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 إىداء

وال  طيب الللحاا إالّ  ...وال يطيب النيار إالّ بطاعتك...إليي ال يطيب الليل إالّ بشكرك
اهلل جلّ جاللوببذرك    

الى نني الررحة وننر اللالحين  ...ونصح األمة...الى من بّلغ الرسالة وأدى األمانة
 سيدناملحد صّلى اهلل عليو وسّلم

الى سنب  ...الى من أرحل اسحو بكل افتخار... من علحني اللطاء بدون انتحارىال
أطال هلل في عحره" سليحان" وجندي في اللياة والدي اللزيز  

... الى ينننع الصنر واألمل...الى ملنى اللب واللنان والتف اني...الى مالذي في اللياة
" ليلى" الى من ذان دعاايا سر نناري أمي اللنننة    

الى من ذاننا يييينن لي الطريي ويياندوني ويتناالنن عن رحنويم  ررااي والليي  
" مريم"  أإتي  ةوننر عيني ابن " سليدة، سارة، عند الرريم، آدم" في ىناء إإن ي  

"سليد وجحال" رفحيحا اهلل والى أاواا إإن ي    

الى رفيحة دربي في  ...الى من عرفت مليا ملنى االإالص ورين الصداوة واألإنة
وفحيا اهلل" ننرة صيد" اليراء واليراء أإتي    

" ننحة" ررحو اهلل وجد ي  " ملحد الطاىر" ذحا أىدي ثحرة جيدي الى روح جدي اللزيز
 أطال اهلل في عحرىا

"  عاالة صيد" الى عاالتي الثانية التي ذانت سر نناري  

.لكم جحيلا أىدي ثحرة جيدي راجية من اهلل عز وجل التنفيي والنناح  

 رجاء

 



 

 شكر و حدير

 

ف  ن لم  يتطط فكن متللحا، ف  ن لم  يتطط ف  رِحب الللحاء، ف  ن لم  يتطط ف ال  ...ذن عالحا"
" نبييم    

بحننليا على ا شراا على ىبه  " بن رميان سلاد" أ حدم بالشكر النزيل الى األستااة  
الرسالة وعلى مياعد يا و نجييا يا الحيحة التي ذانت ليا الفيل الكنير في إ حام  

.الرسالة على صنر يا النيااية  

على  فيليحا  " ورين" واألستاا  " غربي" ذحا أ حدم بالشكر الى ذل من األستاا  
 لحناوشة ىبه الرسالة

ذحا أ حدم بالشكر الى ذل عحال مكتنة جاملة األمير عند الح ادر وعحال مكتنة جاملة  
و الحة وعحال مكتنة جاملة سنو أىراا والى ذل من مدُّدوا لي يد الحياعدة   حام ىبه  

 الرسالة على أذحل وجو
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 مقدمة

  تميزت الدولة العثمانية عن غيرىا من الدول االسالمية بطابعيا العسكري حيث لعبت 
المؤسسة العسكرية دورًا استثنائيا في قيام الدولة وليذا اىتم السالطين العثمانيين بتنظيميا 

 .وتطويرىا

  فقد كانت االنكشارية أحد أىم مقومات الجيش العثماني والتي كان ليا الفضل في تحقيق 
العديد من الفتوحات واالنتصارات غير أن ىذه األىمية تحولت الى خطر ييدد كيان الدولة 

 .بسبب الضعف والتدىور الذي أصاب البنية الداخمية ليذه المؤسسة

م موضوعا لمدراسة والبحث يرجع 1826-1618 إن اختيار الفترة الزمنية الممتدة ما بين 
 : الى

أنيا مثمت حقبة تاريخية ميمة في تاريخ فرقة االنكشارية خاصة بعد مقتل السمطان عثمان - 
الثاني عمى يد االنكشارية، إذ تمثل نقطة انطالق جديدة لممارسة طغيانيم وجبروتيم، أّما 

م والتي تمثل نياية ىذه الفرقة عمى يد السمطان محمود الثاني فيما يعرف بالواقعة 1826
 .الخيرية

كذلك محاولة التعرف عمى ىذه المؤسسة العسكرية وكيف كان ليا دور في تأسيس الدولة - 
 .العثمانية وانييارىا

ليذه الفرقة باعتبار أن جميع  (العسكري)نقص الدراسات فيما يخص الجانب السياسي - 
 .الدراسات السابقة تركز عمى الجانب االجتماعي فقط

ميولي الشخصي لدراسة تاريخ الدولة العثمانية وخاصة الجانب العسكري باعتباره الشيء - 
 .الذي يميزىا عن باقي الدول

 :  ولدراسة ىذا الموضوع ومحاولة الكشف عنو البد من تحديد محوره في االشكالية اآلتية



 مقدمة

 

 ب
 

كيف أثرت تمردات فرقة االنكشارية عمى الدولة العثمانية؟ وىل ىذا الضعف سببو تراجع 
السمطة السياسية لمسالطين العثمانيين أو االنحالل والتراجع الذي أصاب البنية الداخمية ليذه 

 .المؤسسة العسكرية؟

 :  ولمتفصيل في ذلك يمكن طرح عدة تساؤالت أىميا

 .ما مفيوم فرقة االنكشارية؟ ومتى تأسست؟- 
 .وفيما تتمثل القوانين التي نظمت ىذه الفرقة، وماىي مياميم؟- 
 .ماىي أىم تمرداتيم وماىي أسبابيا؟- 

                          .وفيما تتجّمى أىم اإلصالحات التي عرفتيا ىذه المؤسسة؟- 

 .وكيف كانت نياية االنكشارية؟- 

ولإللمام بالموضوع وتحقيق الدقة والشمولية فقد استعّنا في بحثنا ىذا عمى جممة من 
 :المصادر والمراجع والتي ليا صمة بالموضوع فمن المصادر نذكر

إلبراىيم أفندي الذي أفاد البحث في التعريف بالسالطين  كتابمصباحالساريونزهةالقارئ
مغفال نوعا ما كيف  (االنكشارية)العثمانيين، وذكر أىم الفتوحات التي حققوىا بواسطة الجيش

تّم تأسيس ىذه الفرقة كذلك عدم االىتمام بالجانب العسكري ، مع ذلك يبقى كتاب ابراىيم 
منأفندي من أىم المصادر في تاريخ الدولة العثمانية، وكتاب إسماعيل سرىنك بعنوان 

 حيث اعتمد عميو البحث الستخراج اىم تمردات االنكشارية حقائقاألخبارعندولالبحار
 .وأعماليم، وكذا جانب االصالحات التي عرفتيا ىذه الفرقة

 تاريخالدولةالعميةالعثمانية كما استفاد ىذا البحث من كتاب محمد فريد بك المحامي، 
الذي ساىم كذلك في التعريف بأىم السالطين العثمانيين، حيث كان تناولو لموقائع أكثر دقة 

المجتمعوشمولية فذكر كل سمطان وكيف كان وقع الحياة العسكرية في حكمو، وكتاب 
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 لسير ىاممتون جيب وىارولد باون الذي تناول تاريخ تأسيس االنكشارية االسالميوالغرب
 .وارتباطيا بالطريقة الصوفية البكتاشية متناسي الجانب التقني أو الحربي ليا

 إليرينا بيتروسيان الذي االنكشاريونفياالمبراطوريةالعثمانية كما اعتمدنا عمى كتاب 
 أفاد البحث في جانب تمردات االنكشارية وأسبابيا، وكذا تدخميم في السياسة الداخمية مغفال 

 .جانب االصالحات الذي شّكل عنصرًا ميمًا في تاريخ الفيمق االنكشاري وكذا نيايتيا
 :   أّما أىم المراجع

 لسونيا محمد سعيد البنا التي دعمت البحث بجممة من المعمومات فرقةاالنكشاريةكتاب 
الدقيقة حول ىذه الفرقة وبمجموعة من المالحق كان ليا الدور في إيضاح بعض األفكار 

 لعبد الدولةالعثمانيةدولةإسالميةمفترىعميهاوالتفاصيل، واستفاد البحث من كتاب 
العزيز الشناوي والذي شّكل مرجعًا ميمًا في البحث باعتباره عّرف بالدولة العثمانية وذكر 

الدولةالعثمانيةحدودىا ومؤسسييا مع التركيز عمى أىميتيا كدولة اسالمية، كذلك كتاب 
لدونالد كواترت الذي تناول الى جانب السياسي الجانب االجتماعي واالقتصادي والذي أفاد 

 .البحث في جزء التأثيرات ألوضاع االنكشارية عمى الدولة العثمانية
كما اعتمد كذلك عمى مجموعة من الرسائل الجامعية نذكر منيا باألخص رسالة دكتوراه 

 حيث أفادت نظمالحكمواإلدارةفيالدولةالعثمانيةلمورادجو دوسون والتي كانت بعنوان 
البحث كثيرا في جانب تمردات االنكشارية حيث تناولتيا بالتفصيل، ناىيك عن تأثيراتيا في 
الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية كذلك رسالة ماجستير لجميمة معاشي بعنوان 

، فعمى الرغم من التركيز االنكشاريةوالمجتمعببايمكقسنطينةفينهايةالعهدالعثماني
 .عمى االنكشارية في الجزائر إاّل أنيا دعمت البحث بالعديد من المعمومات

 :  أّما فيما يخص المعاجم والقواميس فقد اعتمدنا عمى
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 لمجد الدين محمد بن يعقوب الذي عّرف بمصطمح التمرد تعريفًا شاماًل القاموسالمحيط
 لمصطفى عبد الكريم بركات الذي زود البحث معجمالمصطمحاتواأللقابالتاريخيةكذلك 

 .بتعريفات ميمة لبعض المصطمحات العثمانية
االنكشاريةودورهم  كما كانت ىناك دراسات سابقة ليذا الموضوع من بينيا مقال بعنوان 

، حيث ركز صاحب المقال عمى التأثير السياسي م1826فيالدولةالعثمانيةحتىسنة
ليذه الفرقة مغفال الجانب االقتصادي واالجتماعي، باإلضافة الى تزويد البحث بجممة من 

 .المصادر والمراجع التي تّم تحميميا بعد ذكرىا في قائمة المقال
 لحنان الذىب حيث ركزت صاحبة االنكشاريةقوامالجيشوعمادهكذلك مقال بعنوان 

المقال عمى موضوع االنكشارية بصورة سطحية دون تعمق في ىذا الجانب وىذا ما دفعني 
لدراسة تمردات االنكشارية وأثرىا عمى الدولة العثمانية وذلك ألن أغمب الدراسات ركزت عمى 

 .الجانب االجتماعي ليذه الفرقة أكثر منو عسكري
  وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يقسم الى مدخل وثالثة فصول وخاتمة تناولت فييا 
مجموعة من االستنتاجات والنتائج ومجموعة من المالحق من بينيا قائمة لمسالطين 

العثمانيين وتعداد االنكشارية في كل سمطة، كذلك بعض الصور لطريقة محاربة االنكشارية 
 .وكيف كانت نيايتيم، باإلضافة الى ممخص بالمغة العربية والفرنسية واإلنجميزية

  فكان المدخل يتضمن مجموعة من العناصر ىي بدايات الجيش العثماني وكذا مفيوم فرقة 
 .االنكشارية وتأسيسيا وكذلك القوانين التي نظمتيم وما ىي مياميم

أّما الفصل األول فكان بعنوان تسمط فرقة االنكشارية ودوافعو حيث تناولت فيو أسباب تمرد 
االنكشارية باإلضافة الى مقتل السمطان العثماني عثمان الثاني عمى يد االنكشارية واستمرار 

 .طغيانيم بعد ىذا العمل
أّما الفصل الثاني فخصص لعرض تأثيرات أعمال االنكشارية عمى الدولة العثمانية في جميع 

 .(السياسية والعسكرية، االجتماعية، االقتصادية)الجوانب
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أّما الفصل الثالث فحدد بعنوان محاوالت االصالح لفرقة االنكشارية ونيايتيا تحدثنا فيو عن 
جيود السالطين إلدخال نظم جديدة، كذلك السمطان محمود الثاني وموقفو من االنكشارية 

 .باإلضافة الى الواقعة الخيرية
 :  ولإللمام بأطراف الموضوع واإلجابة عن التساؤالت المعروضة استخدمنا المناىج اآلتية

لقراءة النصوص وتتبعيا في مصادر التاريخ العثماني وتوظيفيا بالطريقة : المنيج االستقرائي
 .الصحيحة وقد طبق باألخص في المدخل والفصل األول

وقد طبق في رصد األحداث وترتيبيا ترتيبا كرونولوجيا ووصفيا حسب كل : المنيج الوصفي
 .مرحمة من المراحل الواردة في خطة البحث

وقد سمكتو في دراسة وتحميل الوقائع الواردة في البحث خاصة في الفصل : المنيج التحميمي
 .الثاني باعتباره فصل يعتمد عمى التحميل وربط األحداث فيما بينيا

  كما ال يخمو أي بحث من الصعوبات الروتينية التي تواجو أي صاحب بحث بحيث كانت 
من أىم الصعوبات التي واجيتنا ىي جمع المادة العممية التي تتحدث عن الموضوع ألن 
نجازاتيم، باإلضافة الى أن ما كتب عن  أغمب الدراسات تركز عمى أعمال السالطين وا 

 .التاريخ العسكري لمدولة العثمانية قميل إذ ما قورن بأىميتو التاريخية
كذلك تضارب اآلراء حول دور ىذه الفرقة مّما يصعب عممية االنتقاء واالختيار بينيا، 
 .خاصة وأن في ىذا البحث قد اعتمدنا عمى مجموعة من المراجع لمؤرخين مستشرقين

 
 
 

 وباهلل التوفيق  
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Rebellions softening and its impact on the ottoman Empire 
(1618 1826) . 

   The softening of the most important ottoman army teams so check 
to the numerical abundance and experience of combat characterized 
for other teams privileges and allouwances as they were their 
functions , which varied between military and adminstrative as welle 
as laws are governed and rules organize them , making theme great 
merit in many of the conquests of the ottoman but the influence l’got 
him softening and got what they wanted from him as a leadership 
positions in the state armies d’autres and others give them a chance 
to intervene in the affairs of state to the point of isolating designation 
and private sultans during the rule of the sultans weak and this is 
what allow theme taking into account their interests corrupt so their 
morals and desires indulged in forgetting military job putting the 
ottoman empire to the many problems by virtue of religious and 
popular support acquisition and this is what led many of the ottoman 
sultans for the introduction of new and modern systems to keep pace 
withe Aruban armies,but it failed to take a very sultan Mahmud 2 
judgement ,wich was unaffected by civilization Aruban phrae it’S 
necessary cancel this bond and replaced to give the state the 
opportunity to bring a new this is what has succeeded to do in the 
year 1826 as it was able to cancel this order shall be final and so 
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the marche ended softening,Which has been credited with many of 
the victories .  



 مدخل
 

12 
 

 بدايات الجيش العثماني                : أوال

   تعتبر الدولة العثمانية من أعظم دول العالم وذلك لما حّققتو من إنجازات وانتصارات شممت 
جميع قارات العالم سواء في قارة افريقيا، آسيا وأوروبا ويعزى ىذا االنتصار إلى قوتيا العسكرية 

 التي كانت الوسيمة الّداعمة ليا

نما اعتمدت في عممية توسعاتيا 14   فقبل القرن  م لم يكن لمدولة العثمانية جيشًا نظاميًا، وا 
" عثمان" ، حيث كان الجيش في عيد السمطان العثماني1األولى عمى قوة الخّيالة واإلقطاعيين

، وكانت ىذه الفرق 2-أي من كل قبيمة وحدة عسكرية–يتألف من وحدات شبو عسكرية قبمية 
مقسمة إلى وحدات تتألف من عشرة أنفار ومئة نفر وألف نفر، وكانت الدولة تدفع إلى أصحاب 

، باإلضافة إلى جيش البيادة أو اليايا 4 واحدة كل يوم طوال الحممة3االقطاعات العسكرية آْقَجة
والتي تمت عمى يدىا الفتوحات األولى لمعثمانيين، حيث كانت محصورة في منطقة األناضول 

 5.وينظر إلى ىذا الجيش عمى أنو األساس الذي بنى الّسالطين من خاللو قاعدتيم العسكرية
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.    362م، ص2014، دمشق، 118-117، مجمة دراسات تاريخية، العددالمصطمحات المتداولة في الدولة العثمانية  

، دار العمم لمماليين، بيروت،5بني أمين فارس، منير البعمبكي، ط: ، تعرتاريخ الشعوب االسالمية:  كارل بروكممان- 4 
.414م، ص1968     
.37المرجع السابق، ص: الغالي غربي- 5 
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   ومع مرور الوقت باالعتماد عمى ىذا الجيش قويت شوكة الدولة العثمانية وتمكن السمطان                            
 1.عثمان من توسيع رقعة بالده وضم العديد من المناطق

   ومن ىنا يمكن اعتبار ىذا الجيش القاعدة المنظمة التي انطمق منيا السمطان العثماني 
أورخان لتأسيس ما يعرف بالجيش االنكشاري، والذي اكتسب صفة االستمرار والدوام في عيد 

 .م1360السمطان مراد االول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة(م17/ه11)حركة الفتح العثماني في القرن:  سمية بنت محمد حّمودة- 1 
.18م، ص2006   المكرمة،   
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 مفهوم فرقة االنكشارية وتأسيسها: ثانيا

ىم مشاة الجيش النظامي العثماني والطائفة الممتازة في الجيش الذي كان :   فرقة االنكشارية
، ولفظ انكشاري 1(الجيش النظامي الذي كان يضم الخّيالة والمشاة )يعرف باسم القابيقولية

، حيث تعود نشأة ىذا الجيش 3، مكون من مقطعين أي يني تشري وتعني الجنود الجدد2تركي
فًا بانكشاري الى عيد السمطان أورخان ، وذلك 4الجديد العثماني والذي عرف عند العرب محرَّ

حين اخذ عالء الدين أخو السمطان ووزيره بنصيحة قاضي العسكر جندرلي قرة خميل في أن 
يأخذ صغار أسرى النصارى من البالد المفتوحة ويعمل عمى تربيتيم تربية إسالمية كي يحترفوا 

، وىذه الوسيمة وفرت العديد من الجنود داخل الجيش العثماني بغض النظر 5الحرب والجياد
عن المكان الذي ُجِمبت منو، وقد كان الدافع األساسي وراء إنشاء جيش نظامي يعود إلى سعي 

، باالعتماد عمى ىذا الجيش المنظم 6السالطين الى تقوية وتوسيع حدود الدولة العثمانية
 .والمدّرب وفق المبادئ والقواعد االسالمية

                                                             

حاتم عبد الرحمن : ، تر(م1453يوميات الحصار العثماني  )الفتح االسالمي لمقسطنطينية: نيقولوباربارو- 1 
.122م، ص2002، عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، مصر، 1   الّطحاوي، ط  

.10م، ص1887، دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت، 1، طالتحفة السنية في تاريخ القسطنطينية: مؤلف مجيول- 2 
ط،.، د(م1807-1789)بدايات اإلصالح في الدولة العثمانية وأثر الغرب األوربي فيها:  ناىد إبراىيم دسوقي- 3 

.51م، ص2006منشأة المعارف، اإلسكندرية،   
وىو أول من سك العممة من الفضة فكتب عمى أحد وجوىيا محمد رسول اهلل والوجو (م1326-1362 )- 4 

، وىو أول من رتب طبقات الجند في جيشو وجعل الجيش دائماً (م1327/ه728)اآلخر اسمو في بورصة سنة  
أي الجيش الجديد ثم عرف فيما بعد (يني تشاري)  بعد أن كان يجمع وقت الحرب ثم ُيصرف وقد سمي ىذا الجيش  

   باالنكشارية، ومن أىم إنجازاتو أنو شّيد جامع بورصة الشيير الذي حممت نقوشو ما أضفاه عمى نفسو من األلقاب 
السمطان، ابن سمطان الغزاة، بطل العالم، وقد اعتبرت ىذه األلقاب برىان عمى أّن مفيوم السمطان في  :   ومن أبرزىا  

أثر الدولة العثمانية في: فائقة محمد حمزة عبد الصمد: الحكم ودوره فيو ىو قيادة الغزو والجياد في سبيل اهلل، أنظر  
:بّسام العسمي: ، أنظر15م، ص1989، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، نشر االسالم في أوربا  

.47-46، ص5م، مج1988ط، دار الفكر، لبنان، .،دفن الحرب االسالمي في العهد العثماني  
.265م، ص1999، دار النفائس، بيروت، 1، طتاريخ العالقات العثمانية اإليرانية:  عباس اسماعيل صّباغ- 5 
.9م، ص2007، دار اليدى، الجزائر، 1، طبنية الجيش الجزائري خالل العهد العثماني:  حنيفي ىاليمي- 6 
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   وىنا أشار جاندرلي عمى أورخان أن يحتفظ بيت المال بخمس الغنائم، لكي يضمن الصرف 
، حيث 1عمى الجيش الجديد وبدأ فرض نظام آخر وىو فرض ضريبة عمى األقاليم المفتوحة

لنسمميم إلى التركمان كي يتعّمموا :" جمع كثير من الشّبان وأتى بيم إلى السمطان فقال خميل
، وعمى إثر ازدياد قوة العثمانيين وبدء فترة الحروب الكبرى 2"المغة التركية ثم نجعميم جنوداً 

لجأوا إلى وسيمة جديدة تكفل ليم ازدياد أعدادىم وتوفير فئة خاصة شديدة الوالء وىذه الوسيمة 
عدادىم لمميام اإلدارية والقتالية" دار الكفر"، أو جمع عدد معين من أطفال 3ىي الدوشرمة ، 4وا 

، حيث أّن ضريبة 5بحيث ال يعرفون ليم أبا إال السمطان وال حرفة إاّل الجياد في سبيل اهلل
الغممان كانت تجمع كل خمس سنوات ثم تقاصرت المدة فيما بعد حتى صارت تجمع آخر 

، ثم صارت 6األمر كل سنة، وكان يقع في بادئ األمرعمى غالم واحد من كل خمسة غممان
الدولة تنزع فيما بعد جميع الغممان الّسميمي البنية ممن تتراوح أعمارىم بين العاشرة والخامسة 

، حيث أّن ىؤالء الصبية بعد استقداميم كان يتم تمقينيم تعاليم الدين اإلسالمي والمغة 7عشر
العثمانية وتحضيرىم بَدنًيا لموظيفة المستقبمية الموكمة إلييم وىو ليس باألمر اليّين، فالعممية 

 تطمبت وقتًا طوياًل لمحو كل الصالت التي تربطيم 

                                                             

.19م، ص1999ط، دار الوفاء، االسكندرية، .، ددراسات في تاريخ العرب الحديث:  صالح أحمد ىريدي عمي- 1 
، الدار السعودية، 2مفيدة الدكتور يد رضوان عمي، ط: ، تعاسطنبول وحضارة الخالفة االسالمية:  برنارد لويس- 2 

.87م، ص1982  الرياض،    
كمة دفشرمة مأخوذة من الفعل دفشرمك في التركية ويعني تسجيل األسماء، وطبقا لألسموب الذي :  نظام الدفشرمة- 3 

    كان يتم بو اختيار األطفال وتجميعيم من أسرىم، فإن نظام الدفشرمة كان عبارة عن تجميع أولئك األطفال كضريبة
 رأس فرضيا السالطين إجباريا عمى األسر المسيحية التي لم تعتنق اإلسالم، فبالنسبة لمعثمانيين كان ىذا النظام

في أصول)1804-1354أوروبا العثمانية : بيتر شوجر:    يوفر عناصر جديدة تدخل في صفوف الجيش، أنظر  
.73م، ص1998، دار الثقافة الجديدة، القاىرة، 1عاصم الدسوقي، ط: ، تر(الصراع العرقي في الصرب والبوسنة  

.41م، ص1986، دار الشروق، بيروت، 2، طفي أصول التاريخ العثماني: أحمد عبد الرحيم مصطفى-  4 
. 23م، ص1998، دار األفاق العربية، القاىرة، 1، طاالسالميون وتركيا العممانية:  سميمان حممي- 5 
.123م، ص1983، دار الفرقان، عّمان، 1، طجوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين األتراك:  زياد أبو غنيمة- 6 
.123ص: نفسو- 7 
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، وقد أخذت الدولة بجمع الغممان بين العاشرة 1بأوطانيم وذوييم وحتى بدينيم المسيحي
والخامسة عشر والذين يتمتعون بصحة جيدة إللحاقيم بالخدمة العسكرية بعد تدريب وتعميم 

متواصل، ولكن ىؤالء الصبية كان ينتظرىم دائما مستقبل مشرق حتى أن األتراك أنفسيم كثيرًا 
ما كانوا يقدِّمون أبنائيم في صفوف ىؤالء االطفال ليضمنوا ليم حياة كريمة في مستقبل 

، وبعد تكوينيم يتم تحويل المتفوقين منيم إلى خدمة السمطان ووزرائو، أّما البقية 2أياميم
، العثمانية األخرى وبذلك أصبح أبناء المسيحيين 3فيوّجيون إلى الحاميات العسكرية أو اإلياالت

المسيحيين من المقربين لسالطين آل عثمان ووقفوا إلى جانبيم ضد أبناء جمدتيم ومواطنيم 
 4.األصمية

 أقجة، بحيث كانت ىذه اليومية تزداد باضطراد نظرًا 2   وكان كل جندي يتقاضى يومية بقدر 
، وكان عمى 5لبالء كل جندي وأقدميتو وكانت ىذه الفرقة تنقسم إلى بموكات تعرف باسم أورطة

 جيري يني ، أّما القائد العام، لفرقة(رئيس البموك)رأس كل بموك قائد يعرف باسم بموكباشي

 

 

                                                             

دراسة اجتماعية، اقتصادية)م18/ ه12الجيش االنكشاري بمدينة الجزائر خالل القرن :  فييمة عمريوي- 1 
.34م، ص2008، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، من خالل سجاّلت المحاكم الشرعية  

.200م، ص2004ط، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، .، دتاريخ الدولة العثمانية وحضارتها:  محمود السّيد- 2 
أكبر وحدة إدارية عسكرية في االمبراطورية العثمانية يحكميا البايمرباي، وفي القرن التاسع عشر تّم إعادة:  اإليالة- 3 

االمبراطورية العثمانية وعالقاتها: نينأللكسندروَفَناُدولينا: تشكيل اإلياالت لتصبح والية يحكميا الوالي، أنظر  
ط، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة،.أنور محمد ابراىيم، د: ، ترالدولية في ثالثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر  

.174م، ص1999   
.34المرجع السابق، ص:  فييمة عمريوي- 4 

ORIA وىي الطابور في الجيش االنكشاري، قسمت االنكشارية إلى مفردىا أورط وتكتب بالتركية الحديثة : أورطة- 5 
  فرقة تسّمى إحداىا أورطة، ولّما كانت عمى فرقة تقيم عادة في غرفة تسّمى بالتركية أوضة، استعممت ىذه 196    

ط، دار زىران،.، دمصطمحات التاريخ والحضارة االسالمية: أنور محمود زناتي:    المفظة كبديل من أورطة، أنظر  
.48م، ص2010  عّمان،   
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، 3، يني جيري2، وكان لمفرقة رئيسًا يعرف بأفندي1فكان يعرف باسم آغا أّما نائبو فيدعى كتخذا
، 4وقد اتبعوا من أول أمرىم الطريقة الصوفية التي أسسيا الحاج بكتاش وتسمى  بالبكتاشية

، ويقال إّن أورخان قد 5وأصبح ليم سمطة كبيرة في الدولة في القرنين السابع عشر والثامن عشر
قد اصطحب الوجبة األولى من ىؤالء المجندين إلى مسكن ىذا الولي ورجاه أن يباركو ويخمع 
" عمييم اسمًا، وأن بكتاش وضع كمو فوق رأس أحد الواقفين في الصف األول ثم قال لمسمطان

إن القوات التي أنشأتيا ستحمل اسم يني جري وستكون وجوىيم بيضاء وضاءة وستكون أدرعيم 
اليمنى قوية وسيوفيم بتارة وسياميم حادة وسيوفقون في المعارك ولن يبرحوا ميدان القتال إاّل 

وتخميدًا لبركة بكتاش كان االنكشارية يضعون عمى رؤوسيم " وقد انعقدت ليم ألوية النصر
 قمنسوة من الّمباد األبيض شبيية بقمنسوة الدرويش 

                                                             

-بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاء في التركية، كتخذا من الفارسية كد خدا والكممة الفارسيةمن كممتين: الَكْتُخذا- 1 
بمعنى الرب، والصاحب فالكتخدا ىو في األصل رب البيت، ويطمقيا الفرس عمى  (خدا)بمعنى البيت، و (كدا)     

أحمد السعيد:     السيد الموقر وعمى الممك، ويطمقيا الترك عمى الموظف المسؤول والوكيل المعتمد واألمين، أنظر  
.176س، ص.ط، دار المعارف، القاىرة، د.، دتأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل:    سميمان  

Efendis، دخمت في المغة التركية األناضولية في وقت مبكر واستعمميا من الكممة اليونانية العامية أفنديس:  أفندي- 2 
 الترك في القرن الثالث عشر الميالدي، واستعمميا العثمانيون لقبًا لمرجل يقرأ ويكتب، ولقًبا لبعض كبار الموظفين،

.20المصدر نفسو، ص:    وكان لقبًا لألمراء أوالد السالطين وأطمقت عمى مشايخ االسالم أنظر  
دراسة وثائقية في النظم اإلدارية والقضائية والمالية)16مصر في العصر العثماني في القرن : سّيد محمد السّيد- 3 

.50م، ص1997، مكتبة مدبولي، القاىرة، 1، ط(والعسكرية  
كممة مشتقة من بكتاش حيث جاء من خراسان في بالد فارس عاش في منتصف القرن الرابع عشر، وقد: البكتاشية- 4 

  تسّمى بيذا االسم نسبة إلى بكتاش الوالي الذي يقولون أنو ولد بنيسابور فأبوه ابراىيم الثاني، وكان أميرًا عمى احدى
أحمد نوري : م، أنظر1248/ه646المقاطعات وأمو خاتمة ابنة محمد النيسابوري من عمماء نيسابور ولد في   

.209م، ص2006، الدار العربية لمموسوعات، بيروت، 1، طالدولة العثمانية واليهود:  النعيمي  
طمبمن  (اليكرجية )البكتاشية طريقة صوفية  منتشرة بين األتراك، ويقال أن السمطان أورخان عندما تم لو تكوين أوجاق

 الحاج بكتاش أن يباركو وأن يضع لو اسمًا، فأطمق عميو اسم االنكشارية أي العسكر الجديد، ومن ثم انعقدت 
:  صمة البكتاشية باالنكشارية وكان إمام االنكشارية من شيوخ البكتاشية ويعتبر البكتاشية من الشيعة االثني عشرية، أنظر

، دار الفكر، دمشق،    1، طالسمطان عبد الحميد الثاني بين اإلنصاف والجحود: محمد مصطفى الياللي  
.295م، ص2004    
.14ه، ص1420، دار القاسم لمنشر، الرياض، 1، طكيف سقطت الدولة العثمانية:  سميمان بن صالح الخراشي- 5 
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، 1تتدّلى منيا من الخمف قطعة من الصوف باعتبارىا رمزًا لكم الولي الذي بارك بو رقبة زميميم
وكان ىؤالء االنكشارية يتمتعون بامتيازات خاصة، فكانوا يحاكمون ويعاقبون عمى ما يقترفونو 
داخل الفرقة، ومن يستحق منيم اإلعدام يجري اعدامو سراًّ، وقد حققت االنكشارية انتصارات 

 2.عظيمة لمدولة العثمانية

   باإلضافة إلى ىذه االمتيازات كان االنكشاريون يأتون في الدرجة األولى من بين فرق الجيش 
، ومن 3وال يعاقبون إاّل من قبل ضباطيم وال يدفعون ضرائب، ومن النادر أن تضبط أمالكيم

أغرب عادات االنكشارية احتراميم وتقديرىم لمقدور الخشبية التي يتناولون فييا طعاميم فكانوا 
ذا ضاعت منيم في القتال فذلك يعتبر  يحممونيا معيم وقت الحرب ويدافعون عنيا كأعالميم وا 
إىانة كبيرة تمحق بصاحبيا العار والذل، أّما إذا أرادوا التعبير عن استيائيم من أوامر رؤسائيم 

، وعميو 4أو عن نيتيم في عمل من األعمال فكانوا يقمبون تمك القدور أمام منازليم وثكناتيم
كانت االنكشارية ىي القوة العسكرية األكثر أىمية والمنتشرة عمى نطاق واسع وفي كل مكان 

 5.من واليات االمبراطورية العثمانية

 

 

 

                                                             

.43المرجع السابق، ص: أحمد عبد الرحيم مصطفى- 1 
.123المصدر السابق، ص: نيقولوباربارو- 2 
نظم الحكم واالدارة في الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع: مرادجو دوسون- 3 

.158م، ص1942فيصل شيخ األرض، شيادة أستاذية، الجامعة األمريكية، بيروت، : ، ترعشر  
م،1996، دار الفكر المبناني، بيروت، 1، طسالطين بني عثمان بين قتال األخوة وفتنة االنكشارية:  نزار فّزان- 4 

.22   ص  
، دار الفكر لمدراسات والنشر1لطيف فرج، ط: ، ترالمدن العربية الكبرى في العصر العثماني:  أندرية ريمون- 5 

.56م، ص1991   والتوزيع، القاىرة،   
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 قوانين االنكشارية ومهامهم: ثالثا

   احتل الجيش مكانة بالغة في حياة الدولة العثمانية، فيو أداة لمحكم والحرب معًا إذ كانت 
الحكومة العثمانية جيشًا قبل أي شيء آخر، وكان كبار موظفي الدولة في الوقت نفسو قادة 
الجيش، ومن ىنا جاء القول الشائع بأن الحومة العثمانية والجيش العثماني وجيان لعممة 

، وىذه المكانة اكتسبيا الجيش بفضل القوانين الصارمة التي فرضت عميو، وىذه القوانين 1واحدة
 :تتمخص في

 .الطاعة العمياء لقوادىم وضباطيم أو من ينوب عنيم- 1

 .تبادل االتحاد بين الفرق، كأنيا فرقة واحدة وتكون مساكنيا متقاربة- 2

التجافي عن كل ما يميق بالجندي الباسل من اإلسراف أو االنغماس في الممذات مع التعود - 3
 2.عمى روح البساطة في كل شيء

 .االخالص في االنتماء إلى الحاج بكتاش، من حيث الطريقة مع القيام بفروض االسالم- 4

 .إّن الحكم عمييم باإلعدام ينفذ بشكل خاص- 5

 .يكون الترقي في المراتب حسب األقدمية- 6

 .ال يجوز أن يوبخ االنكشارية وال يعاقبيم غير ضّباطيم- 7

 3.إذا عجز أحدىم عن العمل ُيحال عمى المعاش- 8

 .ال يجوز ليم أن يتزوجوا- 9
                                                             

.81م، ص1997، مكتبة العبيكان، الرياض، 1، طالعالم العربي في التاريخ الحديث:  اسماعيل أحمد ياغي- 1 
، دار القاىرة، مصر،1، طدور االنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية: أماني بنت جعفر بن صالح الغازي- 2 
.59م، ص2007      
.60نفسو، ص-  3 
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 .ال يجوز ليم إطالة لحاىم- 10

 .ال يجوز ليم االبتعاد عن ثكناتيم- 11

 .ال يجوز ليم أن يتعاطوا عماًل غير الجندية- 12

 1.يقضون أوقاتيم بالرياضة البدنية والتمرين عمى الحركات العسكرية- 13

   فإذا كانت ميام الجيوش في العالم تقتصر عمى األعمال العسكرية والحروب فإن االنكشاري 
متعدد الميام، فيو جندي أيام الحرب وجابي لمضرائب من الريف أيام السمم وفي نياية حياتو 

العممية يتحول االنكشاري في أغمب األحيان إلى األعمال اإلدارية التي قد يصل من خالليا إلى 
الوزارة األولى أو الوالية عمى رأس  )أعمى المناصب السياسية في الدولة كالصدارة العظمى

وغير ذلك من الوظائف  (عمى إحدى مقاطعاتيا- بايا-إحدى الواليات العثمانية أو حاكما
، إاّل أنو في بداية األمر وقبل 2اإلدارية السامية التي تدر عمى صاحبيا أموااًل طائمة وجاىًا كبيراً 

أن يصبح أي انكشاري عضوًا ذا أىمية في األوضة االنكشارية كان عميو خالل فترة معينة أن 
يخدم االنكشاريين القدامى ويمارس األعمال المنزلية في الثكنة، فيقوم بتنظيف الثكنات ومسح 

ضاءة المصابيح  األحذية وغسل األواني بعد تناول االنكشاريين القدامى وجبتيم وقطع الحطب وا 
، وبعد تمّقييم التدريب وتعيينيم جنود 3في فترات المساء والذىاب إلى األسواق لشراء الطعام

فتصبح ميمتيم الرئيسية عبر التاريخ العثماني ىي المحافظة عمى األراضي التي جرى ضّميا 
والقيام بالدفاع عنيا، وعمى أي حال فقد كانت فرقة االنكشارية حين جرى تشكيميا من أبرز 
 4.الييئات التي شيدىا العالم وىي توفر تفسيرًا لمّطابع الفريد لمّدولة العثمانية في أوائل عيدىا

                                                             

. 60المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر بن صالح الغازي- 1 
، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري،االنكشارية والمجتمع ببايميك قسنطينة في نهاية العهد العثماني: جميمة معاشي- 2 

.9م، ص2007   قسنطينة،   
.42المصدر السابق، ص:  إيرينا بيتروسيان- 3 
.44المرجع السابق، ص:  أحمد عبد الرحيم- 4 
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   فقد كانت وراء تمك االنتصارات الّساحقة والفتوحات الباىرة التي حققيا الجيش العثماني إبان 
م عمى الجيوش األوربية وتجمع آراء وتحميالت المؤرخين المعاصرين عمى مدى 16و15القرنين 

القوة واالنضباط والطاعة الذي تحّمى بيا أفراد ىذا الجيش العسكري، وتعود أىمية االنكشارية 
أيضًا إلى أّن أفرادىا كانوا يتقّمدون الوظائف اإلدارية السامية ومراكز القيادة في الدولة، فيي 

، ومن ابرز االنتصارات 1بذلك تعيد إنتاج السمطة المركزية والسمطات في االمبراطورية
م، فبازدياد ضغط 1453والفتوحات التي حققيا الجيش االنكشاري ىي فتح القسطنطينية سنة 

، وأصبحت 2االنكشارية تراجع االغريق وتسّمق االنكشارية بعض األسوار الداخمية بدون معارضة
، إاّل أن ىذه 3المدينة في أيدي األتراك وارتفعت األعالم التركية عمى أسوار القسطنطينية

 عمى بناء 4الوضعية شيدت تحواًل نوعيًا بعد فتح القسطنطينية وذلك عندما أقدم محمد الفاتح
مؤسسات عممية خاصة بفئة القوالر بغية تأمين مستمزمات تبوء ىذه الفئة شتى وظائف الدولة 

المدنية إلى جانب دورىا العسكري الثابت معبرًا بيذه السياسة عن اتجاه جديد لمسمطة ييدف إلى 
 5.بناء قوتيا الذاتية المستقمة عن مدار االجتماع السياسي العام

   أّما في األوقات التي لم تكن تستمزم قيام االنكشارية بميام الحرب كان يعيد إلييم بالمحافظة 
عمى األمن في أىم مواقع االمبراطورية العثمانية، وفي استنبول كانوا يقومون بحراسة الديوان 

                                                             

.37-36المرجع السابق، ص:  الغالي غربي- 1 
ط، دار الفكر العربي،.، د(بيزنطة وسالجقة الروم والعثمانيون)بالد الترك في العصور الوسطى:  زبيدة عّطا- 2 

.204س، ص.   الكويت، د  
.205 نفسو، ص- 3 
توّلى الممك بعد أبيو فاستيل عيده بقتل أخيو الرضيع أحمد، ومن أبرز أحداث عيده:  السمطان محمد الثاني- 4 

م من جية البر بجيش بمغ عددىمئتين وخمسين1453احتالل مدينة القسطنطينية، حيث حاصرىا في نيسان سنة   
    ألفًا، أّما من أبرز أعمالو فتحو لبالد الصرب وألبانيا بحيث لم يبقى من البمقان إاّل مدينة بمغراد،فقد كان السمطان  
    محمد الفاتح عبقرية فذة من عبقريات االسالم، فمم يكن مجرد فاتح وقائد عسكري بل كان جامع بين صفات القيادة

:العسكرية وبين الثقافة العممية والتي مّكنتو من قيادة الجيوش وفتح العديد من المدن والدول، أنظر  
السمطان محمد الفاتح بطل الفتح االسالمي في: سيد رضوان عمي: ، أنظر38-37المرجع السابق، ص:   نزار فّزان  

.11م، ص1986، الدار السعودية، الرياض، 1، طأوروبا الشرقية  
.91م، ص1997، دار المنتخب العربي، لبنان، 1، طالدولة العثمانية الثقافة والمجتمع والسمطة حسن الضيقة، - 5 
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أثناء اجتماعاتو التي يرأسيا السمطان كما كانوا يقومون في المدينة بميام الشرطة وقوة المطافئ 
، أّما عن ميامو 1وبحراسة بوابات المدن اليامة والحصون ويشكمون قوات الشرطة في الواليات

، 2اإلدارية فيي كثيرة منيا ميمة جمع الضرائب التي كانت ال تتم في كثير من المناطق إال بو
عالوة عن الخروج بصحبة السمطان في حمالت الدولة وحمايتيم لقالع الدولة عمى الثغور 

 3.بطريقة المناوبة

  وعميو يمكن أن نستنتج في األخير أّن الجيش االنكشاري الذي أنشأه السمطان أورخان من 
أبناء البالد المفتوحة بعد تمقينيم مبادئ الدين االسالمي كان لو الفضل في العديد من 

االنتصارات التي حققتيا الدولة العثمانية بحيث كانوا يندفعون لمقتال كاألسود في ساحة القتال، 
 .باإلضافة إلى مشاركتيم في الحياة المدنية وذلك لتعدد مياميم ووظائفيم

  وىذا االنضباط والوالء راجع إلى مجموعة من المبادئ والقوانين التي فرضيا السمطان عمى 
ىذه المجموعة أو الفرقة، وبعد تغير أوضاعيم االجتماعية تمّردوا عمى ىذه القوانين وعارضوا 

بعضيا مثل تحريم الزواج، وبيذا بدأ الوىن والضعف يدب في صفوف االنكشارية وىذا ما 
 .سوف نتعرض لو في الفصل القادم

                                                             

م، 2001، المكتب المصري، مصر، 1، طتاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى:  محمود محمد الحويري- 1 
.251   ص  

اإلدارة العثمانية في والية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني: جميل موسى النّجار- 2 
. 280م، ص1991، مكتبة مدبولي، القاىرة، 1، طم1826-1917  

. 51المرجع السابق، ص:  سيد محمد السيد- 3 
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 أسباب تمرد االنكشارية: أوال

  تعد فرقة االنكشارية من أىم مقومات الدولة العثمانية وذلك بفضل قوتيا ودورىا الفّعال الذي 
لعبتو، خاصة في البدايات األولى لتأسيس ىذه الفرقة إاّل أن ضعف سمطة بعض السالطين 

 وعصيان االنكشارية، وقد تعددت أسباب ودوافع تمردىم من أسباب 1العثمانيين سمح لتمرد
 .سياسية واقتصادية واجتماعية

 األسباب السياسية: 1
  من أولى األسباب التي جعمت االنكشارية تتمرد عمى السمطة ىو عدم خروج االنكشارية 

 معيم، ولذا كانت أىم الحروب والغزوات تحت قيادة السمطان ألنو 2لمحرب إاّل إذا كان السمطان
إن لم يخرج بنفسو لما حاربت االنكشارية التي عمييا المدار أو األىمية األولى في الحروب، 

 ىذه العادة الحميدة وأجاز لالنكشارية القتال تحت قيادة قائدىم األكبر 3فغّير السمطان سميمان
، وىنا يصبح الضابط ذا شأن ويرى نفسو في مركز ال يكاد يعادلو 4ولو لم يكن السمطان موجودا

                                                             

أْقَدَم، وعتا أو ىو أن يبمغ الغاية التي يخرج بيا من جممة ما عميو ذلك الصنف، تمرد الجند في المعسكر عمى: تمّرد- 1 
، تع، محمدالقاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي:  أوامر الضباط، أعمنوا العصيان والثورة، أنظر  

، تمّرد جانب من األفراد لفرض تحقيق الحكم الذاتي أو319م، ص2005، مؤسسة الرسالة، لبنان، 8  نعيم العرقسوسي، ط  
معجم: يحي محمد نبيان:   االستقالل إلقميم ما حيث ال يصل ىذا التمرد إلى جانب اإلحاطة بالحكومة المركزية، أنظر  

. 96م، ص2008، دار يافا العممية، عّمان، 1، طمصطمحات التاريخ  
:لقب من األلقاب التي استخدميا الحكام في الدولة العثمانية ابتداء من عيد السمطان يمدرم بايزيد، أنظر:  السمطان- 2 

، مكتبة الممك فيد الوطنية، 43، 3، سمسمة المعجم الموسوعي لممصطمحات العثمانية التاريخية:    سييل صابان  
.135م، ص2000   الرياض،   

م في مدينة طرابزون، كان يميل1495 من نيسان سنة 27ولد السمطان سميمان القانوني في يوم االثنين المصادق ل-  3 
لى ركوب الفرس، ارتقى العرش في  ، ووالده ىو سميم األول قاد جيشو1520 أيمول 30  في صغره إلى دروس التاريخ وا   

  حمالت بمغ عددىا ثالث عشرة حممة أّما عن أىم فتوحاتو بمغراد، جزيرة رودس، المجر، بغداد، وفي حممتو األخيرة  في
روائع:أورخان محمد عمي: عمى قمعة زيكاتوار مِرض ثم توفي في اليوم األخير من الحممة، أنظر ( عاما71وكان عمره )   

.73م،ص2007، دار الكممة، مصر، 1، طمن التاريخ العثماني  

م،1981، دار النفائس، بيروت، 1، تر، إحسان حقي، طتاريخ الدولة العمية العثمانية:  محمد فريد بك المحامي- 4 
.252   ص  
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أحد فيصبح لو متطمبات واجبة التنفيذ ويغدو في الدولة أكثر من سمطة، فتفسد األمور 
، ومن ىنا بدأ الوىن يتسرب داخل أركان الدولة العثمانية 1وتتضارب المصالح وتضعف الدولة

 .والذي جعل من ىذه الفرقة مصدر لقمق العديد من السالطين والحكام
  ومن الناحية السياسية أيضا عدم وجود قاعدة ثابتة لتولية السالطين عرش الدولة وعدم وجود 

نصوص شرعية أو قانون يعتمدون عميو في تولية الحكم فقد كانوا آخذين بمبدأ االستخالف 
، والخالفة يمكن أن تأتي في اإلخوة أو األبناء، 2"وأمرىم شورى بينيم" وليس الشورى قال تعالى

األمر الذي أوجد كثير من الخالفات الداخمية نظرا لكثرة عدد أبناء السمطان الواحد فكان 
السمطان يختار من سيخمفو عمى العرش، وىذا ما أدى في كثير من األحيان إلى منازعات 

، وفي أواخر القرن السابع عشر أخذ 3داخمية ىيأت لالنكشارية فرصة التدخل في تولية العرش
ىذا الجيش بالتراجع إال أن بدا كأنو عتيقا ال يتماشى وروح العصر وال يعمل بالكفاءة المطموبة 

، وبدأ يكون لالنكشارية شأن 4منو، وذلك لوقوف كبار ضباط الجيش بوجو التجديد موقفا عدائيا
سياسي فأرىبوا السالطين وأخذوا يوّلون الوزراء ويعزلونيم ويمنحون المناصب لمن يجزل ليم 

،فاالنكشاريون كانوا 5العطايا ودخمت الدولة في فوضى وعدم االستقرار بسبب سوء تصرفاتيم
يفضمون استمرار الحروب لمنيب والسمب وارتكاب ماال خير فيو، فكانت اذا انقطعت الحروب 

، كما أّن تقدم 6تمردوا وارتكبوا ىذه القبائح في الدولة المعسكرين بيا بل وفي نفس األستانة
 الجيوش األوربية عمى الجيش العثماني تسميحا

                                                             

.111م، ص200، المكتب االسالمي، بيروت، 4، ط(العهد العثماني)التاريخ االسالمي:  محمود شاكر- 1 
.38سورة الشورى، اآلية- 2 
.155المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر بن صالح الغازي- 3 
. 266-265المرجع السابق، ص:  عباس اسماعيل صباغ- 4 
، دار الحامد لمنشر والتوزيع،1، ط(1839-1299)المؤسسة العسكرة العثمانية: يوسف عبد الكريم طو مكي الرديني- 5 

.164م، ص2004   عّمان،   
.264المصدر السابق، ص:  محمد فريد بك المحامي- 6 
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و تنظيما كان من أسباب ىزائم العثمانيين المتكررة، مّما نّبو سالطين الدولة إلى ضرورة 
 1.االىتمام بالجيش واصالح أحوالو

 األسباب االقتصادية: 2

  من األسباب االقتصادية التي دفعت باالنكشارية لمتمرد، ىي ضعف دخميم المادي مما نتج 
، كما أدى 2عنو ثورات وتمردات إضافة الى التعسف في جمع الضرائب وابتزاز أموال األىالي

توقف الفتوحات العثمانية الى ازدياد عدد الجنود االنكشاريين عمى الجنود والموظفين العاديين، 
، فقد كانت الدولة 3بينما تناقصت واردات الدولة مّما أدى الى ارتباك االقتصاد العثماني

العثمانية تعاني كثيرا من انخفاض قيمة العممة عند شراء أي سمعة ألن العممة أساسا مغشوشة، 
وبالتالي كانت تدفع الرواتب لالنكشارية من عمالت يدخل في صبِّيا بعض المعادن البخسة 

الثمن وخفيفة الوزن، وبالتالي ترفضيا الحوانيت وال يتعامل معيا التجار، لذلك كانت االنكشارية 
، وعادة ما تكون ىذه 4تثور وتتجمير حول القصر السمطاني مطالبين بنقودىم الصحيحة

التمردات إّما بسبب تخفيض قيمة العممة وما يترتب عميو من مشكالت، أو بسبب تأخير 
مرتبات الجند وخاصة االنكشارية، فقد كانت الدولة العثمانية تنفق أمواال طائمة كانت الخزينة 

 وىكذا كان 5الحكومية تخصصيا لدفع رواتب االنكشارية دون أن يعود منيا شيء عمى الدولة،
 .السبب االقتصادي من أبرز وأىم العوامل التي دفعت بيذه الفرقة لمتمرد
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 األسباب االجتماعية: 3

أْن كانت العزوبة مشجعة في صفوف االنكشارية بطرق مختمفة، كما كانت :  وىي متعدد منيا
الحياة الجماعية مشجعة كذلك وال شك في أن اليدف من تشجيع العزوبة ىو جعل االنكشاري 

م استطاع االنكشارية إلغاء مبدأ تحريم الزواج 16، وفي أواخر القرن 1متفرغا لعممو العسكري
والذي يعد من مبادئ تنظيميم الرئيسية، األمر الذي ترتب عميو شيوع مظاىر الفوضى إذ 

، وأصبحوا يقيمون بين أفراد 2أصبح االنتماء إلييم وراثيا بصرف النظر عن المقدرة العسكرية
المجتمع بدال من الثكنات وأنجبوا األبناء وكّونوا أسرًا، فازداد اىتماميم بجمع األموال والثروات 

بكل الطرق غير المشروعة مثل مساندة السمطان غير الصالح فقط مقابل إغداق األموال 
رغام السمطان لمتوصل الى اتفاق مع العدو ، ولمحفاظ 3واليدايا عمييم أو التوقف عن القتال وا 

عمى سمطتيم كان البد لمسالطين والصدور العظام من كسب ود االنكشارية الذين لم يتمكن من 
السيطرة عمييم بشكل فعمي إاّل السالطين األقوياء، ومن ناحية أخرى فقد كان أيضا الصدور 

، ومع السماح ليم بالزواج بدأ 4العظام الذين يحظون بدعم االنكشارية يتمتعون بسمطة قوية
جنود االنكشارية يبيتون في بيوتيم وليس في الثكنات وخاصة المتزوجون منيم وبدال من 
 17انشغاليم بالجندية راحوا يشتغمون بالتجارة ويمارسون األعمال الحرة، كما ازداد في القرنين 

 م ثوراتيم وعصيانيم بشتى الذرائع والحجج وقتموا عدد من السالطين ورجال الدولة الذين 18و
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 .1أقدموا عمى اصالح ما فسد من أمورىم

  وبعد السماح ألفراده باإلقامة خارج الثكنة ازداد ارتباطيم بالحياة المدنية، ولم تعد حرفتيم 
نما أصبحت الجندية بالنسبة ليم  الجندية الصرفة، كما كان أمرىم خالل قوة الدولة العثمانية، وا 

مينة ارتزاق فمم يعودوا يذىبون الى الثكنات إاّل الستالم مرتباتيم مما قوى فييم روح الطمع، وقد 
، 2عّود السالطين األوائل عند ارتقاء العرش أن يمنحوا االنكشارية منحة الجموس الممكي السعيد

حيث أن االنكشارية كانوا أقوى قوة ضاربة في الجيش العثماني فشعر ىؤالء بمكانتيم وقدرتيم 
ن لم يدفع السمطان ليم أثاروا  حتى أصبحوا يطمبون من كل سمطان جديد مبمغا من المال وا 

، باإلضافة الى أن الجيش االنكشاري في بداياتو كان يعتمد عمى نظام الديوشرمة 3الفتن عميو
وىي ضريبة الدم إذ كان الصبية الصغار المسيحيون يؤخذون من البالد المفتوحة حديثا ليدخموا 

، ولكن بدأت الدولة العثمانية في إىمال نظام 4في االسالم ويربوا تربية اسالمية عسكرية وفكرية
، ودخول 5الديوشرمة بعد أن سمح لعدد من الترك ومن أبناء االنكشارية بااللتحاق بيذه الفرقة

المسممين بيا معناه فسادىا، فقد يتعالى المسممون الذين لدييم نسب عمى جنود االنكشارية 
اآلخرين فتحدث خالفات داخمية مما ينتج خمخمة في النظام العام لالنكشارية، باإلضافة الى 
السماح ألصحاب الحرف والصناعة بالدخول في صفوف االنكشارية بالرشوة، ثم سمحت ليم 

بممارسة حرفيم أو االشتغال بالنجارة في أوقات السمم ولم يسمح ليم بحمل أسمحتيم في أوقات 
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، وىذا العمل ساىم بدرجة كبيرة باإلخالل بالنظام أو 1السمم خوفا من قياميم بحركات عصيان
 .األسس التي قامت عمييا فرقة االنكشارية منذ بداياتيا إذ كانت وظيفة الجندي ىي الحماية فقط

  كما أن توقف الفتوحات أدى الى انقطاع الغنائم التي كان يحصل عمييا االنكشارية فمجأوا 
الى السمب والنيب وىددوا حياة السكان وممتمكاتيم وتسببوا في حالة من الفوضى وعدم 

، وبيذا تغيرت ميمتيم داخل الفرع األمني لمدولة العثمانية من الدفاع والفتح والجياد 2االستقرار
 .الى أعمال أثرت بشكل مباشر عمى الدولة العثمانية وتسببت في ضعفيا ونيايتيا

  كما دخل في االنكشارية الفالحون الذين يجيمون أمور الحرب واالنتظام في صفوف الجيش 
وكانت النتيجة أنيم ال يثبتون في أرض المعركة ويفرون مع سماع إطالق المدافع وال يتوقف 

 .3األمر عند ىذا الحد بل يقومون بنيب موجودات المعسكر ويولون ىربا

  إن تعدد دوافع تمرد االنكشارية ما ىو إاّل صورة واضحة عمى أن عصيانيم كان كنتيجة لما 
 .شيدتو الخالفة العثمانية من تراجع في قوتيا في جميع الميادين
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 مقتل عثمان الثاني عمى يد االنكشارية: ثانيا

 نشأ العثمانيون عمى البداوة والترحال الى غاية اعتناقيم االسالم حيث رفعوا راية الجياد في 
سبيل اهلل معتمدين عمى قوة جيشيم، حيث اعتبرت االنكشارية أول جيش منظم في العالم، غير 

أنو مع مرور الزمن تغيرت تصرفاتيم وأعمنوا عصيانيم وتمردوا عمى السالطين خاصة 
 .الضعفاء منيم وتدخموا في أمور الحكم والسياسة

  فقد كانت البدايات األولى لتمرد فرقة االنكشارية في عيد السمطان بايزيد الثاني، ومفاد ىذا 
التمرد أنو عند وفاة السمطان محمد الثاني كان لديو ولدان ىما بايزيد وىو األكبر وكان حاكما 

، فقد أعمن ىؤالء عصيانيم في العاصمة في 1لمنطقة أماسيا أما الثاني فكان جم حاكم قرمان
م وقتموا الصدر األعظم قرمانمي محمد باشا لكتمانو موت السمطان محمد الثاني 1481سنة 

، 2ومحاولتو تنصيب األمير جم االبن األصغر لمسمطان عمى العرش بدال من أخيو بايزيد الثاني
 (م1512-1481)ولم تيدأ األوضاع ولم تُِقل الفوضى إاّل بعد تسمم بايزيد الثاني مقاليد الحكم

، إاّل أّن االنكشارية تمادوا عمى السمطان بعد ثالثة أشير من 3وقيامو بزيادة أعطيات االنكشارية
توليو منصبو إذ طمبوا منو أن يسمح ليم بنيب مدينة بورصة عقابا لسكانيا بحجة أنيم تعاونوا 
يوائو عندىم، فما كان من السمطان إاّل أن رفض طمبيم، كما أجبروه عمى فتح  مع األمير جم وا 

 4.محالت بيع الخمور لكي يتناولوا فييا المسكرات

  وفي أواخر عيد السمطان بايزيد الثاني لعبت االنكشارية دورًا خطيرًا في الصراع الذي نشب 
بين أبنائو عمى العرش وطمبوا من السمطان التنازل عن العرش البنو سميم فقبل السمطان وترك 
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، وكان من بين المشاكل التي واجييا السمطان سميم األول ىي مطالبة 1م1512الحكم سنة 
، ولم يكتفوا بطمب األموال والييبات بل أرغموا السمطان سميم األول 2االنكشارية بزيادة رواتبيم

 في سنة 3عمى االنسحاب من حربو مع الدولة الصفوية بالرغم من انتصاره في معركة تشالديران
، حيث امتنعوا عن التقدم نتيجة اشتداد البرد وعدم وجود المالبس الشتوية لذلك طمبوا 4م1514

من السمطان سميم األول العودة الى أماسيا ثم الرجوع صيفًا الى مقاتمة الصفويين وبقى تحت 
، وبعد وفاة السمطان سميم األول خمفو ابنو السمطان سميمان 5ضغطيم فقفل راجعًا الى استنبول

 سنة، وىي أطول مدة حكم فييا سمطان 46م وحكم الدولة العثمانية مدة 1520القانوني 
، وتعتبر ىذه 7م1535، وما يميز فترة حكمو ىو منحو لالمتيازات بداية لفرنسا سنة 6عثماني

المعاىد البوابة التي فتحت لُجْل الدول األوربية لالتفاق والتعاقد مع الدولة العثمانية منيا البندقية 
نكمترا وغيرىا  ...وا 
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  وخالل عيد السمطان سميمان القانوني استمرت أعمال االنكشارية من تمرد وعصيان، فقد 
م عندما عاد السمطان من منطقة أدرنة الى استبول، إذ 1525قاموا بتمردىم الوحيد وذلك سنة 

، كما ىاجم االنكشارية ديوان 1الصدر األعظم ابراىيم باشا (قصر)قام االنكشاريون بنيب سراي
الجمارك وبعض األسواق والمحاّلت ومنيا محمة الييود وكان ىميم جمع األموال سواء من 

، ولكنو أسكتيم عن السمب والنيب بتوزيع ألف دوكا عمييم ثم بعد 2مصادر حكومية أو أىمية
، وأخذت الدولة 3ذلك عزل بعض رؤسائيم الذين كانوا سبب ىذا العصيان وقتل بعضيم

العثمانية في الضعف منذ أواخر عيد السمطان سميمان القانوني حيث بدأت تعاني من 
، ثم توالت تمردات 4انتفاضات االنكشارية والصراع عمى العرش ثم ظيور النزاعات االستقاللية

 .الجيش االنكشاري الى أن أقدموا عمى قتل السمطان عثمان الثاني

  فقد توّلى الحكم بعد عزل عمو مصطفى األول وكان صغيرًا لم يزد عمره عمى الثالثة عشر 
، وليذااستخف بو االنكشارية وثاروا عميو وطمبوا منو إنياء الحرب التي كان يخوُضيا 5عاما

، وبعد ىجوم 7، حيث أعمن الجياد عمييا وذلك لتدخميا بشؤون إمارة البغدان6ضد بولندة
 م، بناًء عمى طمب بولونيا وطمب 1620العثمانيين عمى بولونيا تّم الصمح بين الطرفين عام 
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، وكان موقفيم ىذا يتعارض مع تقاليدىم بصفتيم 1االنكشارية الذين تعبوا من مواصمة القتال
، فأمر بحشد جيوش 2جنودًا محترفين، وحقد السمطان عمى االنكشارية وقرر تصفية قواتيم

ذا اكتمل تدريبيا استعان بيا إلبادة ىذه  جديدة في واليات آسيا وتنظيميا وتدريبيا عمى القتال، وا 
 3.الفئة

  وقد كانت غاية السمطان عثمان الثاني من إعالن الحرب عمى بولونيا ليس لتدخميا بشؤون 
ّنما ليقوم بضّميا الى ممتمكات الدولة العثمانية ويجعل منيا حدًا فاصاًل بين  إمارة البغدان وا 

 .أوربا وآسيا

  وفي عيده كذلك عمل عمى القيام ببعض اإلصالحات، إذ كان يؤمن بحاجة الدولة الى تبديل 
نظاميا في كافة المجاالت، فبدأ عيده بتعطيل حانات الخمر وقفل أبوابيا وطرد أصحابيا كما 

، الذي كان يرى فيو سببًا رئيسًا لضعف الدولة وسببًا ليزائميا 4بذل جيودًا إلصالح الجيش
المتتالية، ولّما عزم السمطان عثمان الثاني عمى أداء فريضة الحج منعو االنكشارية كما اعترض 

العمماء عمى ىذا، وكان ىدف السمطان من أدائيا ىو الوصول الى دمشق ليقود جيشًا كان 
الصدر األعظم ُداَلَوْر باشا قد وعده بجمعو وذلك ليستعين بو لمقضاء عمى االنكشارية ويعيد 

شيخ االسالم ووالد )، ومن بين المعارضين ليذه الفكرة ىو أسعد أفْندي5تنظيم الحكومة من جديد
الحج ليس فرضًا عمى السالطين واألولى بقاؤه وقيامو " وقد أصدر فتوى محتواىا  (ووالد زوجتو
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إاّل أن السمطان لم يستمع لنصيحتو وىذا ما دفع " بالحكم بالعدل ألن من المحتمل ظيور الفتنة 
 1.بشيخ االسالم سعد الدين أفندي إلثارة االنكشارية ضده

  كما أن السمطان عثمان الثاني مزق الفتوى وألقاىا عمى وجوىيم وأصر عمى الذىاب الى 
، ىذا االصرار جعل االنكشارية يجتمعون في ميدان الخيل 2الحج وبيذا انقمب الوضع الى ثورة

رفقة العمماء وأظيروا ورقة فييا أسماء ستة أشخاص منيم خوجا عمر أفندي  (آيت ميداني )
عمى اعتبار أن السمطان يأخذ ...مربي السمطان والصدر األعظم دالور باشا ونصوح باشا

، ولّما لم يجبيم السمطان عمى طمبيم ىجموا عمى ىؤالء المطموبين وقتموىم، ثم عزلوا 3بمشورتيم
م، 1622 من آيار عام 30، وكان ذلك في 4السمطان عثمان الثاني وسمموه الى داود باشا

ىائمة " ، وُعِرفت ىذه الحادثة في التاريخ العثماني باسم 5وأوسعوه شتمًا وضربًا ثم أعدموه
، وكان رد الفعل عمى تمك الحادثة عظيما فقد حدث اضطراب في األناضول وانتشر 6"عثمانية

التذمر حتى وصل الى سورية والعراق وظير عمى إثر ىذه الواقعة من يطالب بدم السمطان 
 7.عثمان الثاني

  فعمى الرغم من جيود السمطان المضنية لكبح جماح االنكشارية إاّل أن القوة التي وصموا إلييا 
في عيده مكنتيم من القضاء عميو واعتبرت ىذه الحادثة األولى من نوعيا في التاريخ العثماني 

  .وبدأ يكون لالنكشارية شأن سياسي أخذوا من خاللو يولون ويعزلون الوزراء وحتى السالطين
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 عزل وتنصيب االنكشارية لمسالطين: ثالثا

 عال شأن فرقة االنكشارية خاصة بعد قياميا بإعدام السمطان عثمان الثاني وأصبح ليم من 
القوة ما يستطيعون بو أن يولوا أو يعزلوا الوزراء والسالطين، واستمر تمردىم وبطشيم الى حد 
أنيم قاموا بعزل السمطان مصطفى األول بعدما أعادوه الى السمطة بعد قتل ابن أخيو عثمان 

 .الثاني

  لقد ارتكبت االنكشارية العديد من التمردات في العاصمة وانتقمت بعدىا الى العديد من 
فترة حكم مصطفى - الواليات العثمانية وشاعوا في األرض نيبًا وسمبًا وقتاًل طيمة سنة كاممة

، بفتوى من شيخ االسالم أسعد 1م1623ثم عزلوه بحجة وىن قواه العقمية فعزلوه سنة - األول
، والمعروف عن السمطان مصطفى األول أنو 2"ال يجوز خالفة مختل عقمياً :" أفندي جاء فييا

 .كان ضعيف الشخصية وليذا أعيد لمحكم مرة أخرى حتى يكون ألعوبة بيد االنكشارية

  ودامت فترة حكمو قرابة السنة وشيرين، وقد ساءت خالل ىذه الفترة األحوال وفسدت 
، ثم بعد 3األوضاع الى حد ال عيد لمتاريخ العثماني بو فعمت الفوضى في جميع أنحاء البالد

م بالرغم من 1623عزل السمطان مصطفى األول تولى السمطة مراد الرابع وكان ذلك سنة 
، اتصف بكونو ذو عقل ثاقب ورأي صائب استبشرت بو السمطنة إلصالح 4صغر سنو

، عمى الرغم من أن السمطان مراد الرابع 5أوضاعيا الداخمية ولمحد من نفوذ المؤسسة العسكرية
 .قد نصبتو االنكشارية وذلك لتحقيق رغباتيا وأطماعيا في تسيير شؤون البالد
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  شيدت الدولة العثمانية خالل عيد السمطان مراد الرابع عدة تمردات لالنكشارية ولعل أبرز 
م عمى أثر التغييرات التي أجراىا 1631مثال عمى تدخميم في شؤون الحكم كان سنة 

السمطان في القيادة العسكرية بعد فشل الجيش العثماني في استرجاع بغداد من االحتالل 
، كما أقدم االنكشارية في عيده عمى قتل الصدر األعظم حافظ باشا وذلك سنة 1الفارسي
م بفعل تحريض َخْسُرو باشا المتعاطف معيم والذي عزلو السمطان عن منصب 1632

، فقد سعى المعزول لدى الجند وأفيميم أنو لم ُيعزل إاّل لمساعدتو ليم 2الصدارة العظمى
، لكن السمطان رد عمييم بقتل خسرو باشا 3فثاروا وأرسموا الى األستانة يطمبون إرجاعو

ومضى في عزمو عمى إبادة فرقيم فأمر بقتل رؤسائيم الذين شاركوا في الفتنة ثم وسع 
، كما اتخذ عدة اجراءات بعدما أن أخذ 4عمميات القتل لتشمل كل من شارك في الفتنة

إنشاء تشكيالت عسكرية جديدة : االنكشارية يناقشون مسألة عزلو بشكل عمني ومن بينيا
يمكن االعتماد عمييا، وتخفيض عدد المشاة االنكشارية وذلك بإيقاف نظام التجنيد وىو 

، عمى الرغم من عواقب ىذا اإلجراء وأثره في إضعاف فاعمية المؤسسة 5الدوشرمة
، كما أصدر فرمانا يحظر استخدام التبغ ويأمر بإغالق المقاىي وكذا إغالق 6العسكرية

، إاّل أّن ىذه اإلجراءات التي حاول بيا السمطان مراد 7الحانات والحوانيت التي تبيع النبيذ
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الرابع كبح استغالل وسيطرة االنكشارية لم تكن من القوة بحيث تكفي لمقضاء عمييا بالرغم 
 .من إشراف السمطان عمى تنفيذىا

  إاّل أنو استطاع إخماد ىذه التمردات ببراعة وأكد عمى كونو سمطانًا قادرًا عمى حل المشاكل 
حيث أن العشر سنوات األخيرة من حكمو كانت ىادئة نسبيا، حيث أدركت االنكشارية أخيرًا أنيا 

 سنة توّلى 16 سنة ومدة حكم 31م عن عمر يناىز 1640، وبعد وفاتو سنة 1أمام سمطان قوي
، وىو ابن السمطان أحمد األول ووالدتو ىي ماىبيكر كوسم سمطان، 2بعده أخوه ابراىيم األول
، وذلك لكونو الشخص الوحيد من آل عثمان ولكن عرف عميو 3 سنة24اعتمى العرش وعمره 

، وقد ازدادت أحوال الدولة العثمانية سوءًا 4اىتمامو بشيواتو أكثر من انشغالو بأمور الدولة
، خاصة بعد حدوث اضطرابات في العاصمة 5ومالت االنكشارية لمتدخل في شؤون الدولة

العثمانية ضد السمطان ابراىيم األول والتي عرفت بثورة األغوات وقد حدثت ىذه الثورة عام 
م، ومفاد ىذا التمرد أن الكثير من أغوات العسكر قاموا بنيب وسرقة أموال الدولة وعندما 1648

، ووضع حد الختالل نظاميم واستمرار تدخميم في 6أراد السمطان ابراىيم إيقافيم ومعاقبتيم
، ولّما عمموا بقصد السمطان تآمر عمى عزلو واجتمعوا بمسجد أوطو جامع وانضم 7شؤون الحكم

وانضم إلييم بعض العمماء والمفتي عبد الرحيم افندي، وقرر الجميع عزلو وتولية ابنو محمد 
الرابع بحجة أنو كان يبيع الوظائف بالمال كما تقدموا الى السراي ومعيم الجاّلد قره عمي ىجموا 

، وذلك حتى ال يفكروا في إعادة تنصيبو لمحكم مرة أخرى، وقد اعتبرت ىذه 8عميو وقتموه خنقا
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الحادثة أي قتل السمطان العثماني من قبل االنكشارية ىي الثاني من نوعيابعد إعدام عثمان 
الثاني ولم تتوقف تمرداتيم بل تواصمت أعمال النيب والسمب خاصة بعد تنصيب محمد 

 سنوات مكان والده ابراىيم األول في عام 7، سمطانا وىو صغير السن لم يتجاوز 1الرابع
 .م1648

  ولصغر سن السمطان وقعت البالد في فوضى وفساد بتدخل الجند، وأخذت الجيوش بالتراجع 
، 3، ووالء المجر ألخرجت الجيوش العثمانية من أوربا كميا2ولوال انشغال النمسا بحرب الثالثين

، أّما عن األوضاع الداخمية فقد تميز عيده ببروز تدخل نساء القصر في السياسة من 3كميا
، 4أمثال والدتو ُطوُرَخاْن سمطان وىذا ما أدى الى تراجع دور السمطان في قيادة الجيش والدولة

وكانت تتحكم في شؤون الدولة عن طريق رؤساء الجيش االنكشاري، وىذا ما سمح ليم بالتدخل 
، ومن أىميا ىي تسمطيم عمى الصدور العظام فنجد مثال أنو عندما 5في الشؤون السياسية

أن يحارب الرشوة وينظم أمور  (م1653-1652)حاول الصدر األعظم أحمد باشا األلباني
الدولة واجيتو مقاومة عنيفة وقاموا بقتمو ىو والعديد من الصدور الُعّظام من بعده أي كل من 
يحاول أن يضر بمصالحيم، وأصبح اىتمام االنكشارية بالسمطة والنفوذ أكبر من اىتماميم 

 .، والدفاع عن الدولة العثمانية من األخطار الخارجية والتي تعتبر ميمتيم الرئيسية6بالجياد
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، حيث حاولت ىذه 1  ولكن سيطرة االنكشارية عمى األوضاع تغيرت وذلك بظيور آل كوبريمي
األسرة إدخال بعض اإلصالحات ليحافظوا عمى الدولة العثمانية من السقوط، وفي ظل إدارتيم 

، حيث عامميم محمد باشا كوبريمي 2استعادت الدولة قوتيا وسيطرتيا عمى األجزاء الخارجية
معاممة شديدة وقتل كثير من ضباط االنكشارية ولكنيم ثاروا عميو وأدركوا أنيم أمام خصم قادر 

عمى معرفة أساليبيم وليذا فشموا في القضاء عميو ، وشيدت الدولة في عيده ىدوًء واستقرارًا 
، إاّل أن ىذه األوضاع لم تستمر طوياًل فقد بدأت الحرب مع النمسا في عيد السمطان 3نسبياً 

محمد الرابع، وقد ىزم العثمانيون في بداية الحرب وذلك لوجود من ليس لو كفاءة في الحرب 
وكذا انشغال السمطان بالصيد بدل اىتمامو بالحرب، وليذا ظير عصيان وغضب رجال الدولة 
والجيش وانتيز االنكشارية ىذا الوضع وسارعوا الى عزل السمطان محمد الرابع وكان ذلك سنة 

، وبيذا تواصمت أعمال التمرد والعصيان 4م، ونصب مكانو أخوه السمطان سميمان الثاني1687
والعصيان ولم تتوقف عمى الييبات التي منحيا ليم السمطان، لكنو كان أوفر حظًا فمم تُْقِدم  

 سنوات تقريبا من عزلو، وما يميز فترة حكمو ىو تدخل 5االنكشارية عمى قتمو بل توفي بعد 
النساء في الحكم وذلك بحكم صغر سنو خاصة في البدايات األولى وكذا تراجع قوة الجيش 

العثماني خاصة بعد اليزائم التي لحقت بيم من جراء نسيان ميمتيم األساسية وىي الدفاع عن 
 .ممتمكات الدولة العثمانية وانشغاليم بالغنائم والثروات

                                                             

من االسر الشييرة التي كان ليا الفضل الكبير في إنقاض الدولة العثمانية من االنييار في : أسرة آل كوبريممي  -1 
، حيث أصبح كوبريممي باشا صدر أعظم(السابع عشر الميالدي)   النصف الثاني من القرن الحادي عشر اليجري  

م، وذلك إلنقاض ماعرف بحصار البنادقة لمدردنيل والذي أدخل الدولة العثمانية في وضع َحِرْج،1656   سنة   
    فتم تعيين محمد باشا لتولي الصدارة وذلك ليخرج البالد من محنتيا، حيث عمل وتدرب في القصر ثم 

  حيث عين في المجمس السمطاني ثم أعفي بعد أسبوع من  1645   أصبح حاكمًا عامًا لمقاطعة طرابزون سنة 
.471المرجع السابق، ص: سامي بن عبد اهلل:    تعيينو، أنظر  

.95م، ص2006، الدار الثقافية لمنشر، القاىرة، 1، طتركيا االسالمية الحاضر ظل الماضي:  زينب أبوسنة- 2 
. 229المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 3 
،   1، طفرقة االنكشارية نشأتها ودورها في الدولة العثمانية من خالل المصادر التركية:  سونيا محمد سعيد البنا- 4 

.341م، ص2006إيتراك لمنشر والتوزيع، مصر،   
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عمى العرش وقام  (م1690-1687)  نصب االنكشارية سميمان الثاني ابن ابراىيم األول في
بمنحيم اليدايا واالمتيازات وصفح عن تمردىم الذي نتج عنو عزل محمد الرابع وكانت أوضاع 

 كوبريممي فاضل ، ولكن السمطان قام بتعيين1الدولة في عيده في غاية الفوضى وعدم االستقرار
باشا صدر أعظم واستطاع الى حد ما أن يحسن األوضاع ويستميل أعضاءفرقة مصطفى 

عمى الدولة العثمانية خاصة  ، وذلك بحكم انتمائو ألسرة كوبريممي المشيورة بفضميا2القابي قولي

 العثمانية في القرن السابع عشر، أّما عن األوضاع الخارجية فقد توالت اليزائم عمى الدولة
فاحتمت النمسا بمغراد وأجزاء من بالد الصرب، وواصمت البندقية تقدميا فاحتمت أجزاء كثيرة من 
كرواتيا و أجزاء من  المورة الى غاية تنصيب مصطفى باشا صدرًا أعظم الذي سار عمى نيج 

خماد الثورة في الصرب ، وبعد عودتو الى 3أبيو محمد كوبريممي فاستطاع استرجاع بمغراد وا 
استنبول كان السمطان في استقبالو شخصيا ، وبالرغم من جيوده المضنية إاّل أن نار الفتنة لم 

تيدأ وانتيز المتمردون فرصة مرض السمطان وطالبوا بإجراء تغيير في السمطنة، وبعد وفاتو في 
، ولكن أعمال االنكشارية لم 4م نصب مكانو أخوه الصغير أحمد الثاني1691مدينة أدرنة سنة 

تتوقف وظمت سائرة في أعماليا من نيب وسمب ولكن أغمب السالطين الذين استمموا الحكم بعد 
 .ىذه الفترة كان اىتماميم األكبر ىو االصالح

                                                             

.231المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 1 
.500المرجع السابق، ص:  سامي بن عبد اهلل بن أحمد- 2 
.84م، ص2013ط، دار التعميم الجامعي، االسكندرية، .، دتاريخ الدولة العثمانية:  ابراىيم محمد حسين- 3 
.329المرجع السابق، ص:  احمد آل كوندره، سعيد أوزتورك- 4

 



 

 

 

 

 

 

أعمال االنكشارية وانعكاسها عمى الدولة العثمانية: الفصل الثاني  

في الجانب العسكري والسياسي: أوال  
في الجانب االجتماعي: ثانيا  

في الجانب االقتصادي: ثالثا  



أعمال االنكشارية وانعكاسها عمى الدولة العثمانية: الفصل الثاني  

 

42 
 

  كانت قوات االنكشارية أحد العناصر األساسية في الجيش العثماني، وأحد نقاط القوات 
فريقيا، إاّل أن  التي استعانت بيا الدولة العثمانية في حروبيا التي خاضتيا في أوربا وآسيا وا 
وصول سالطين ضعفاء لمحكم واندماج االنكشارية في المجتمع المدني كان لو أثر كبير 

عمى طبيعتيم العسكرية وميمتيم الرئيسية أال وىي  الدفاع عن حدود الدولة، مما أدى الى 
تدىور األوضاع االقتصادية  واالجتماعية والسياسية لمدولة العثمانية وكذا ضعفيا في 

 .مواجية أعدائيا

 في الجانب العسكري والسياسي: أوال

  تتمثل ميام الجيش التقميدية والمتعارف عمييا في الدفاع عن حدود البالد من األخطار 
الخارجية والسير عمى ضمان االستقرار الداخمي وذلك بتدخمو إلخماد حركات التمرد 

، إاّل أن قوات االنكشارية التي تعتبر سر قوة المؤسسة العسكرية بعدما أن أحست 1والعصيان
بقوتيا أخذت تتطاول عمى السالطين أنفسيم حيث أصبحت تشكل عنصر شغب وقمق 

بالنسبة لمدولة العثمانية، وبذلك كان انحطاط ىذه المؤسسة ىو الخطر األكبر عمى 
كما أن تدخميم في السياسة العميا كان لو أبمغ الضرر عمى الدولة حيث بدأت العقمية 2.الدولة

العسكرية ىي المسيطرة عمى الحكم، ألن رجل الجيش يفكر بالسيف فقط ال يفكر بعقمو وىو 
 3.رجل حرب وفتح قالع وحصون وليس رجل سياسة

عطاء العسكريين  فسيطرة القوة العسكرية تضعف الدولة ألن العسكري بطبعو يحب التسمط وا 
امتيازات ومحاولة إرضاءىم باستمرار جعميم يفكرون باستخدام قوتيم أن لم تحقق رغباتيم 

                                                             

، دار1، ط(م1830-1519الفترة العثمانية)دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي: أرزقيشويتام- 1 
.20م، ص2010الكتاب العربي، الجزائر،   

، دار الحامد لمنشر 1، ط(1730-1703)الدولة العثمانية في عهد السمطان أحمد الثالث:  مبدر محمد عمي أحمد- 2 
.24-23م، ص2014   والتوزيع، عّمان،   

.247المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 3 
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، كوسيمة لتحقيق أىدافيا ورغباتيا ولن 1وىذا ما يفسر تمردات فرقة االنكشارية المتواصل
نما ستتدخل في السياسة ، وقد تزعزعت الدولة أكثر 2تبقى في الثكنات العسكرية لمتدريب وا 

من مرة من جراء ثورات االنكشارية حيث يظير الجنود في بادئ األمر عدم رضاىم 
بإنشادىم األشعار اليجائية ثم تمصق إعالنات ثورية عمى أبواب الجوامع والقصور والثكنات 
ذا لم تكفي ىذه األعمال إلعطائيم مطالبيم فإنيم يشعمون النار في مختمف أحياء المدينة،  وا 

وبما أن السمطان ال يتأخر أبدًا في الحضور الى مكان الحريق ُيْسِمعونو مطالبيم 
وبما أّن االنكشارية كانوا دوما يحيطون بالسمطان باعتبارىم حرسو الخاص فقد 3.وشكايتيم

حاولوا استغالل وضعيم وامتيازاتيم العسكرية الى حد أنيم باتوا َيَتحدُّون إرادة السمطان ال 
سيما بعد أن ساءت أوضاعيم المعيشية نتيجة لتأخر الدولة في دفع مرتباتيم التي لم تعد 

 . المتنوعة والتي عجزت الدولة عن تغطيتيا وتحقيقيا4تكفي لسد حاجاتيم

  ترجع أىمية االنكشارية الى عدة عوامل من بينيا كفايتيم القتالية وشجاعتيم المفرطة 
ووفرتيم العددية، فكانوا يشكمون ثقال حربيا رىيبا لمصمحة الدولة وذلك لصرامة تربيتيم التي 

كانت بعيدة كل البعد عن جو األسرة والمجتمع وبيذا أصبح تفكيرىم وسموكيم مرتبطا 
، إاّل أن دخول الدولة العثمانية مرحمة الضعف بعد وفاة السمطان سميمان القانوني 5بالحرب
م وانتقال السمطة من سمطان الى آخر وانتشار الرشوة والفساد وعدم تطبيق جدي 1566عام 

لمقوانين، وكذا تفاقم الصراعات بين الواليات ومراكز القوى كان لو تأثير عمى عقمية قوات 
، حيث بدأوا يشكمون خطرًا عمى الدولة 6االنكشارية التي كانت من أىم أسباب ىذه الظروف

                                                             

.95، ص1998، مكتبة العبيكان، الرياض، 2، طالدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث:  اسماعيل أحمد ياغي- 1 
. 248المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 2 
.160المرجع السابق، ص: مرادجيدوسون- 3 
.92م، ص2004، العبيكان، الرياض، 1، تعر، أيمن األْرَمنازي، ط(1922-1700)الدولة العثمانية:  دونالد كواترت- 4 
ط، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة،  .، دالدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عميها:  عبد العزيز محمد الشناوي- 5 
.460، ص1م، ج1980     
.49م، ص2003ط، دار أسامة لمنشر، عّمان، .، د(العصر العثماني)موسوعة التاريخ االسالمي:  مفيد الزيدي- 6 
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بتدخالتيم في األمور السياسية، حيث رفضوا التقدم في حرب أو الخروج لمعركة مما كان لو 
األثر السمبي عمى كيان الدولة، مثمما حدث مع السمطان عثمان الثاني عندما تمردت 

االنكشارية وأجبرت السمطان عمى عدم االستمرار في الحرب ألنيا متعبة ومرىقة وىذا ما 
، كما كانت قوات االنكشارية تقوم بعزل وتنصيب السالطين 1جعمو يوقع الصمح مع بولونيا

حسب أىوائيا وما يخدم مصالحيا مثمما حدث مع السمطان مراد الرابع عندما نصبتو 
م بالرغم من صغر سّنو وذلك 1623االنكشارية بعد عزل عمو السمطان مصطفى األول سنة 

حتى ال يكون معارضا ليم في أعماليم االستبدادية وال مضعفا لنفوذىم الذي اكتسبوه بقتل 
 2.سمطان وعزل غيره

وقد كان لوقع ىذه األعمال األثر البالغ عمى السياسة الداخمية بحيث أصبح يحكم البالد 
 .أكثرمن سمطان وأكثر من سمطة

لقد كانت قرارات االنكشارية فيما يخص العزل والتنصيب ُتمقي أصداء لدى العمماء ورجال 
م بعد االجتماع 1648الدين، بحيث عزل السمطان ابراىيم وعين مكانو ابنو محمد الرابع في 

، وىكذا أصبح األمر والنيي بأيدي االنكشارية فيم 3في المسجد واالتفاق عمى ىذا القرار
الذين أربكوا الدولة إذ وضعوىا في حالة من الفوضى وعدم االستقرار بقتميم السالطين وتولية 

، وقد نتج عن كل ىذا أن ازدادت متاعب الدولة 4أوالدىم الصغار في السن من بعدىم
العثمانية الداخمية والخارجية وكثرت ىزائميا من جراء قمة التدريب العسكري والخبرة الحربية 

                                                             

.247المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 1 
.280المصدر السابق، ص:  محمد فريد بك المحامي- 2

 

م، 2003، المطبعة العربية، األردن، 1، طتاريخ االمبراطورية العثمانية من التأسيس الى السقوط:  وديع أبو زيدون- 3 
.166   ص  

. 371م، ص2004، دار المعرفة، لبنان، 1، طالدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط:  عمي محمد الصالبي- 4 
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وقد بمغ عدد السالطين المخموعين والمقتولينمن طرف االنكشارية تسعة عدا العشرات من 
 1.الوزراء ورجال الدولة

وفي عيد السمطان محمد الرابع وبسبب تعدد تمردات االنكشارية ضعف النظام العسكري 
 عمى القوات العثمانية عند مدخل الدردنيل 2لمدولة العثمانية،وتغمبت مراكب جميورية البندقية

، ومنعت بذلك المراكب الحاممة لمقمح وأصناف المأكوالت 4 وجزيرة لمنوس3واحتمت تنيدوس
عنالوصول الى القسطنطينية وبذلك ارتفعت أسعار جميع ىذه المواد مما أدخل الدولة في 

، وقد استمرت تمرداتيم خالل القرن الثامن عشر وكانت أخطرىا تمك التي حدثت في 5أزمة 
إذ تمكن االنكشاريون من فرض سيطرتيم  (م1730-1703)عيد السمطان أحمد الثالث

التامة عمى العاصمة وظموا لمدة ثالثة أيام متتالية يطالبون برأس الصدر األعظم وعدد من 
كبار رجال الدولة وذلك عمى أثر االنتصارات التي أحرزىا الفرس ضد القوات العثمانية 

، وأمام ىذه الفتن والمشاكل منيت 6المحتمة ألراضييم وىو ما سبب فتن كبيرة في العاصمة
م اضطر العثمانيون بموجب معاىدة 1718الدولة العثمانية بالعديد من الخسائر ففي سنة 

، كما أن بنود معاىدة 7بازاروويج الى التنازل عن بمغراد ونصف صربيا باإلضافة الى واليشيا

                                                             

.42المرجع السابق، ص:  الغالي غربي- 1
 

 2 حرب البنادقة اشتدت في عيد محمد الرابع ألن الدولة كانت تعاني من االحتالل والفساد في اإلدارة والحكم،-
    فانتيز البنادقة ىذه الفرصة وأرسموا عمارة لتيديد مضيق الدردنيل ولّما أتت ىذه العمارة حصل بينيما وبين

   العثمانيين عدة وقائع، ولّما رأت الدولة أن سفن البنادقة قوية وأن معظم سفنيا غير قادرة عمى مجابية ىذا األسطول
   القوي بادر الصدر األعظم صوفي محمد باشا بإرسال أوامره الى دار صناعة السفن لبناء سفن كبيرة لتكون عمارة

.157المصدر السابق، ص: اسماعيل سرىنك:   العثمانيين عمى درجة من القوة، أنظر  
المصدر السابق، : محمد فريد بك المحامي:  جزيرة صغيرة تقع أمام بر األناضول عند مدخل الدردنيل، أنظر- 3 

.290   ص  
المصدر : محمد فريد بك المحامي:  تقع الى الغرب من جزيرة ليندوس وتشكالن معا قالعا لحماية الدردنيل، أنظر- 4 

.290   السابق، ص  
.290ص: نفسو- 5 
.210المصدر السابق، ص:  ابراىيم أفندي- 6 
.92المرجع السابق، ص:  دونالد كواترت- 7 
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معاىدة كوجك قينارجو التي وقعت بين روسيا والدولة العثمانية تمثل بوضوح فداحة الخسائر 
 وكان من 1774-1768التي لحقت بالعثمانيون في حروبيم المتواصمة مع روسيا ما بين 
، باإلضافة الى العديد من 1نتائجيا تدميراألسطول العثماني في خميج جشمة في بحر إيجو

التي كان ليا األثر عمى سمعة الجيش العثماني، بحيث أصبح أداة لمفوضى والفساد  اليزائم
م األمر الذي انتيى بالقضاء عمى ىذه القوات في عيد 19م وبداية القرن18عمى مدى القرن 

، كما أن تجاوزات االنكشارية وتمرداتيم لم تقتصر 2م1826السمطان محمود الثاني سنة 
عمى مركز السمطة العثمانية فقط بل تجاوزت الى العديد من الواليات ففي العراق شيدت 

م أعنف التمردات وازدادت تعدياتيم الى درجة أنيم استعانوا بسمطة 17بغداد في القرن 
، وكذلك في مصر والجزائر التي شيدت 3الوالي حسن باشا مّما اضطره الى مغادرة الوالية

 .العديد من تمردات االنكشارية

  ومما سبق نستنتج أن ظاىرة تدخل االنكشارية في سياسة الدولة بدأت منذ عيد مبكر في 
تاريخ الدولة، غير أن ىذا التدخل لم يكن لو تأثير في عيد سالطين الدولة األقوياء، ألن 

نفوذىم وقوتيم كانت تكبح جماح االنكشاريين، وعندما بدأت الدولة في الضعف بدأ نفوذىم 
 .في الظيور، فقد كانوا يعزلون السالطين ويقتمون بعضيم

 

 

 

                                                             

.93المرجع السابق، ص:  دونالد كواترت- 1 
م،1996، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، طمعجم المصطمحات واأللقاب التاريخية:  مصطفى عبد الكريم الخطيب- 2 

.50   ص  
. 75المرجع السابق، ص: ، محمد حمزة حسين الدليمي: أحمد محمود عمو السامرائي- 3 
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 في الجانب االجتماعي: ثانيا

أّما فيما يخص الجانب االجتماعي فقد كان لتمردات االنكشارية أثر كبير عمى المجتمع 
وذلك ألن أعمال العصيان والفساد قد كان ليا وقع في نفوس المدنيين، فمن بين ميام 

االنكشارية ىي تنظيف طرقات المقاطعة التي ُىْم فييا وبعد أن عال شأنيم أصبحوا يجبرون 
ذا أراد أحد االمتناع عميو أن يدفع قطع من النقود أو  عامة الناس لمقيام بيذه الميمة، وا 

، كما أنيم إذا قبموا عمى فك خصام فإنيم ينزلون ضربا عمى كال الطرفين، 1يقومون بضربو
، عدا تجاوزاتيم ضد 2ومن الطبيعي أن تبعث ىذه األعمال الرعب والخوف في نفوس العامة

السالطين والصدور العظام، فمّما دّب الضعف والوىن في صفوفيم وفقدوا الكثير من 
 3.كفاءاتيم القتالية ازداد شعورىم بالقوة وأكثروا من تجاوزاتيم وأصبحوا مركز قوة في الدولة

  كان السمطان العثماني يتربع عمى قمة التنظيم االداري والعسكري وكان السمطان ىو رجل 
، إاّل أنو من بين ىؤالء السالطين من ُعِرف بعدم القدرة عمى إدارة دفة 4الحكم والسياسة

الحكم وتسييرىا ذلك ألنيم جعموا في الدولة والحكم من طرف تدخل ضباط االنكشاري 
، إضافة الى اشتغال االنكشاريين بأعمال 5المتمرد عمى أوضاع البالد مقابل أن ترفع رواتبيم

م 17تتعارض مع واجباتيم العسكرية، سواء في مجال الصناعة أو التجارة، وبحمول القرن 
كان الكثير من االنكشاريين يمارسون حرفة معينة سواء فيما يخص معامالت البيع أو الشراء 

، وىذا راجع إّما لسوء الحالة المعيشية لدى أغمبية االنكشاريين 6أو مختمف المين األخرى
                                                             

.156المرجع السابق، ص:  مرادجو دوسون- 1 
.157ص:  نفسو- 2 
، دار1، طالنظم االسالمية العموم والفنون: تاريخ الحضارة االسالمية:  عفاف سيد صبرة، مصطفى محمد الحناوي- 3 

.234م، ص2013    المسيرة لمنشر والتوزيع، عّمان،   
.12م، ص1998ط، دار الثقافة، القاىرة، .، دتاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر:  شوقي عطا اهلل الجمل- 4 
م، 2009ط، دار الحكمة، الجزائر، .، دقصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني:  محمد الطيب عقاب- 5 
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 1العاديين الذين كان عمييم إطعام عياليم من أجورىم المنخفضة بسبب انخفاض سعر اآلقجة
، لكن سوء األحوال المعيشية لم يشمل فرقة االنكشارية كميا إضافة 2وارتفاع أسعار األغذية

 .الى أن ىذا التفاوت الطبقي قد شمل أفراد المجتمع كمو بمختمف فئاتو وطبقاتو

  كما أن السبب الحقيقي وراء تمرداتيم ىو حرمانيم من الحرب وغنائميا وليذا عمدوا الى 
القيام بيذه األعمال لجني المزيد من األموال والغنائم مما كان لو األثر البالغ عمى أمن 

 واستقرار أوضاعيا الداخمية والخارجية وبدل من انشغاليم بالجندية انصرفوا الى جمع 3الدولة
 . األموال والتفكير في كيفية تمويميا واستثمارىا

م أصبح االنكشارية قوة غير محاربة بالمعنى الحقيقي، وكانوا ال يجتمعون 18  وخالل القرن 
، وكانوا يمجؤون الى وسائل بعيدة كل البعد عن 4إاّل لطمب عزل وزير أو تنصيب آخر

االنضباط العسكري، فقد كانوا يعترضون الموكب السمطاني ويمنعون السمطان من الوصول 
الى القصر مطالبين إّما بزيادة العطايا واالمتيازات أو إلغاءالقوانين التي تختص إّما بإغالق 

، وىو 5محالت بيع الخمور وحظر تناوليا وذلك برفع كؤوس الشراب في وجو السمطان
ماساىم بدرجة كبيرة في انتشار األخالق الفاسدة والمنافية لمدين االسالمي خاصة وأنيم كانوا 

 .يشكمون قوة ال يستيان بيا في منظومة الدولة

  كما أنيم كانوا يقتحمون البيوت وييتكون األعراض ويياجمون المحالت التجارية، وبمغ بيم 
العصيان الى درجة اعتقادىم أن جميع األفعال مباحة ليم حتى ولو كانت قوانين الدولة 

                                                             

ط، مكتبة ،.، تعر، أيمن األرمنازي، دالتجارة بين أوربا والبمدان االسالمية في ظل الدولة العثمانية: كات فميب- 1 
.25م، ص2004العبيكان، الرياض،   

.222المصدر السابق، ص:  إيرينا بيتروسيان- 2 
.270المرجع السابق، :  أماني بنت جعفر- 3 
.278م، ص2009، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عّمان، 1، طتاريخ الدولة العثمانية: زين العابدين شمس الدين نجم- 4 
.496المرجع السابق، ص:  عبد العزيز محمد الشناوي- 5 
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، فآغا االنكشارية كان يأخذ رشوات عند ترقي الضباط في رتبيم وليذا 1تمنعيم من ارتكابيا
كان أغمبية االنكشاريين ال يرون في ضباطيم قادة محترمين يؤدون خدمتيم عمى أحسن 

، إضافة الى أن االنكشارية كانوا يقيمون في قالعيم وثكناتيم وبعد السماح ليم بالزواج 2وجو
وكذا قياميم بميمة جمع الضرائب اندمجت ىذه القوات تدريجيا في الحياة المدنية وغادر 

، وبيذا أصبح عنصر شغب وقمق بدل 3رجاليا ثكناتيا وعاشوا حياة عادية وأصبح ليم أسرىم
 .االىتمام بالدفاع عن حدود الدولة

، وقد أدى ىذا اإللغاء الى اقتصار الدخول الى 4م1676  تم إلغاء نظام الدوشرمة سنة 
أوجاق االنكشارية عمى المسممين األحرار فقط طالما كانوا ىم المؤىمين الوحيدين لمخدمة في 

، عمى الرغم من أّن نظام الدوشرمة كان يوفر جنود يربون تربية عسكرية فال 5جيش االسالم
يعرفون إاّل القتال والحياة العسكرية واالسالم والجياد في سبيل اهلل، أي ليس ليم روابط قبمية 

، وبدخول المسممين الى ىذا التنظيم فرضوا إلغاء مبدأين ىما منع الزواج قبل 6أو عشائرية
، األمر الذي ترتب عميو رغبة بعض 7التقاعد ومنع االنكشارية من االشتغال بالحرف والتجارة

، 8بعض االنكشارية في التناسل وتوسيع دائرة االنتماء الوراثي واالنخراط في الحياة المدنية
كما أن وجود أبناء ليم جعل المنصب يورث بصرف النظر عن امكانياتيم لمعمل في المجال 
العسكري، بعد أن كانت طبقة االنكشارية مقتصرة عمى الصبيان المؤىمين جسديا دون اعتبار 

                                                             

.499المرجع السابق، ص:  عبد العزيز محمد الشناوي- 1 
. 223المصدر السابق، ص: إيرينا بيتروسيان-  2 
.141المرجع السابق، ص:  عبد العزيز سميمان فواز- 3 
.21م، ص2000، دار النيضة العربية، بيروت، 1، طتاريخ الشعوب االسالمية الحديث والمعاصر:  حسن حالق- 4 
.220المصدر السابق، ص:  ىاممتون جيب، ىارولد بوين- 5 
.32المرجع السابق، ص:  عبد الباري محمد الطاىر- 6 
. 220المصدر السابق، ص:  ىاممتون جيب، ىارولد بوين- 7 
 8 الى1659رواتب الجند وعامة الموظفين وأوضاعهم االجتماعية واالقتصادية بالجزائر العثمانية من :  حسان كشرود-

.46م، ص2008، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، 1830  
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، وليذا بدأوا يبدون قدرا أكبرا في الحروب وىذا الضمحالل نظام 1لقدراتيم الذاتية أو أصوليم
، وقل إخالصيم لمدولة والتضحية في سبيميا وتحولوا بيذا الى 2التدريب العسكري واالداري

 3.آلة لمفساد والفوضى

  فقد أصبحت بيذا طبقة االنكشارية ذات نفوذ ومكانة اجتماعية يتوارثيا أب عن جد، وذلك 
بحكم الصالت التي صارت تربطيم بعامة الشعب فأصبحوا العنصر المييمن في النزاعات 

، باإلضافة الى أن أصحاب النفوذ في الدولة بعدما رأوا المستوى الذي وصمو 4الداخمية
الجيش من نفوذ وقوة، فعمدوا الى تسجيل خدميم وأتباعيم في الجيش لتتولى الحكومة 

اعاشتيم واالنفاق عمييم، ولكي يجدوا ليؤالء مكانة في الجيش فقد عمموا عمى إحالة الجنود 
، لكي يضمنوا مكانة مرموقة لخدميم بحيث يتخمصون من مشكمة 5األكفاء عمى التقاعد

إعالتيم، وتسجيل ىؤالء الخدم في صفوف االنكشارية كان يساىم بدرجة كبيرة في فساد 
أخالقيم خاصة وأن ىذه العممية كانت تتم بعدما يتحصل الضباط عمى رشوة وىذا ما 

 6.يتعارض مع أخالقيم التي تربوا عمييا

  وبيذا يمكن القول بأن أعمال الجيش االنكشاري من تمرد وعصيان كان ليا األثر البالغ 
عمى نفوس السمطة الحاكمة من جية والحكومة من جية أخرى، وذلك لما كانوا يمارسونو 
 .من نيب وسرقة وقتل وغيرىا من األعمال التي تتنافى والروح العسكرية التي تربوا عمييا

 

 
                                                             

.113المرجع السابق، ص:  ميمونة حمزة المنصور- 1 
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 في الجانب االقتصادي: ثالثا

  كانت الدولة العثمانية تنفق مبالغ طائمة في سبيل تخريج أعداد كبيرة من الجنود 
االنكشاريين مما كان ليذا االنفاق األثر عمى سير الواقع االقتصادي لمدولة، خاصة بعد 

إلغاء نظام الدوشرمة والسماح لمن ال يتقن الجندية بحمل السالح وتسجيل أسمائيم ضمن 
 .صفوف ىذه القوات دون تقديم مقابل ليذه األعطيات أو االمتيازات

، وىذا في السنوات األولى عند تأسيسو، 1  كان الجندي يتقاضى درىما واحدا مقدار لمعموفة
ثم ارتفعت الى ثالثة دراىم ثم الى خمسة دراىم، وكان لالنكشارية ىدايا ينالونيا في األعياد 
وعند تولية السالطين لمحكم تسمى ببخشش الجموس، وكان ىذا البخشش يعطى لسائر الجند 

، ثم بعد تزايد نفوذ الجنود وكثرة مطالبيم أرىقت خزينة 2ولكبار الموظفين ولو مقادير معينة
، 3الدولة خاصة بعد استنزاف أمواليا التي أنفقت في ارضاء خواطر االنكشاريين وتيدئتيم

كما قام االنكشاريون بالعديد من الثورات وذلك بسبب تقديم الدولة رواتب ليم بقيمة منخفضة 
نتيجة الفوضى النقدية التي أدت الى تخفيضات في العممة العثمانية فقاموا بمداىمة القصر 
السمطاني وطالبوا بإعدام عدد من األشخاص الذين كانوا مسؤولين عن دفع ىذه النقود وىذا 

 4.ما كان لو تأثير سيء عمى معنويات الجيش وروح التضامن فيو

  ومن ناحية أخرى، فقد كان إلغراق األسواق العثمانية بالفضة التي جمبت من العالم الجديد 
 م أثر عظيم في االرتفاع المفاجئ لألسعار،وقد ارتبطت تمردات االنكشارية 16في القرن 

                                                             

الراتب الموسمي الذي كان يدفع لالنكشارية وبعض الفرق العسكرية األخرى في الدولة العثمانية، والذي كان:  العموفة- 1 
 يدفع ليم مرة في كل ثالثة أشير، أخذت الكممة من عمف الحيوانات كأنيا خاصة بعمف دابة الخيال، وقد استعمل
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.35م، ص2012ط، مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة، القاىرة، .، دمصر العثمانية:  جورجي زيدان- 2 
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عالة أسرىم ، وبيذا فقد كان لتدىور األوضاع 1بيذه األزمات وذلك لتحسين أوضاعيم وا 
، كما أدى تخفيض قيمة العممة الفضية 2االقتصادية انعكاس سمبي عمى األوضاع العسكرية

الى ازدياد تزييف العممة ونقص كميات العممة المتداولة الى تعميق األزمة المالية في الدولة 
العثمانية خاصة وأن اغمب التجار والمحالت كانت ترفض التعامل بيذه النقود المزيفة والتي 

، 3كانت تدفع كراتب لمجنود مما ساىم في سخط ىؤالء ومطالبتيم باألجور الصحيحة
باإلضافة الى انييار قيمة العممة العثمانية األقجة وارتفاع سعر الذىب قامت الدولة بإصدار 

، وكذلك االنخفاض المستمر لقيمة 5 لمقضاء عمى التضخم النقدي4عممة جديدة وىي الباره
 6.العممة بسبب الحروب الطويمة

  لقد كان لتأزم الواقع االقتصادي لمدولة العثمانية السبب الرئيسي وراء ثورات االنكشارية، 
 .خاصة وأنيم كانوا يتمتعون بامتيازات عمى غرار فئات المجتمع العثماني األخرى
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  ارتكزت قواعد الدولة العثمانية عمى أساس عسكري شديد التنظيم والقوة، وىذا راجع لنشأة 
األتراك العثمانيين وطبيعتيم البدوية، فقد فرضت البيئة عمى العثمانيين أن يكونوا محاربين 

، ألن طبيعة الحكم العثماني ىو عسكري والجيش ىو الذي يحكم الى جانب وظيفتو 1شجعان
، مما جعل حكام الدولة العثمانية ييتمون بأمره تدريبا وتنظيما ألنو 2األصمية في الحرب

، لكن بضعف قوة وسيطرة السالطين عمى ىذه الفئة 3مصدر القوة وعالمة التوسع البارزة
قوي أمرىا وبدأت تظير عمييا عالمات الضعف والقصور من الناحية العسكرية " االنكشارية"

، دفع الى 4م17ومن ثم خسرانيا أغمب المعارك التي كانت تخوضيا خاصة خالل القرن
دخال النظم الجديدة إلييا  .التفكير بإصالحيا وا 

 جيود السالطين إلدخال نظم جديدة لالنكشارية: أوال

إن قصور الناحية العسكرية جاء من استخدام االنكشارية ألسمحة قديمة غير متطورة، ولعدم 
، 5مواكبتيا لروح العصر السائدة خاصة في أوربا، فأصبحت بحاجة الى التطوير واإلصالح

فقد فكر بعض السالطين في إصالح ىذه المؤسسة كالسمطان عثمان الثاني الذي دفع حياتو 
ثمنا لذلك ثم السمطان مراد الرابع، كما سعى لذلك أيضا الصدور العظام أسرة كوبريممي إاّل 
أن ىذه المحاوالت االصالحية لم تكن جذرية تتعدى التدابير العنيفة، ولذلك فشمت وسعت 

، والذي كان لو دور في 6ىذه القوة العسكرية الى السيطرة وسير نحو االنييار والضعف
ضعف الدولة العثمانية بسبب اليزائم المتكررة، وفقدانيا لكثير من األراضي التابعة ليا، 

فمجأت الى إدخال النظم الحديثة في قواتيا العسكرية وذلك لمسايرة الجيوش األوربية 

                                                             

.65م، ص2008ط، دار المريخ لمنشر، الرياض، .، دالدولة العثمانية والوطن العربي:  عبد الفتاح حسن أبو عميو- 1 
.300المرجع السابق، ص:  زين العابدين شمس- 2 
.-67المرجع السابق، ص: عبد الفتاح حسن أبو عميو- 3 
. 317المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 4 
.317ص: نفسو- 5 
.371المرجع السابق، ص: سيد محمد السيد محمود- 6 



محاوالت اإلصالح لفرقة االنكشارية ونيايتيا: الفصل الثالث  

 

55 

 

، فخالل عيد السمطان أحمد الثالث شيدت الدولة العثمانية محاوالت 1واسترجاع مكانتيا
ووزيره الصدر األعظم ابراىيم داما باشا  (م1730-1703)إلصالح الفيمق االنكشاري

المذان عمال عمى إقامة صالت دبموماسية قوية مع العواصم األوربية  (م1718-1730)
، فقد كان السمطان أحمد الثالث يطمح 2وتقميد مظاىر الحياة االجتماعية والعمرانية في أوربا

الى معرفة مظاىر التقدم األوربي مباشرة فنظمت عمى إثر ذلك سفارة الى باريس في سنة 
، الذي طمب منو أن يضمن تقريره عند عودتو 3م كان عمى رأسيا السفير محمد أفندي1719

مكانية تطبيقيا داخل الدولة العثمانية  4.تفاصيل عن كل مظاىر الحياة الفرنسية وا 

 سنة إلدخال النظم الغربية 12 كما أن الصدر األعظم ابراىيم باشا كان يعمل جاىدا ولمدة 
الى الدولة العثمانية خاصة في المجال العسكري، وكان أول عمل قام بو ىو تحذير السمطان 

من الحرب التي نشبت مع النمسا بأنيا بال شك ستؤدي الى نياية الدولة إذا لم يباشر 
بإصالحات عسكرية واسعة النطاق وحثو عمى مباشرة اإلصالحات العسكرية حالما يوقع مع 

 5.النمسا الصمح

  ولكن ىذه اإلجراءات أو اإلصالحات أثارت حفيظة االنكشارية وغضبيم خاصة وأن 
استقدام الخبراء والسفراء الى الخارج قد كمف الدولة أمواال كثيرة مما أدى الى ثورتيم 

، والتي كانت السبب الرئيسي لتنازل أحمد الثالث عن العرش وقياميم بإعدام 6كالمعتاد
 7.الصدر األعظم ابراىيم باشا وكل القائمين عمى اإلصالح

                                                             

، دار الكتاب العربي،1، طالدولة العثمانية من اإلمارة الى الخالفة وسالطين بني عثمان:  منصور عبد الحكيم- 1 
.417م، ص2013   دمشق،   

.159المرجع السابق، ص:  أحمد عبد الرحيم مصطفى- 2 
.213المرجع السابق، ص:  يوسف عبد الكريم مكي طو الرديني- 3 
.362-361المصدر السابق، ص:  اسماعيل سرىنك- 4 
.326المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 5 
.327ص: نفسو- 6 
.207م، ص2006ط، دار وحي القمم، دمشق، .، دالدولة العثمانية من الميالد الى السقوط:  عدنان العّطار- 7 
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  وبعد تولي السمطان محمود األول تمت محاولة أكثر جدية إلصالح الجيش وذلك بعد 
، والذي اعتنق 1ىدوء األوضاع، فقد قرر استقدام مستشار أوربي من فرنسا واسمو بونيفال

االسالم باسم أحمد وتولى تدريب فرقة المدفعية واستقدم ثالث فرنسيين لمعاونتو وقد اعتنقوا 
، وقد اقترح بونيفال عمى السمطان أن تتحول فرقة االنكشارية الى فرق أكثر 2بدورىم االسالم

كفاءة وقوة وأن تقسم الى وحدات صغيرة تحت قيادة العديد من الضباط وأن يقوم ىو بتدريبيم 
، كما أدت ثوراتيم إلى قيام نزاع بين بونيفال 3ولكن االنكشارية عارضت تنفيذ ىذا المشروع

 .4والصدر األعظم سمحدار محمد باشا مما أدى إلى نفي بونيفال

وبيذا فقد فشمت جميع ىذه اإلصالحات أمام معارضة ورفض اإلنكشارية ليا باعتبارىا 
تتعارض مع شريعتيم اإلسالمية ألنيا مقتبسة من الغرب المسيحي ىذا من جية ومن جية 

أخرى رفضيم ليا باعتبارىا قواعد وتنظيمات تخص العدو وليذا ال يمكن األخذ بيما أو 
 . االعتماد عمييا

لقد كان السالطين في المراحل األولى لمدولة يقودون الجيوش بأنفسيم أي خالل فترة القوة 
والمجد، ولكن السالطين المتأخرين تركوا أمر قيادة الجيش إلى ضباطيم فانيزموا في مواقع 

، ألن تخمي السمطان عن قيادة الجيوش أدى إلى التزام االنكشارية لثكناتيم وتخموا عن 5كثيرة

                                                             

1704من أسرة نبيمة، خدم بجدارة في الجيش الفرنسي في أوائل حرب الوراثة االسبانية، ولكنو شعر في عام : بونيفال - 1 
 باإلىانة وليذا انظم الى الجيش المعادي ولم يمبث أن أحرز شيرة في أوربا كقائد في خدمة النمساويين وفي عيد 
صالحات :السمطان محمود األول استدعاه الصدر األعظم طوبال عثمان باشا الذي كان يطمح الى إدخال نظم وا   

.71المرجع السابق، ص: لمجيش، أنظر ناىد ابراىيم دسوقي  
.96م، ص2013م، .ن، د.ط، د.، دتاريخ الدولة العثمانية:  عبد المطيف الصباغ- 2 
. 73المرجع السابق، ص:   ناىد ابراىيم دسوقي- 3 
.74ص: نفسو- 4 
، دار الكتب1، طالمدخل لدراسة النظام القانوني في العيدين العثماني والجميوري التركي:  عصمت عبد المجيد بكر- 5 

.205م، ص2012   العممية، بيروت،   
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، ىذا من جية ومن جية أخرى تمسكيم بالتقاليد البالية وعدم 1عن روح الجياد والقتال
 مواكبتيم 

-1757)لمتطورات، وليذا فقد أكممت عممية اإلصالح ففي عيد السمطان مصطفى الثالث 
لجأ إلى االستعانة بطائفة من الضباط والخبراء األوربيين وذلك بسبب الخطر الذي  (1773

، وليذا حاول 2كان ييدد الدولة العثمانية فقد كانت روسيا تتحيل الفرص لالنقضاض عمييا
السمطان العمل عمى اإلصالح بمجموعة من األعمال منيا إنشاء خيام مخصصة ليم وبناء 

نفاق مبالغ مالية طائمة لتوفير المؤن والذخيرة  3.سفن حربية عمى أحدث طراز وا 

لكن محاوالت اإلصالح في عيد مصطفى الثالث اصطدمت بعقبات كثيرة أىميا معارضة 
إن ولي اهلل الحاج بكتاش كان يبارك جماعة "االنكشارية لكل إصالح وكانوا يرددون دائما 

،فقد كانوا يعتقدون أن مباركة ىذا الولي 4"االنكشارية منذ تأسيسيا ودعا ليم بالنصر الدائم
ىي السبيل إلى انتصارىم في أغمب المعارك التي كانوا يخضونيا وليذا رفضوا ىذه 

 .اإلصالحات والتنظيمات

وبيذا فشمت كل محاوالت اإلصالح التي شيدتيا الدولة العثمانية خالل حكم السمطان 
، وبعد وفاة السمطان مصطفى الثالث أعقبو السمطان عبد الحميد الذي 5مصطفى الثالث

عمل عمى تقوية المدفعية خاصة بعد توقيع معاىدة كوجك قينارجة والتي برىنت عمى مدى 
 6.ضعف وتراجع قوة الجيش العثماني

                                                             

.196، ص1م، ج2008، مطبعة المعارف، الجزائر، 1، طمختصر تاريخ الدولة العثمانية:  محمد الطاىر سحري- 1 
.46م، ص1994، الدار العربية، لبنان، 1، طالدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االنحطاط:  قيس جواد العزاوي- 2 
.107المرجع السابق، ص:  حمزة عزتمو يوسف بك آصاف- 3 
.330المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 4 
.519المرجع السابق، ص:  عبد العزيز الشناوي- 5 
.110المرجع السابق، ص:  حمزة عزتمو يوسف بك آصاف- 6 
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وفي األخير لم يستطع الصمود أمام رفض االنكشارية ليذه االصالحات فأوقف االصالحات 
، فمحاوالت 1خوفا من الفتنة والتي دخمت في عيد جديد خالل حكم السمطان سميم الثالث

االصالح العسكري منذ عيد السمطان أحمد الثالث وحتى نياية عيد السمطان عبد الحميد 
األول لم تحقق نجاحا تستطيع بو استبدال القوات العسكرية التي أصابيا الضعف والفساد 

 2.بقوات جديدة

 بدأ سميم الثالث عيده بالقتال في معارك بالقارة األوربية دفاعا عن مممكتو وواجو ببسالة 
تحالف روسيا والنمسا معا، والذي أدى لسقوط رومانيا والقرم بأيدي الروس واستيالء النمسا 
عمى بالد الصرب وعاصمتيا بمغراد، ولكن من حسن حظ السمطان أن ىذا التحالف تفكك 

نتيجة لمثورة الفرنسيةووجدت النمسا نفسيا بحاجة لحماية حدودىا الغربية لتمنع تسرب أفكار 
الثورة الفرنسية فاتفقت مع السمطان سميم عمى أن يعفو عن العناصر الصربية مقابل أن تعيد 

، وبيذا ىدأت األوضاع الداخمية والذي منح 3النمسا لمدولة العثمانية بمغراد واألراضي الصربية
 .لمسمطان فرصة لمتغيير والتجديد 

، وذلك 4وبعد ىدوء القتال انصرف سميم الثالث لإلصالحات الداخمية فبدأ بتنظيم الجيش
لمتخمص من االنكشارية الذين أصبحوا سبب كل فتنة واتجو نحو تقميد أوربا التي تجاوَزتيم 

، فمم يعد ييتم بمعارضتيم وبدأ بإصالح لمثغور وبناء القالع العسكرية لحمايتيا وبنى 5كثيرا
المراكب والسفن الحربية عمى كل النمط البريطاني والفرنسي واستعان بعدد من الصناع الميرة 

                                                             

م عمى إثر1789م وارتقى العرش سنة 1761ولد عام ' مير شاه"  ىو ابن السمطان مصطفى الثالث من السمطانة- 1 
:   وفاة عمو بنزيف دماغي، كان عالما في العموم االسالمية وشاعرا وماىرا في الخط وفي الفنون الجميمة األخرى، أنظر  

.363المرجع السابق، ص:   أحمد آل كوندز، سعيد أوزتورك  
2-Creasy Sir Edwerd, pre ottoman, turkey london, 1968, p433-434.  

ع، اإلمارات،.، جريدة االتحاد، دسميم الثالث قائد ارتدى ثوب الثقافة وسار عمى خطى الفنانين:  أحمد الصاوي- 3 
.م2013     
.601المرجع السابق، ص:  عيسى الحسن- 4 

5-Miller William, the ottman Empire and it Successors(1861-1927), london,1966, p53. 
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، وقام بإنشاء فرق عسكرية جديدة عمى 1والميندسين من السويد وفرنسا لصنع المدافع الحديثة
الطراز األوروبي بيدف االستغناء عن الفرق االنكشارية،كما كثرت في عيده البعثات 

كما كانت لو عالقات خارجية مع أىم الشخصيات األوروبية مثل لورنزو 2العثمانية إلى أوروبا
وىو طميب إيطالي حصل منو سميم الثالث ومن غيره عمى معمومات عن الدول األوروبية 

، وىذا ما أكسبو خبرة واسعة فقد 3وما يتعمق بتطور مؤسساتيا خاصة في الجانب العسكري
كان السمطان مدركا أن االنكشارية لم يعودوا قادرين عمى التطور وأن النظام الجديد يجب أن 

، ليحقق 4ينشأ بعيدا عنيم ومن ىنا شرع في وضع النظام الجديد عمى أسس أوروبية
 .االنتصارات التي اعتادت الدولة العثمانية عمى تحقيقيا

  كما طمب من بعض رجال الدولة وذوي الرأي الصائب بكتابة أفكارىم ومقترحاتيم حول 
إصالح االنكشارية وحول ما يرونو مناسبا لمشاريع اإلصالح ، وقد ركزت ىذه التقارير التي 

عمى ضرورة اإلصالح العسكري، وقد تجاوب السمطان مع ىذه التقارير "  لوائح" أطمق عمييا
 5.وقرر عمى أساسيا إقامة جيش جديد

  فخالل عيد السمطان سميم الثالث شيدت الدولة العثمانية مجموعة من األحداث أىميا 
احتالل نابميون بونابرت لمصر، وىذا ما أوضح الفرق بين العسكرية األوربية المتطورة 

 6.والعسكرية المحمية المتخمفة

                                                             

.23م، ص2009، دار الفكر، عّمان، 1، طتاريخ العرب الحديث والمعاصر:  نمير طو ياسين- 1 
.371م، ص2011، دار النفائس، لبنان، 5، طالتاريخ االسالمي الوجيز:  محمد سييل طقوس- 2 
..221المرجع السابق، ص:  يوسف عبد الكريم طو مكي- 3 
.162المرجع السابق، ص: عبد العزيز سميمان فواز- 4 
.335المرجع السابق، صص:  أماني بنت جعفر- 5 
.173المرجع السابق، ص:  أحمد عبد الرحيم مصطفى- 6 
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 1 فعندما أسس العثمانيون جيش االنكشارية لمجابية أعدائيم وضعوا ليذا الجيش زيا خاصا،
والذي قام السمطان سميم الثالث بتغييره وفرض الثياب العسكرية األوربية وكذا تدريبيم عمى 

 2.استعمال األسمحة المتطورة

 وخالل ىذه الفترة  توفي المفتي الذي كان الساعد األيمن لمسمطان في إصالحاتو فتولى 
مكانو قاضي عسكر الرومممي فاصدر فتوى بأن النظام الحديث بدعوة مخالفة لمشرع وليذا 

، وليذا قامت 3كان تأثير قوي عمى قوات االنكشارية بأن ىذه اإلصالحات مخالفة لمشرع
 .االنكشارية بالعديد من الثورات رافضة ليذه اإلجراءات رفضا قاطعا

  فبدأت فرق االنكشارية تثير الفتن وتكثر من الفساد، كما قاموا بقتل بعض رجال الدولة 
لكونيم وافقوا السمطان سميم عمى إدخال النظام العسكري الجديد ونادوا بضرورة عزلو 

، فقد نظر االنكشارية الى ىذه اإلصالحات العسكرية 4واستبدالو بالسمطان مصطفى الرابع
، وليذا أخذوا ينتقدون ىذا السمطان 5بعدم االرتياح لخوفيم من أن تكون مقدمة إللغاء أوجاقيم

السمطان وعمموا عمى إيجاد مؤيدين ليم خاصة من فئة العمماء ورجال الطرق الصوفية ألن 
االنكشارية كانوا يستمدون قوتيم من البكتاشية التي كانت تعتبر من أكبر وأقوى الطرق في 

 6.الدولة العثمانية، واتفقوا عمى أن ىذا النظام الجديد بدعة

أن من -كما أن الفتوحات االسالمية تمت دون الحاجة الى أمثال ىذا التعميم، ورددوا قوليم 
وىي مستمدة من القرآن الكريم وىذا ما جعل عامة الناس ينفرون من - تشبو بقوم فيو منيم

                                                             

م،2004، المؤسسة الحديثة، لبنان، 1، طالحضارة العربية حتى العصرين الممموكي والعثماني:  قصي الحسين- 1 
.237   ص  

.66المرجع السابق، ص:  نزار فزان- 2 
.67المرجع السابق، ص:  نزار فزان- 3 
. 113المرجع السابق، ص:  حمزة عزتمو يوسف بك آصاف- 4 
.381المصدر السابق، ص:  محمد فريد بك المحامي- 5 
.528المرجع السابق، ص:  عبد العزيز الشناوي- 6 
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، وليذا قرروا القيام بحركة تمرد 1ىذا النظام الجديد مّما أكسب فرقة االنكشارية تأييد واسع
م حيث اجتمعوا في آيت ميداني أي ميدان الخيل وقاموا بوضع 1708وكان ذلك في سنة 

قدورىم مقموبة كعالمة عن رفضيم ليذا النظام، وقتموا كل من كان لو مساىمة في ىذا 
النظام خاصة من كبار موظفي الدولة، وأجبروا السمطان عمى اصدار فرمانا بإلغاء ىذا 

، ولم يكتفوا بيذا بل قرروا عزلو بعد اصدار فتوى من شيخ االسالم وعّين مكانو 2النظام
 .السمطان مصطفى الرابع

  كما أن اىتمام السمطان سميم الثالث قد تعدى الجانب العسكري، فباإلضافة الى جيش 
النظام الجديد تم إدخال إصالحات فنية أخرى، فقد أنشئت المدارس والمعاىد الفنية 

 سنوات 4، فأعيد تنظيم مدرسة اليندسة تحت إدارة فرنسية وانكميزية ومدة الدراسة 3والتعميمية
تدرس خالليا المواد العممية كاليندسة والجغرافية والتاريخ والمغات وكانت المغة الفرنسية 

 4.تدرس في السنتين األولى والثانية باإلضافة الى المغة العربية

كما شجع السمطان سميم الثالث عمى نشر التعميم عمى نطاق واسع وعمل عمى إنعاش 
الطباعة وترجمة كثير من الكتب األوربية وفتح المدارس في شتى أنحاء االمبراطورية والتي 

، 5كان ييدف بيا الى إصالح األوضاع المدنية واالجتماعية عمى غرار الجانب العسكري
 6.كما اىتم بتشجيع الصناعات المحمية ال سيما صناعة النسيج وغيرىا

                                                             

.342المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 1 
. 529المرجع السابق، ص:  عبد العزيز الشناوي- 2

 

3-Berkes,Niyzi, the Development of secularism in turky, Montreal “ University preas,     
1964, p755. 

.232المرجع السابق، ص:  يوسف عبد الكريم طو مكي- 4 
.302المرجع السابق، ص:  زين العابدين شمس الدين- 5 
،17498، جريدة الدستور، ع(البدايات في الدولة العثمانية )اإلصالح والتحديث في الوطن العربي:  عمي محافظة- 6 

.م2009   األردن،   
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 17  نستنتج مما سبق أن جميع محاوالت اإلصالح والتحديث في الدولة العثمانية منذ القرن 
م فشمت وذلك لتوفر جممة من األسباب أوليا أن المجتمع العثماني لم 19وحتى بداية القرن

يكن مييأ ليذا التغيير ومعارضة عمماء الدين االسالمي ليذا التغيير، باإلضافة الى رفض 
فرقة االنكشارية والتي كانت تمثل مكانة داخل المجتمع كل محاوالت اإلصالح ألنيا 
تتعارض مع مصالحيم، كما أن ىذه اإلصالحات في معظميا كانت تصدر من قبل 
 .السمطان أو الصدور العظام والتي كانت مرفوضة في معظميا من قبل أجيزة الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السمطان محمود الثاني وموقفو من االنكشارية: ثانيا

  لّما ضعفت الدولة العثمانية وحمت بيا اليزائم وفقدت الكثير من األراضي التابعة ليا لجأت 
الى إدخال النظم الحديثة في قواتيا العسكرية لمسايرة الجيوش األوربية في التسميح والتدريب 

وتسترد مكانتيا التي بنتيا عمى القوة العسكرية، لكن االنكشارية عارضت إدخال النظام 
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، بالرغم من أن مشاريع السمطان سميم الثالث اإلصالحية استيدفت بدرجة 1الجديد في فيالقيم
كبيرة المؤسسة العسكرية حيث وصف أحد الضباط الفرنسيين ما كان يحدث في اسطنبول 

م أعّد السمطان سميم مشروعا 19في بداية القرن " إبان عيد السمطان سميم الثالث بقولو
 ، إاّل أنيا فشمت، وبعد 2"إللغاء االنكشارية وتدمير طموحات العمماء واإلطاحة بسمطة المفتي

م أيد تطوير الجيش العثماني وضرورة 1808 الحكم سنة 3تولي السمطان محمود الثاني
تحديثو بجميع فرقو وأسمحتو بما فييا الفيالق العسكرية، فحاول بالسياسة والمين إقناع 

دخال النظم الحديثة في فرقيم حتى تساير باقي الجيوش  االنكشارية بضرورة التطوير وا 
، والتي كانت متقدمة عمييا في كافة المجاالت، حيث وجو ليا السمطان محمود 4األوربية

 .الثاني عناية خاصة مع األخذ بالنظم الحديثة المستوحاة من النظم األوربية

  فبالرغم من أن االنكشارية قد استعانت بيم الدولة العثمانية في الجيش وقت الحرب، وحفظ 
 األمن وقت السمم، وكذا قياميم بحراسة مرافق الدولة في المدن والحصون والقالع، إاّل أن

، وعندما اعتمى السمطان 5 ىذه الصورة سرعان ما تغيرت بسبب سوء أعماليم وكثرة تمرداتيم
السمطان محمود الثاني الحكم واجو عدة أزمات خطيرة أبرزىا قوة االنكشارية والعمماء في 

                                                             

.1م، ص2012ع، اإلمارات، .، مجمة درع الوطن، داالنكشارية قوام الجيش العثماني وعماده: حنان الذىب-  1 
.150المرجع السابق، ص:  حسنةلكما-  2 
ارتقى العرش في ظروف صعبة، حيث " نقش ديل" ىو االبن األصغر لمسمطان عبد الحميد األول من الوالدة السمطانة-  3 

 تمقى عبرا كثيرة من جراء ما حدث البن عمو السمطان سميم الثالث، كان شاعرا ويكتب الشعر تحت اسم مستعار ىو
م واشتير بإصالحاتو ال سيما إلغائو لمفيمق االنكشاري، إذ يعتبر أقوى السالطين1813، لقب بالغازي سنة "عدلي   "   

.383المرجع السابق، ص: أحمد آل كوندز، سعيد أوزتورك:    العثمانيين بعد السمطان سميمان القانوني، أنظر  
.2المرجع السابق، ص: حنان الذىب- 4 
، دار اآلفاق العربية، القاىرة،1، ط[نموذج اإلمام سميمان حممي ]اإلسالميون وتركيا العممانية: ىدى درويش-  5 
.36م، ص1998    
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 في الحجاز وتعرض الدولة 1الداخل، واشتداد العصبيات في الواليات وظيور الحركة الوىابية
 2.لمضغط الفارسي في العراق ونشاط روسيا من خالل إثارة قوميات البمقان

  وخالل ىذه الفترة كان السمطان ينتظر الفرصة المالئمة لمتخمص من االنكشارية الذين 
 ىددوا كيان الدولة العثمانية، وما أن سمحت لو كان أمر القضاء عمى أوجاق االنكشارية من

، وكانت فاتحة أعمال السمطان محمود الثاني تعيين 3 أبرز التطورات التي حدثت في عيده
رغاميم عمى  البيرقدار مصطفى باشا في الصدارة العظمى وأوكل إليو تنظيم االنكشارية وا 

، والتي كانت السبب الرئيسي وراء 4إتباع نظميم القديمة منذ عيد السمطان سميمان القانوني
تحقيقيم النصر خاصة وأن القوانين التي كانت تحكميم تميزوا بيا عن غيرىم من الجيوش 

 .في العالم

نما كان نتيجة خطة    وفي الواقع أن القضاء عمى االنكشارية لم يتم بطريقة الصدفة وا 
م، فقد بدأ بسمسمة من التغييرات في القيادة 1822مدروسة بدأىا السمطان محمود الثاني عام 

العسكرية وعين أعوانا مخمصين لمساعدتو في إعادة تنظيم الجيش، ثم قضى عمى العناصر 
البيروقراطية في أجيزة الحكم، وكذا الحصول عمى عطف وتأييد العمماء الذين كانوا يخشون 
السمطان محمود الثاني، ألن الضعف الذي أصاب كيانيم لم يعد يمكنيم من مقاومة سياستو 

، ولكن االنكشارية واجيت ىذه اإلصالحات بالرفض الشديد ولكن السمطان لم ييتم 5عمنا

                                                             

ىي دعوة دينية إصالحية ظيرت في وسط شبو الجزيرة العربية عمى يد الشيخ محمد بن عبد الوىاب:  الحركة الوىابية- 1 
 والتي استيدفت في جوىرىا القضاء عمى البدع والخرافات السائدة ثم تحولت الى حركة سياسية قامت عمى أثرىا الدولة 

 السعوديةاألولى والتي اعتمدت عمى جممة من المصادر منيا القرآن الكريم، السنة النبوية، آثار السمف الصالح، أنظر   
.125، المؤسسة المصرية العامة، ص2، طعبقري اإلصالح والتعميم األستاذ اإلمام محمد عبده: عباسمحمود العقاد  

.383المرجع السابق، ص:  محمد سييل طقوس- 2 
.404سالطين الدولة العثمانية، ص:  ابراىيم حسنين- 3 
.356المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 4 
.267س، ص.، دار النيضة العربية، بيروت، د1، ط(1922-1516)تاريخ المشرق العربي:  عمر عبد العزيز عمر- 5 
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برفضيم وقرر أن يمنحيم فرصة أخرى لحسم موقفيم فأوعز الى البيروقدار مصطفى باشا 
 1.القيام بتحرك سممي

 وعمى ىذا األساس قام بجمع جميع السمطات التشريعية والتنفيذية واستشارىم في ىذا األمر 
وذلك ألن أمور الدولة جميعيا كانت متعمقة بالجيش بما في ذلك تعيين السمطان وعزلو وكذا 

، وتكمم الصدر األعظم سميم باشا وتحدث عن سمبيات 2التحكم في األمور السياسية لمدولة
أوجاق االنكشارية وأنو البد من إصالحيا، فأبدى الجميع تأييدىم إاّل أن االنكشارية قرروا 

 ورفضوا رفضًا قاطعًا كل تغيير أو تجديد، والذي كان حسب اعتقادىم سيفشل كما 3العصيان
 .فعموا مع غيره من السالطين

  وقد أصدر السمطان محمود الثاني قرارا بأن مصاريف ىذه االقتراحات والتي من 
 [ضرورة تسميحيم باألسمحة الحديثة، وكذا إنشاء جيش منظم يعادل الجيوش األوربية]بينيا

 150بأنيا سوف تكون من خزينة السمطان الخاصة، فقد اختار من كل وحدة عسكرية 
، وبعد عقد االجتماع حصل السمطان 4شخص حتى تكون األساس لتشكيل الجيش الجديد

عمى محضر يحمل تواقيع وأختام جميع الحضور بما فييم قادة االنكشارية، وأفتى شيخ 
االسالم بوجوب تنفيذ ىذه التعديالت ومن يعارضيا يتم معاقبتو، وقد اختار السمطان دار 

شيخ االسالم مكانا لعقد االجتماع وذلك بيدف اضفاء الشرعية الدينية عمى قراراتو وىذا ما 
 5.جعل األىالي يتقبموىا ويقتنعون بيا دون مناقشة

                                                             

.425م، ص2004، دار ابن حزم، لبنان، 1، طالخالفة العثمانية:  عبد المنعم الياشمي- 1 
، دار الزمان لمطباعة1، تر، محمود عمي عامر، طتاريخ اإلصالحات والتنظيمات في الدولة العثمانية:  أنكو ليارد- 2 

.26م، ص2008   والنشر، دمشق،   
.168المرجع السابق، ص:  محمود شاكر- 3 
.359المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 4 
.402المصدر السابق، ص:  محمد فريد بك المحامي- 5
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 من أوجاق 321  ولكن ما إن ذاع خبر ىذا المنشور حتى قام مصطفى أغا قائد األورطة 
البموك و يوسف الكردي مستشار الفرق باالجتماع مع كبار قادة االنكشارية المناوئين 

، وفي 1لمسمطان محمود الثاني وأقسموا عمى النضال في سبيل تحطيم برنامجو اإلصالحي
 يونيو تم عقد اجتماع جمع بين من شاركوا في اجتماعات السمطان والجند وتناقشوا حول 12

قضايا التدريب والمباس وأخبروىم بأنيم اقتبسوا ذلك من النظام العسكري الذي كان يطبق في 
 وظموا 2مصر وليس من النظام العسكري األوربي، ورغم ذلك لم يقتنع الجند بيذه المقترحات
 .متمسكين بموقفيم المعادي إلصالحات السمطان رافضين كل أساليب الحوار والنقاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواقعة الخيرية ونياية االنكشارية: ثالثا

                                                             

.267المرجع السابق، ص:  عمر عبد العزيز عمر- 1 
.24المرجع السابق، ص:  أنكو ليارد- 2
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  حاول السمطان محمود الثاني تدارك تدىور قوات الجيش االنكشاري، خاصة بعدما استغموا 
جبار البعض اآلخر عمى التنازل ، خاصة 1مكانتيم السياسية في عزل وتنصيب السالطين وا 

وأن ىذا الجيش تم تكوينو وتنظيمو عمى أساس الوالء لمدولة وليس لمعصبية القبمية التي 
، وليذا عزم السمطان محمود الثاني عمى القضاء عمى ىذه 2بدأت تكون من أىم مميزاتو

 .الفرقة خاصة بعد اليزائم التي مني بيا ىذا الجيش في العديد من المعارك

  بعد عقد االجتماع الذي تم بحضور أعيان الدولة لمناقشة أوضاع الجيش، أصدر السمطان 
 يقضي بإنشاء جيش جديد وفق لمنظم األوربية الحديثة وقد اشتمل 3محمود الثاني خط شريف

، ومن بينيا أن السمطان لم يمغي الفيمق االنكشاري بل قرر 4 مادة46ىذا الخط عمى 
 جنديا وذلك الستمالتيم، كذلك عدم استخدام 150االعتماد عمييا أي يأخذ من كل أورطة 

ألن ىذا " النظام الجديد" خبراء أو ضباط مسيحيين حتى ال يثيرون جدال دينيا، تجنب ذكر 
، وبيذا كسب السمطان 5النظام يقترن في األذىان بأعمال السمطان سميم الثالث اإلصالحية

تأييد واسعا من قبل العمماء وحتى فرقة االنكشارية والتي أصابيا االنشقاق الداخمي بين مؤيد 
 .ومعارض ليذه القرارات

لقي تأييد واسعا عمى المستوى الرسمي والديني " الخط الشريف"   وبعد اصدار السمطان ليذا 
والشعبي، ولكن عمى الرغم من ذلك فإن اقتناع االنكشارية كان ظاىريا، ففي اليوم الخامس 

 أيام عمى الحفل الرسمي الذي أقيم بمناسبة 10م وبعد مضي 1826 6عشر من شير يونيو

                                                             

.38م، ص2004، دار المناىج، األردن، 1، ط(م1916-1516)تاريخ العرب الحديث:  مفيد الزيدي- 1 
م،2007ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .، دمعالم الحضارة العربية االسالمية:  اسماعيل سامعي- 2 

.123   ص  
مرسوم ممكي أو سمطاني استخدم لإلشارة الى المراسيم واألوامر : اصطالح شائع من العيد العثماني معناه: خط شريف- 3 

.163المرجع السابق، ص: مصطفى عبد الكريم الخطيب:    الصادرة عن السمطان العثماني، أنظر  
.365المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 4 
.366ص: نفسو- 5 
. يقابميا شير جوان في األشير الرومانية المعربة الى الفرنسية- 6 
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، تعرض االنكشارية لمجنود وقت التدريب وأوسعوىم ضربا 1تكوين الفرق الجديدة في الجيش
، وعندما 2واستقر رأييم عمى القيام بحركة تمرد احتجاجا منيم عمى مشروع تطوير الجيش

أصر االنكشارية عمى موقفيم ومعارضتيم بشدة ألوامر السمطان قرر أخيرا القضاء عمييم 
 في الواقعة الخيرية وذلك ألن العثمانيين تفاءلوا بيا خيرًا، إذ تمكن السمطان 3وتصفيتيم

محمود الثاني من تصفية االنكشارية من جميع الواليات التابعة لمدولة العثمانية وحمت محميا 
 جندي 6000، وقد قدر عدد االنكشارية الذين قتموا حوالي 4كتائب من المعسكر النظامي

 .خالل ىذه المواجية

  كانت االنكشارية أحد أىم دعائم الجيش العثماني والذي يرجع لو الفضل في تحقيق العديد 
من االنتصارات والفتوحات حيث استمرت ىذه الفئة تعاون الدولة عمى أعدائيا حتى أبطميا 

، والذي حاول معيا بكل الطرق السممية دون جدوى إذ اجتمع 5السمطان محمود الثاني
االنكشارية في ميدان آيت ميدان وتآمروا عمى قتمو وليذا جمع السمطان العمماء وأخبرىم بنية 

، حيث أحاطت المدفعية بالميدان واحتمت المرتفعات ووجيت 6المتمردين فكان تأييدىم كامال
قذائفيا عمى االنكشارية فحاولوا اليجوم عمى المدافع ولكنيا وجيت قذائفيا نحو ثكناتيم التي 

، فألقيت رايتيم والتي كانت حمراء وسطيا ىالل تحتو سيف 7اجتمعوا فييا خوفا من الموت
 8.أطمق عميو ذو الفقار تيمنا بسيف عمي رضي اهلل عنو

                                                             

.548المرجع السابق، ص:  عبد العزيز الشناوي- 1 
.549ص: نفسو- 2 
.270المرجع السابق، ص:  عمر عبد العزيز عمر- 3 
ط، .، تق، أحمد عزت عبد الكريم، د(1914-1861)اإلدارة العثمانية في والية سورية: عبد العزيز محمد عوض- 4 

. 139س، ص.   دار المعارف، مصر، د  
.36المرجع السابق، ص:  ىدى درويش- 5 
.427المرجع السابق، ص:  عبد المنعم الياشمي- 6 
.372المرجع السابق، ص:  عمي محمد الصالبي- 7 
.29م، ص2012ط، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، .، داستراتيجية الفتح العثماني:  أحمد سالم- 8 
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، وقام الجنود 2 في الوحول وىدمت مساجدىم ومقاىييم1"القمنسوة" وكذلك لباسيم الخاص أي 
الجنود النظاميون بإلقاء جثث االنكشارية في البحر، وقد شاىد األىالي ىذه الواقعة وذلك 

، كما تمت إزالة أسمائيم وشاراتيم من جميع أقاليم الدولة العثمانية، 3ألخذ العبرة والعظة
وصدرت أوامر الى جميع الواليات بضرورة البحث عن كل من بقي من االنكشارية والقيام 

، حتى يتخمصوا من آثار االنكشارية وكسر شوكة ىذه 4بنفيو الى أطراف البالد أو إعدامو
 .القوة التي شكمت تيديدا عمى الدولة العثمانية وعمى أقاليميا

  باإلضافة الى إلغاء الفيمق االنكشاري تم إلغاء الطريقة البكتاشية وذلك بصفتيا دعامة قوية 
، وذلك لما شكمتو ىذه الفرقة من خطر خاصة بعد 5كانت االنكشارية تستمد منيا قوتيا

 6.م19 و18اليزائم المتكررة خالل القرن 

  فبعد القضاء عمى االنكشارية أصدر السمطان فرمانا يدعو الى إنشاء جيش جديد وفق 
 لمنظم األوربية الحديثة، حيث اىتم بجمع العساكر النظامية من األناضول والروممي والذي

 

، الذي سانده في إبادة 7 الفا وعين حسين باشا ِسْرعسكر37 بمغ عددىا في زمن قميل 
، أطمق عمييم اسم العساكر المنصورة المحمدية وىذا االسم ذو 1االنكشارية قائدا عاما ليم

                                                             

، مكتبة 4، طالمعجم الوسيط: شوقي ضيف وآخرون: لباس لمرأس مختمف األنواع واألشكال، أنظر:  القمنسوة- 1 
.754م، ص2004الشروق الدولية، مصر،   

.53المرجع السابق، ص:  قيس جواد العزاوي- 2 
.190المرجع السابق، ص:  أحمد عبد الرحيم مصطفى- 3

 

.379المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 4 
.557المرجع السابق، ص:  عبد العزيز الشناوي- 5 
. 31ص، المصدر السابق:  أحمد السعيد سميمان- 6 
مصطمح تاريخي عثماني قديم، استخدم في العيود السابقة وكان يمنح لقادة الجيش، ومعناه رئيس العسكر:  ِسْر عسكر- 7 

    أو القائد العام، ولكن السمطان محمود الثاني ادخل تعديالت شتى عمى اختصاصات شاغل ىذا المنصب فأصبح
    يجمع في يديو اختصاصات وزير الحربية واختصاصات القائد العام لمجيش وأضاف إليو اختصاص ثالث ىو 
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طابع اسالمي، وقد استيدف السمطان محمود من ىذه التسمية الدينية قطع الطريق أمام أي 
، كما أراد السمطان 2ىيئة أو طائفة تحاول اإلثارة الدينية بين األىالي نتيجة إلغاء االنكشارية

من ىذه التسمية إحياء األمل الذي تعمقو الدولة واألىالي عمى ىذا الجيش لتحقيق 
، وليذا اىتم السمطان اىتماما بالغا بتنظيمو وتدريبو 3االنتصارات كما كانت تفعل االنكشارية

وفق لمنظم األوربية الحديثة ولذلك أرسل بعثات عسكرية الى الكميات الحربية في روسيا 
 4.والنمسا وفرنسا وانجمترا واستقدم الخبراء العسكريين األوربيين لتدريب الفرق العسكرية

  وقد تشكل ىذا الجيش الجديد ضمن نظام معين فكان يستقبل الشبان في سن يتراوح ما بين 
 سنة، ولم يمبث جيش العساكر المنصورة أن كبر حجمو وتطور خالل مدة 30 الى 15

، كما تعدد ميامو ولم تقتصر عمى الجندية فقط مثل إطفاء 5قصيرة وأقيمت لو ثكنات جديدة
 العساكر 6الحرائق وحفظ األمن في المدينة، وكان المسؤول األول بعد سر عسكر ىوناظر

المنصورة فكان يتولى تنظيم صرف رواتب الجند واألمور الفنية داخل التشكيالت، 
، فقد 7وخصصت ليذا الجيش خزانة عرفت بخزانة المنصورة لمصرف عمييم ومواجية نفقاتيم

كانت ليم رواتب شيرية ويرتدون زيا خاصا بيم، وقد استدعى لتدريبيم ضباطا وميندسين 
 . ناىيك عن البعثات العممية قصد التعميم واكتساب الخبرات8فرنسيين وألمان

                                                                                                                                                                                              

. 382المرجع السابق، ص: أماني بنت جعفر:    مسؤولية المحافظة عمى األمن، أنظر  
.209م، ص1988، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1، طتاريخ الدولة العثمانية العمية:  ابراىيم بك حميم- 1 
.381المرجع السابق، ص:  أماني بنت جعفر- 2 
.552المرجع السابق، ص:  عبد العزيز الشناوي- 3 
.431المصدر السابق، ص:  محمد فريد بك المحامي- 4 
.409 أكمل الدين احسان أوغمي، المصدر السابق، ص- 5 
:وزارة فكان لمدولة وفق التنظيمات العثمانية الجديدة عدة نظارات كنظارة التعميم والحربية وغيرىا أنظر: ومعناه:  ناظر- 6 

.50المرجع السابق، ص: مصطفىعبد الكريم الخطيب  
.409 أكمل الدين احسان أوغمي، المصدر السابق، ص- 7 
.160المرجع السابق، ص:  عبد العزيز فواز- 8 
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  فبسبب الطبيعة العسكرية المتأصمة في العثمانيين والتي ميزتيا عن باقي الدول االسالمية 
، وكثرة الفتوحات والحروب جعميا تيتم بتأسيس جيش نظامي تعتمد عميو في 1األخرى

حروبيا، وبفضل ىذه المكانة التي أكسبتيم قيمة ونفوذ أصبحت في فترة ضعف الدولة 
العثمانية وباء حيث تراجعت أعماليم وتغيرت طباعيم وأصبح اىتماميم األول واألخير ىي 

م، بعد توليو وتحكمو 1826، لتكون نيايتيم عمى يد السمطان محمود الثاني سنة 2مصالحيم
 3.في زمام الحكم خاصة وأن فترة حكمو قد شيدت العديد من األزمات الداخمية والخارجية

  ولضمان نجاح ىذه اإلصالحات فقد استعان السمطان محمود الثاني بالخبرة األجنبية 
لمتدريب والتمقين، إذ لم تقتصر إصالحاتو عمى الجانب العسكري فقط بل تعدت الى شؤون 

، محاولة منو إلعادة الدولة 4التعميم واإلدارة وغيرىا من الجوانب الحضارية لمدولة العثمانية
 .لمكانتيا التي تراجعت بسبب اليزائم

  ما يميز اإلصالحات التي شيدتيا المؤسسة العسكرية وغيرىا من الجوانب األخرى أنيا 
 من قبل االنكشارية والعمماء، أي تحالف فريقي 5واجيت في البدايات األولى معارضة شديدة

رجال السيف والدين معا، حيث كان ليما تأثير كبير عمى المجتمع إذ تمسكوا بالعادات 
 .والتقاليد القائم ورفضوا النقل واألخذ من الغرب

  ومّما سبق نستنتج أن االنكشارية والتي شكمت عماد الجيش قد تم إنشاؤىا بسبب حاجة 
، والتي كان ليا الفضل في 6الدولة ليا بسبب اتساع رقعتيا وضم أجزاء من أوربا وآسيا ليا

                                                             

.4س، ص.ط، دار النيضة العربية، القاىرة، د.، دالجغرافية االقميمية لمعالم االسالمي:  ابراىيم رزقانة- 1
 

ط، عمادة البحث العممي والدراسات العميا، القدس،.، د(م1924/-1280)تاريخ الدولة العثمانية:  تيسير جباره- 2 
.38م، ص2015    
.19م، ص2012ط، مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة، القاىرة، .، داالنقالب العثماني وتركيا الفتاة: روحي الخالدي- 3 
، رسالة 1876-1839التنظيمات العثمانية وآثارىا عمى الواليات العربية الشام والعراق نموذجا :  غانية بعيو- 4 

. 51م، ص2008ماجستير، جامعة الجزائر،   
.24المرجع السابق، ص:  نمير طو ياسين- 5 
. 17م، ص2010، دار الفكر، عّمان، 1، ط(م1918-1516)تاريخ العرب الحديث:  ىشام سوادي ىاشم- 6 
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العديد من االنتصارات، غير أن الضعف الذي دب في كيانيا جعميا تتحول الى خطر ييدد 
أمن الدولة واستقرارىا، فتحولت الى طاغية متمردة تبحث عن جمع الغنائم والعطايا وىذا ما 

" م1826بالواقعة الخيرية "دفع بالسمطان محمود الثاني الى تصفية االنكشارية فيما عرف 
 .واالستعانة بفرق منظمة ومدربة وفق النظم األوربية الحديثة
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 خاتمة

  من خالل دراستنا لموضوع تمرد االنكشارية توصمنا الى جممة من النتائج واالستنتاجات 
 :أىميا

بسبب نشأة العثمانيين عمى البداوة والترحال شّكمت العسكرية جانب ميم من حياتيم، وىذا - 
ما دفع بيم الى االىتمام بيذا الجانب، حيث كانت البدايات األولى لمجيش العثماني في 

 .شكمو غير النظامي من المتطوعين فقط ثّم تطورت ليأّسسوا ما يعرف باالنكشارية

االنكشارية جمع لكممة انكشاري وىي عبارة مكونة من كممتين يني وتعني الجديد وجيري - 
ومعناىا النظام أي النظام الجديد، والذي أسسو السمطان أورخان ثاني سالطين الدولة 

عالء الدين وقاضي ( الصدر األعظم)بتوجيو من اخوه ووزيره  (م1362-1326)العثمانية
العسكر قرة خميل جندرلي، الّمذان نصحاه بضرورة تأسيس جيش نظامي اعتمادا عمى خمس 

 .غنائم الدولة من فتوحاتيا وذلك ليكون سندًا ليا في توسعاتيا ويساىم في استقرارىا

تكونت فرقة االنكشارية بما يعرف بالدفشرمة أو الدوشرمة، ومعناىا المفظي يجمع أو - 
يقطف حيث وّفر ىذا النظام عدد من الصبيان النصارى والتي قامت الدولة العثمانية بتربيتيم 

 .تربية عسكرية اسالمية بعيدا عن األىل والوطن

-1362ومع أن تأسيس االنكشارية كان في عيد السمطان أورخان إاّل أن ابنو مراد األول - 
الطاعة والوالء لقائد : م ىو الذي وضع القوانين التي تنظم ىذه الفرقة والتي من بينيا1389

الجيش، منع الزواج كذلك اإلقامة الدائمة في الثكنات باإلضافة الى منعيم من ممارسة أي 
مينة أخرى غير الجندية ماعدا مينة جباية الضرائب وميام إدارية أخرى بتوجيو من 

 .السمطان
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إاّل أن دخول عناصر محمية الى صفوف االنكشارية وكذا اختراقيم لمقوانين ساىم بدرجة - 
كبيرة في فساد طباعيم وأخالقيم وىذا ما دفع بيم الى القيام بالعديد من التمردات كان 

عادتيم لمسمطان مصطفى األول بعد 1618أخطرىا مقتل السمطان العثماني عثمان سنة  م وا 
 .خمعو خدمة لمصالحيم حيث كان ىذا التمرد نقطة تحول في أعمال االنكشارية

م وسادت حالة 1640-1623استمر جبروت االنكشارية في عيد السمطان مراد الرابع - 
م وىو بعمر 1687-1648من الفوضى وعدم االستقرار بعدما نصبوا السمطان محمد الرابع 

 .سبع سنوات وذلك حتى يتسّنى ليم التحكم في مقاليد الحكم بحسب ما يخدم مصالحيم

وخالل القرن الثامن عشر زادت تدخالتيم في شؤون الدولة الى درجة أن أغمب السالطين - 
في ىذه الفترة أصبحوا عرضة لمعزل والتنصيب، وىو ما حدث مع السمطان مصطفى الثاني 

 .م بعدما رفض الرضوخ ليم1703سنة 

تعددت أسباب تمردىم من سياسية وعسكرية خاصة بعد تقاعس السالطين عمى الخروج - 
لمفتوحات وىذا ما كانت ترفضو االنكشارية بسبب الغنائم ،أّما االجتماعية فتتمثل في 

احساسيم الدائم باألفضمية والتميز عن باقي فئات المجتمع، وكذا اىتماميم وامتيانيم ألعمال 
أخرى تتعارض مع واجباتيم العسكرية، أّما االقتصادية فيي تحسين أوضاعيم في مختمف 

 .18المجاالت خاصة بعد الضعف والتراجع االقتصادي الذي شيدتو الدولة خالل القرن

ظيرت فكرة االصالح والتجديد العسكري وذلك بسبب اليزائم المتكررة ليذه الفرقة خاصة - 
م وكذا التفوق األوربي في جميع الجوانب إاّل أن ىذه اإلصالحات لم تحقق 17مع بداية القرن

م وذلك باالعتماد عمى النظم 1807-1789نجاحا إاّل مع بداية حكم السمطان سميم الثالث 
م سّماه بالنظام الجديد، حيث يتم تدريبيم 1793العسكرية الغربية وتشكيل جيش جديد سنة 

عمى يد خبراء وضباط أجانب ،إاّل أن القوة التي وصل ليا الفيمق االنكشاري جعمتو يبطل 
 .ىذه المشاريع ويمغييا
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م 1839-1808غير أن عممية التجديد تّم استكماليا من قبل السمطان محمود الثاني - 
بالرغم من فشميا في عيد السمطان سميم الثالث وغيره ،والذي حاول معيم بكل األساليب 
السممية دون تحقيق أي نتيجة، وفي األخير قرر السمطان تصفية الجيش االنكشاري فيما 

 .يعرف بالواقعة الخيرية وذلك ألن العثمانيين تفاءلوا بيا خيراً 

عالن محميا العساكر المنصورة 1826 جوان 17وفي -  م تقرر إلغاء الفيمق االنكشاري وا 
المحمدية، فأصدر خالليا السمطان جممة من القوانين والقرارات لتنظيميا وتمويميا بما تحتاجو 

 .      من ذخائر باالعتماد عمى الدعم األجنبي
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1ملحق رقم  

1924-1618قائمة سالطين بني عثمان   
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.79المرجع السابق، ص: نزار فزان-  1  
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2ملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(اليايا)جنود االنكشارية   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.506المصدر السابق، ص: أكمل الدين إحسان أوغمي- 1  
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3ملحق رقم  

 

1687-1451تعداد االنكشارية من الفترة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.435المرجع السابق، ص: سونيا محمد سعيد البنا-1  
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4ملحق رقم  

 1826-1689تعداد االنكشارية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.436المرجع السابق، ص: سونيا محمد سعيد البنا- 1  
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5ملحق رقم  

 

 أعالم االنكشارية وأوسمتهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 485المرجع السابق، ص: سونيا محمد سعيد البنا- 1  
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6ملحق رقم  

 

 االنكشارية خالل عرض رسمي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2016-05-4، 2015-07-27فرقة االنكشارية تاريخ عظيم ونهاية مؤلمة، : مؤلف مجهول- 1  

File : ///C :U sers/odelco%20. Info/Downloads. 
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7ملحق رقم  

 

 تدخل االنكشارية في الحكم
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.فرقة االنكشارية: مؤلف مجهول- 1  
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8ملحق رقم  

 

م1826الواقعة الخيرية   
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.فرقة االنكشارية: مؤلف مجهول- 1  
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9ملحق رقم  

 

 عساكر المنصورة المحمدية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.534المصدر السابق، ص: أكمل الدين إحسان أوغمي- 1  
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Rébellions ramollissment et son impact sur l’empire 
ottoman(1618-1826) 

Le ramollissement des équipes les plus importantes de l’armeé 
ottomane afin de vérifier l’abondance et l’expérience de combat 
numérique ou caractérise par d’autres équipes priviléges et les 
indemintésqu ils étaient leurs fonctions,qui variaient entre militaire et 
administrative,ainsi que les lois sont régies et les régles les 
organiser,les rendant grand mérite dons la plupart des conquétes de 
l’Empire ottoman Mais l’influence je sius l’adoucissant et la obtenu 
ce qu’ils lui voulaient des postes dans l’état que la conduite 
backhaul  et d’autres leur donner une chance d’interveirdans les 
affaires de l’Etat au point d’isoler désignation et sultans privés 
pendand la domination des sultans faibles et ceci est ce qui les 
autorise les prendre en compte leurs intérétscorruptmorrals de sorte 
qui leurs mœurs et les désirs se livraient à oublier l’emploi milliaire 
mettant l’Empire ottoman aux nombreux problémes en vertu de 
l’acquisition religieuse et populaire soutien et qui aconduite la plupart 
des sultons ottomans pour l’introduction de systémes nouveaux et 
modernes pour suivre le rythme avec les armeesd’aruba,mais il n’a 
pas réussi à prendre un jugement très sultan Mahmud 2 qui n’a pas 
été affectee par la civilisation Arubanphrae il est nécessaire annuler 
ce group et remplacé pour donner l’etat de la possibilité d’apporter 
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une nouvelle ceci est ce qui a réussi à faire dans l’annee 1826 ,il a 
éte en mesure d’annuler cette commande sera définitive et la band 
de sort Ainsi se termina la mars clos de ramollissement qui a été 

crédite d’un grand nombre de victoires.  
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