة 

كالسيما تلك اليت كانت تدار من قبل الزعامات احمللية ككذلك اجلهود اليت بذذلا األمراء 
كاعًتافان منها بفضلهم تركتهم يف أماكنهم يديركهنا باسم الدكلة . احملليوف أباف الفتوحات 

العثمانية ، بل أصبحت إدارة الكثَت من ىذه ادلناطق حصران على عوائل األمراء يتوارثوهنا 
.  على نطاؽ العائلة الواحدة ، حيث األبن يرث كالده أك االخ يرث أخاه كىكذا 

 كمن ادلناطق اليت أصبحت ربت سيطرة الدكلة العثمانية زلافظة البصرة كعُت 
بشكل موقت بالؿ زلمد باشا كأصبحت ربت السيطرة ادلباشرة  (إياس باشا)عليها 
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للدكلة العثمانية كفقدت ميزهتا يف احلكم احمللي الذايت ، مث عُت بالؿ زلمد باشا 
مقدارىا مليوف آقجو سنويان كيكوف بذلك  (سلصصات سنوية)بكلوبكي فيها بساليانو 

أكؿ كاٍؿ عثماين يتوىل إدارة البصرة بشكل مباشر ، كعلى الرغم من ىذا فإف االستقرار 
اإلدارم مل يتحقق دائمان يف البصرة كأرجائها بل أصبحت مسرحان لالضطرابات أك سيطرة 

.   العشائر العربية عليها 
  ككاف أنضواء البصرة للحكم العثماين لو أبعاد خطَتة يف التاريخ العثماين 

بغداد حلب بيد العثمانيُت بال منازع ، – كلتاريخ ادلنطقة برمتو ، إذ أصبح طريق البصرة 
كما غدت البصرة مدخالن للعثمانيُت اىل خليج البصرة ليجدكا أنفسهم أماـ خطر جديد 

 يهدد مصاحلهم كمصاحل ادلسلمُت الذين يعدكف أنفسهم محايتهم كىو اخلطر الربتغايل

(27) .
أما ادلنطقة الشمالية كالشمالية الشرقية من العراؽ فقد خضعت كما يستدؿ من  

الوثائق كرلريات األحداث للحكم العثماين باستثناء منطقة شهرزكر الواقعة يف الشماؿ 
العثمانيُت – الشرقي منو ، كذلذا صلد اف السلطاف سليماف القانوين يقـو بتعيُت اإلداريُت 

، 1534إذ عهد السلطاف بسنجق ادلوصل اىل سعدم امحد بك سنة . احملليُت فيها 
كىذا يعٍت أف السلطاف أجرم ىذا التعيُت بعد فتحو بغداد مباشرة ، ككما ذكر أف قالع 
احللة كشهرباف كلورستاف ككاسط كمشعشعة كالقطيف احلقت بالدكلة العثمانية يف الوقت 

. (28) الذم كاف فيو السلطاف سليماف ما زاؿ يف بغداد
 كما قاـ السلطاف بإجراء بعض التعينيات اإلدارية يف بلدة شهرباف كالقرل 

داقوؽ )كركوؾ – اىل غازم خاف ، كعهد لواء تاكؽ  (منديل كحرمويو كالوندية)الواقعة كػ
.  ـ 1535اىل حسُت بك سنة  (كركوؾ– 

 كىذه التقسيمات اإلدارية اليت قاـ هبا السلطاف سلماف القانوين أمنا تدؿ على 
.  االستقرار اإلدارم للحكم العثماين يف ىذه ادلناطق يف تلك الفًتة بالذات 
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 كأما بالنسبة اىل شهرزكر فهي بقيت بعيدان عن متناكؿ الباحثُت،  كخباصة فيما 
يتعلق بتارخيها يف ىذه الفًتة اليت شهدت الصراعات بُت العثمانيُت كالصفويُت ككذلك 
بُت األمراء احملليُت ، كما يذكر ىنا أف السلطاف سليماف غادر بغداد بعد الفتح متوجهان 
ضلو أذربيجاف حيث سيطرت القوات العثمانية اليت كانت تتقدـ يف منطقة شهرزكر على 

قالع كثَتة منها كما أعلن بعض رؤساء العشائر ادلشهورة يف ادلنطقة كالءىم للدكلة 
.  العثمانية 

 كلقد عرض الصدر االعظم األمر على السلطاف الذم بدكره استساغ الفكرة 
كأمر بتقسيم كالية بغداد اىل كاليتُت كعهدت أحدمها اىل عثماف باشا كأزبذ لواء ادلوصل 

.  مركزان لو 
 أما يف بالد الشاـ فقد قاـ السلطاف سليم األكؿ بتنظيم إدارة مدينة حلب اليت 

كاليان  (قره جو أمحد باشا)كانت تتميز دبوقعها كدكرىا التجارم ، فعُت أحد قادتو كىو 
 عليها كهبذا تكوف أكؿ كالية عربية عثمانية ، كما عُت السلطاف كماؿ جليب قاضيان  فيها

كعهد السلطاف سليم إدارة حلب اىل كوزجلو قاسم شاه ، مث دخل بعد ذلك . (29)
اجليش العثماين اىل محص كدخلها دكف مقاكمة كأزبذ من ادلدينة مركز سنجق عهد إدارتو 

.  ككما أعلنت طرابلس خضوعها للدكلة العثمانية  (اىتماف أكغلي)اىل 
 كقد سعى السلطاف سليم يف محلتو اىل بالد الشاـ كمصر اىل استمالة العشائر 

كإقناعها باخلضوع للدكلة العثمانية كبعد جهود تلك التحقت العديد من العشائر العربية 
كتقديران دلوقف ىؤالء الشيوخ أعطتهم . يف جنوب بالد الشاـ بإرادهتا للدكلة العثمانية 

الدكلة دكران يف نظامها اإلدارم يف بالد الشاـ كعلى كجو اخلصوص يف ادلناطق اليت تقع 
ربت نفوذىم ، كبعد خضوع الشاـ بيد السلطاف سليم قاـ بالتقسيمات اإلدارية فعهد 

كدمشق اىل أحد األمراء  (قره جو امحد باشا)كالية حلب اىل أحد القادة العسكريُت 
كقاـ بتعيُت األمراء على ادلدف ادلهمة يف بالد الشاـ ، إذ عهد طرابلس اىل مصطفى بك 
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أسكندر باشا ، أم أف السلطاف سليم قاـ بوضع إجراءات إدارية أساسية يف بالد الشاـ 
قبيل سَته اىل مصر ، كما قاـ السلطاف سليم بعد أف اكتشف اف كضع القدس غَت 

مالئم ليكوف مركزان لوالية كبَتة ، بل حوؿ بالد الشاـ بعد أف استثٌت منطقة حلب منها 
قلدىا جلانربدم الغزايل مدل العمر كىذه  (كالية العرب)اىل إيالة كبَتة محلت اسم – 

اإليالة مسيت فيما بعد بإيالة الشاـ ككانت إيالة كاسعة ضمت أجزاء من األناضوؿ 
.  ككذلك حلب يف بداية األمر كأصبحت دمشق مركزان ذلا 

 كعهد السلطاف سليم بعملية ربرير سناجق محص كمحاة كطرابلس اىل أيب 
الفضل كىو ابن مال إدريس البدليسي العامل ادلشهور كقاضي مدينة ترحالة مث طرابلس 

الشاـ ، كعهد بتحرير مدينة دمشق اىل نوح جليب بن قنارم ناده كربرير حلب اىل عبد 
الكرمي جليب بن عبد اهلل باشا ككاف ىؤالء الثالثة مشهوريُت بتميزىم ككفاءهتم يف األمور 
اإلدارية كقاموا بتثبيت الضرائب ككيفية فرضها ، كما قاموا بتنظيم إدارة األقضية الواقعة 

. (30) ضمن دائرة مهامهم
 كما كانت التقسيمات اإلدارية لرقي األردف يف العهد العثماين ، أم أهنا 

خضعت للسيطرة العثمانية يف الوقت الذم أنقادت فيو معظم ادلراكز ادلهمة يف بالد 
فالتقسيمات اإلدارية كااليالة اليت . الشماؿ كدمشق كمحاة كمحص كالقدس الشريف 

جرت كحىت تويل الباشوات العثمانيُت بالد الشاـ بالكامل ، كانت بالد الشاـ تسمى 
، ككانت منطقة شرقي األردف تشكل  (إيالت شاـ)قبل أف يطلق عليها   (أيالت عرب)

شرقي )جزءان من ىذه االيالة إال أف مل يذكر شيئان عن الوضع اإلدارم ذلذه ادلنطقة 
ـ كاليت كانت تتكوف 1521 – 1517ضمن تشكيالت كالية العرب بُت سنيت  (األردف

كردبا يعود السبب يف ذلك اىل عدـ إقامة أم سنجقية يف .  سنجقا أم لواءن 19من 
أما أكؿ إشارة اؿ أقليم شرقي األردف فقد جاء بعد أف مت . ادلنطقة يف ىذه الفًتة بالذات 

ربرير لواء الصلت كعجلواف أم إجراء إحصائية لتنظيم عملية الرسـو كالضرائب فيو ككما 
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كصل أقدـ دفًت ربرير يتعلق بناحية الغور ، كيعترب عجلواف أكؿ كحدة إدارية بُت 
 . (31) الوحدات اليت تشكل منها األردف اليت كجدت يف السالنامات العثمانية 

 كشلا يذكر أف التقسيمات اإلدارية العثمانية للوحدات اإلدارية اليت أقيم عليها 
األردف احلديث تعرضت على مر الزمن ، اىل مجلة التغيَتات حىت ال يكاد الباحث   

.  يتمكن أحيانان من متابعتها كذلك لقلة ادلصادر 
ـ عند تطبيق النظاـ العثماين اجلديد للتشكيالت 1868 ككما حدث يف سنة 

اإلدارية يف بالد الشاـ صلد أف اسم إيالة الشاـ الشريف قد تغَت اىل كالية سورية 
، بَتكت ، عكا  (دمشق)الشاـ الشريف : االتية  (األكلوية)كأصبحت تتضمن السناجق 

، حوراف ، القدس الشريف ، طرابلس الشاـ كمحا ، كارتبط قضاءان اربد كعجلواف بسنجق 
جلا حوراف ، جبل الدركز ، حوراف كأطرافو ، : حوراف الذم ضم كذلك أقضية  (لواء)

  .(32) الشعاره ، القنيطرة كناحية جيدكر
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Abstract: 

Continued Ottoman rule in the Arab world until the end 
of World War I in 1918, and during the four centuries of 
Ottoman control, care of the Ottomans install and floating their 
rule, and to prevent the Arabs from the establishment of a 
political entity separate from the people to facilitate the rule of 
the Arab world and to ensure the exploitation of its resources 
were divided by the Ottomans to the states and Mtsrviac 
independent numbered (12) states and (4) Mtsrviac Prominent 
among these States mandate of Baghdad and the mandate of 
Basra and the mandate of Mosul and the mandate of Algeria and 
the mandate of Egypt and the mandate of Tunisia and the 
mandate of the heart of the Almtsrviac mismatch Provincial 
Jerusalem and the Provincial Mount Lebanon and linked to this 
state and Almtsrviac directly linked to the capital Astnapol. 
We have limited interest in the Ottoman rulers to maintain 
order and external defense and the organization of investment 
wealth that goes back to the Ottoman Sultan, which is the 
supreme ruler of the state and the army The Academic Affairs 
and the victim and the social was the responsibility of the 
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people themselves, so it faced the Arab world during the 
Ottoman rule, many of the problems was highlighted by the 
high rate of illiteracy among the population and the spread of 
Alawbaih and diseases.The Ottoman Sultan at the head of 
government, and to his Grand Vizier and serves as the prime 
minister, consisted Foundation Ottoman troops, the Janissaries 
and the mean ((new army)) and when I took these forces 
intervene in the affairs of governance and away from the 
exercise of its main tasks in maintaining the country's borders 
the Ottoman Empire military reforms aimed at abolition of the 
army and replaced by a new regular forces based on 
conscription and volunteerism. 


