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Study subject: 

The Ottoman Empire witnessed a reform movement in which some of 
the sultans of the Ottoman Empire contributed, whether in moving the reform 
process or supporting the reformers who had the largest role in these reforms . 

The research reviewed the reformers in the state and opponents of 
reforms and the lines of Kul Khanna and Humayun and the factors driving 
their issuance and other reform laws and the new law of 1851 AD and the 
penal laws of the year 1858 and the Code of Judicial Procedure, then the 
judiciary and courts and then the new administration in the era of 
organizations . 

Objectives of the study: 

The study aims to discuss several hypotheses trying to find solutions, which 
are whether the reformist organizations and laws in the Ottoman Empire 
achieved their goals by relying on the information contained in the sources 

Study questions : 

The study attempts to answer : 

1-  The possibility of adopting the results returned from the reformist 
organizations and laws in the Ottoman Empire . 

2-  Were the reformist regulations and laws in the Ottoman Empire negative or 
positive ? 

Study Methodology: 

The study depends on the analytical descriptive approach, the subject of 
the study, in which the focus is on historical information and its analysis 
according to historical and scientific data aimed at clarifying the importance of 
information that can be relied upon in the study of reforms, regulations and 
laws in the Ottoman Empire . 

 

The limits of the study: 

1-  Temporal limits: relate to the historical period in which the study was 
determined, which is the period 1839-1861 AD. 
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2-  Spatial boundaries: it is the site in which the study was conducted, which is 
the Ottoman Empire . 

3-  Objective limits related to the subject of the study, which is about reformist 
regulations and laws in the Ottoman Empire from 1839-1861 AD . 

Study sources : 

The study relied on Ottoman documents and a variety of Arab, foreign 
and Arabized sources and periodicals related to the subject   

Keywords: organizations, laws, reform, Ottoman state 
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 التنظيمات والقوانين اإلصالحية
 

 : المصلحون في الدولة 
فيها بعض  سضالنيا الدولضة العثمانيضة سضفا   فض   أسهم  إصالحيةالعثمانية حركة  شهدت الدولة  

 .  اإلصالحات عم المصلحيا الذيا كان لهم الدور األكبر ف  هذه د  أو اإلصالحعملية  كتحري
ملهضضضم   (1  (1858-1800شضضيد باشضضا مصضضض ر  ر  اإلصضضالحالمؤسسضضيا الرسيسضضضيا لحركضضة مضضا و 

مرسفم الكفلخانه  قصر الفرد(، فهف أبف التنظيمات وكضان قضد سضار علض  درا ممالضر للضدرا الضذ  
  ذلضك العصضر وقضد بضدأ بضاطنخراس فض  سضلك دراسضة اآلخضريا فض سار عليه كثيرون مضا راضاا الدولضة

علفم الديا وفيما بعد وبرضر مساندة عمه السيد عل  باشضا تسضن   لضه العمضر بفصضره أمينضا  لل ضاا 
العال  ومنذ تلك اللحظة لم يعد أمامه إط أن يرتق  واحدة الضر أخضرم مختلضل المراتضت التض  سضف  

شضض ر منصضضضت السضضضورتير األوا  1832فرضضض  عضضضام تسضضمل لضضضه بالصضضضعفد إلضض  أعلضضض  و ضضضاسل الدولضضة، 
، وه  خدمة مسؤولة عا إدارة الشضؤون الداخليضة والخارايضة للدولضة وبعضد ذلضك بعضاميا تضم (2)لآلمد 

يا  1837إرساله سريرا  إل  بضاري  ممضا شضور خ ضفة أولض  لعمضر دبلفماسض  عثمضان ، وفض  عضام  عضي
وبضدأ منضذ ذلضك الحضيا يبضرز ك حضد  ،(3  أص ل صدرا  أعظضم  1846وزيرا لشؤون الخاراية وف  عام  

أبرز شخصيات  ال اا العال  إذ تميز عل  نحف خاص بمثابرته عل  تحقيق اإلصالحات األكثر 
همضضا امضضتالص ناصضضية الل ضضة الررنسضضية والدرايضضة ال يضضدة بالشضضؤون  اأهميضضة، وهضضف يلعضضت بضضفرقتيا رسيسضضيتي

التض  تهضم  الشض اا ، والفاقض  ان إعضالن األوربية وخضالا سضنفات خدمتضه كسضرير انلض  علض  األفكضار 
مرسفم الكفا خانة السل ان  ف  بداية عهد السل ان عبضد الم يضد قضد اعضر منضه الشخصضية ال ضارزة 
للتنظيمات عل  أن مسيرته العملية كانت متقل ضة فهض  تتض رال بحسضت الظضرو  السياسضية وتقل ضات 

 . (4)مزاج السل ان المراائة
( 1871-1815  سضاندت التنظيمضات محمضد أمضيا عضال  باشضا وما الشخصيات األخرم الت 

( اللضضذان تشضضابهت سضضيرة حياتهمضضا مضض  سضضيرة مصضض ر  رشضضيد فقضضد 1869-1815ومحمضضد فضضؤاد باشضضا 
درسضضضا الشضضضؤون الدينيضضضة وتضضضدراا فضضض  المناصضضضت الحوفميضضضة حتضضض  وصضضضال إلضضض  أعلضضض  المراتضضضت ودخضضضال 

الخاراية وف  امي  الحاطت يمر الن اح الم اطت القيادية ف  أغلت األحفاا عبر وزارة الشؤون 
 . (5)عبر اطنرتاح عل  ال را إط أنهم بقفا محافظيا عل  الثقافة القديمة

كضضان لمحمضضد أمضضيا علضض  باشضضا وهضضف ابضضا تضضاار صضض ير مضضا ت ضضار اسضضتانبفا الضضدور الكبيضضر فضض   
عضضد عشضضر اإلصضالحات فقضضد دخضر فضض  خدمضضة ال ضاا العضضال  وهضف لضضم يضضزا دون العشضريا مضضا العمضر وب

 1852وذلك برضر معرفته بالل ات األانبية ومنذ عام   1841سنفات أص ل سريرا  ف  لندن عام  
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، تضفل  منصضت الصضدارة العظمضض  عضدة مضرات واذا كضان مصض ر  رشضيد قضضد 1871وحتض  وفاتضه عضام
ارتضض ا اسضضمه بضضرعالن مرسضضفم الكفلخانضضه فضضرن عضضال  باشضضا هضضف أحضضد المخ  ضضيا الرسيسضضيا لفليقضضة خضضا 

م، والضضذ  شضضورن برنام ضضا  اديضضدا  ل صضضالحات 1856   المرسضضفم السضضل ان ( الصضضادر عضضام همضضايفن
التضضض  أصضضضدرها السضضضل ان عبضضضد الم يضضضد بعضضضد انتهضضضا  حضضضرا القضضضرم، وكضضضان احضضضد المحضضضركيا الرسيسضضضييا 

مضضضضا ااضضضضر اإلشضضضضرا  علضضضض  اإلاضضضضرا ات  1854للم لضضضض  األعلضضضض  ل صضضضضالحات الضضضضذ  انشضضضض   عضضضضام
 . (6)التحديثية وت فيرها

مضضا محمضضد فضضؤاد باشضضا فينحضضدر مضضا أسضضرة دينيضضة وقضضد بضضدأ تفاهضضه إلضض  دراسضضة ال ضضت وبعضضد إنهاسضضه أ 
الدراسة التحق بال هاز ال ب  لل يش، إط أنن درايته بالل ة الررنسية غيرت تفاهضه إذ كضان الحضد  

 إلض  البيئضضة التحضضيرية الحقيقيضة لراضضاا الدولضة والتض  تمثلضضت   1837الحاسضم فض  حياتضه دخفلضضه عضام
ف  موتت الترامضات  ترامضة اوساسض (، التضاب  لل ضاا العضال  والضذ  كضان السضل ان محمضفد الثضان  

ارم تعيينه ترامانا للسرارة العثمانية ف   1840قد أنش ه قبر ذلك التاريخ بفقت قصير وف  عام 
ا  لنضضدن وكانضضت هضضذه البدايضضة لمسضضيرته بالتضضدرج والفصضضفا إلضض  منصضضت وزيضضر الشضضؤون الخارايضضة اسضضتناد 

إلضض  دعضضم مضضا قبضضر علضض  باشضضا لضضم تسضضنىم الصضضدارة العظمضض  عضضدة مضضرات وعضضضفا فضض  الم لضض  األعلضض  
 . (7)ل صالحات 

 شضضهدت الحركضضة اإلصضضالحية منضضذ نهايضضة القضضرن الثضضاما عشضضر وحتضض  أواسضضر القضضرن  فضض  مقابضضر ذلضضك
ر الثال  العشريا لاللة أنفاع ما المعارسة الداخلية وقد ارت ا  هفر كر نما بمرحلة ما المراح

األساسضضية التضض  ت ضضفر عبرهضضا محتضضفم السياسضضات اإلصضضالحية ويقضضفم التميضضز بضضيا هضضذه األنمضضاس علضض  
عضضضضدة أسضضضض  منهضضضضا مضضضضا عارسضضضضت اإلصضضضضالحات ومنهضضضضا نظضضضضام الحوضضضضم العثمضضضضان  وسضضضضل ات السضضضضل ان 
ومضضضمفن وأسضض  الركضضر المعضضار  ونبيعضضة القضضفم اطاتماييضضة واطقتصضضادية التضض  تمثلهضضا، ويعوضض  

دراسضضة دور هضضذه القضضفم المعارسضضة فضض  هضضذه المرحلضضة اهتمامضضا برهضضم القضضفم التضض  شضضولت رد اطهتمضضام ب
الرعضضضر العثمضضضان  ت ضضضاه نبيعضضضة التحضضضد  الخضضضارا  أ  ت ضضضاه الضضضض فس األوربيضضضة إذ أن كثافضضضة التضضض لير 
األوربضضض  علضضض  تشضضضوير عمليضضضة اإلصضضضالح ونتاس هضضضا قضضضد تحقضضضق مضضضا خضضضالا تضضض لير الت ضضضفر فضضض  القضضضفم 

 . (8 الداخلية 
مثضضر النضضفع األوا للمعارسضضة اطنكشضضارية وبعضض  العلمضضا ، أ  تحضضالل راضضاا السضضي  وعلمضضا   

الضضضضديا معضضضضا  وكضضضضان هضضضضذا منضضضضذ عهضضضضد  السضضضضل انيا سضضضضليم الثالضضضض  ومحمضضضضفد الثضضضضان  إذ كضضضضان العلمضضضضا  
واطنكشضضارية الركنضضان األساسضضيان للدولضضة العثمانيضضة منضضذ نشضض تها وفضض  عصضضر قفتهضضا ،وقضضد وصضضرت هضضذه 

دية أو المحافظة واتهمت بال مفد والتمسك بالقاسم ورف  اطقت ضا  مضا ال ضرا الكضافر القفم بالتقلي
والتشويك ف  األفكار النابعة ما خارج ن اق م السضهم المعرفيضة وقضد سضعرت هضذه المعارسضة بعضد 
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بعد ان قض  السل ان محمفد الثان  عل  اطنكشارية فض  مفقعضة ات ميضدان   ميضدان  1826عام  
ل ضضا  اطنكشضضارية فضض  اميضض  أراضضا  الدولضضة فاتحضضة ال ريضضق إلتمضضام مشضضاري  اإلصضضالح الخيضضر( وكضضان إ

 . (9 وطسيما ف  اان ه العسور  
( 1876-1839أمضضا النضضفع الثضضان  مضضا المعارسضضة فهضضف الضضذ  غلضضت فضض  عصضضر التنظيمضضات   

هضد و هر ف  صرف  بع  العلما ، ف الرغم ما تح يم القدرات المادية والتنظيمية للعلما  فض  ع
السضضل ان محمضضفد الثضضان  واحتضضفا  معارسضضتهم لالقت ضضا  مضضا ال ضضرا، إط أن معارسضضتهم تبلضضفرت مضضرة 

لمبضدأ  أخرم ت اه ت بيق قاعدة المساواة بيا المسلميا وغيرهم ، وان عدم الت بيق الرعلض  والكامضر
فضضال المساواة ، ولي  اطقت ا  ما ال را، يعفد ف  اانت كبير منضه  إلض  معارسضة المسضلميا  

 . (10 عا معارسة النصارم أنرسهم 
شع ا وحوفمة ت اه أهر الكتاا إط ان  اوعل  الرغم ما التسامل لدم المسلميا العثمانيي

إحساسا  بالقفة ، كان  يموضا ان يضؤد  إلض  ممارسضة العنضل  سضد   اهذا التسامل ولد لدم العثمانيي
 ةخارايضة، وقضد ولضدت المشضاكر الداخليضغير المسلميا، وهف عنرا  كان يظهضر فض  فتضرات األزمضات ال

فض  الدولضة العثمانيضة والضض فس الخارايضضة المتزايضدة ردود فعضر مضا اانضضت المسضلميا هضذا فضضال عضضا 
فهضضضضم طيضضضضرون ان النصضضضضارم متسضضضضاويا مضضضض   اشضضضضعفر الترضضضضفق الضضضضذ  كضضضضان لضضضضدم المسضضضضلميا العثمضضضضانيي

كضان طبضد وان يثيضر ردود فعضر  المسلميا، طن اإلسالم هف ديا الحضق ومضا لضم فضان اعضالن المسضاواة 
لي  ما قبر الرقها  فقا ولكا ما قبر النخ ة أيضا وطسيما ف  سف  خبضرتهم السضلبية عضا تض لير 
النصارم عل  الحيضاة العثمانيضة وعضا التضدخر المسضتمر للقضفم األوربيضة النصضرانية فض  شضؤون الدولضة 

ف اطسضت الا الضذ  كضان يعضفد بالراسضدة واست اللهم الس   لالمتيازات الممنفحة لهم ما السل ان وهض
مضضا النصضضارم علضض  حسضاا مصضضلحة الدولضضة وعلضض  حسضضاا مصضضالل الرعايضضا  اعلض  الرعايضضا العثمضضانيي

المسضضلميا، وال ضضدير بالضضذكر ان علمضضا  الضضديا انقسضضمفا إلضض  قسضضميا خضضالا هضضذه المرحلضضة ويموضضا مضضا 
صضضالح ومضضدم تمسضضوهم بالضضديا خضالا هضضذا التقسضضيم رديضضة مضضدم مصضضدا ية العلمضضا  فضض  معارسضضتهم ل 

والضضضدفاع عنضضضه فعضضضال  ، فقضضضد كضضضان قسضضضم مضضضا العلمضضضا  يضضضرم ان النظضضضام العسضضضور  ال ديضضضد المضضض خفذ عضضضا 
ممارسات الكرار هف بدعة مخالرة للشرع والقران الكريم وان السل ان الذ  يدخر األنظمة األوربية 

 .  (11)ومطيوفن صالحا للح اوعاداتهم وعفاسدهم وي بر الريية عل  أت اعه
أمضضضا القسضضضم اآلخضضضر فهضضضم مضضضا ك ضضضار العلمضضضا ، ومنضضضذ عهضضضد السضضضل ان سضضضليم الثالضضض  وحتضضض  عهضضضد   

السضضل ان عبضضد الم يضضد األوا وكضضانفا ي ضضالبفن برصضضالح القضضفات العثمانيضضة المسضضلحة عضضا نريضضق تبنضض  
 العلضضضفم والتضضضدريت العسضضضور  ال ربضضض  واسضضضتخدام خبضضضرا  ومرشضضضديا أاانضضضت وأيضضضدوا أقضضضفالهم ودافعضضضفا عضضضا

نظضضريتهم بح ضضر أخضضرم أخضضذت مضضا الشضضريعة اإلسضضالمية والتضضاريخ اإلسضضالم  وارتكضضزت علضض  مبضضررات 
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عقليضضة ، كمضضا بينضضفا ان ال هضضاد سضضد الكرضضار هضضف مضضا واا ضضات المضضؤما وان تقفيضضة ال ضضيش هضضف وااضضت 
 دين  هام ، طن قفة اإلسالم لا تكفن بدون تبن  التقنية العسورية المت فرة، وأن التعلم ما الكرار

ي ضضت أن ط يوضضفن شضضعفرا  بضضالنقم بضضيا المسضضلميا وبرموضضان الشضضريعة ان تكضضفن مالسمضضة ومتكيرضضة مضض  
 ضضضضرو  الدولضضضضة طن الشضضضضريعة أنزلضضضضت بهضضضضد  نشضضضضر الضضضضديا اإلسضضضضالم  ولضضضضي  لفسضضضض  العق ضضضضات فضضضض  

 . (12)نريقه
أما النفع الثال  ما المعارسة  فقد مثر نم ا وس ا  بيا المعارسة التقليدية وبيا صضرفة 

صالح أو ماسمفه بمصلح  التنظيمات أو المصلحفن المستبدون وسم  هذا النفع بالمصلحيا اإل
الليبرالييا أو التقدمييا أو التحديثييا الدستفرييا ، وكان لهذا النفع ما المعارسة دوره الكبير ف  

روقرانيضة العقفد األخيرة ما عمر الدولة، ذلك طنها تمثر المعارسة ما اانت النخ ة المثقرة والبي
 . (13 ال ديدة

رغم ذلك يموا القضفا إن حركضة اإلصضالح قامضت فض  عهضد السضل ان عبدالم يضد األوا مضا 
 خالا إصداره المرسفميا اإلصالحييا والقفانيا اإلصالحية األخرم.
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 خطي كولخانه وهمايون 
 : 1839خط شريف كولخانه 

إلض   إصضالح القضفانيا المدنيضة  كان ال اع  عل  حركة التنظيمات هف حااة الدولة العثمانية 
وأسضضضاليت الحوضضضم وشضضضؤون اإلدارة تلضضضك الحااضضضة التضضض  بضضضرزت إبضضضان  تركيضضضز حركضضضة اإلصضضضالحات علضضض  
ال انت العسور  ف  مدة ما قبر التنظيمات، إذ أدرص المصلحفن ان الحراظ علض  كيضان الدولضة ط 

إنشضضا  أ  اضضيش قضضف   يتفقضضل علضض  إصضضالح ال ضضيش فقضضا دون إصضضالح اإلدارة وأسضضاليت الحوضضم وان
ُي ط يموا تحقيقه ما دون إصالح النظام المدن  وشؤون اإلدارة  . (14 أمرا 

تميضضضز عهضضضد السضضضل ان عبضضضد الم يضضضد األوا باإلصضضضالحات حيضضض  صضضضدر فضضض  عهضضضده الكثيضضضر مضضضا  
، وكضان فض  مقضدمتها خضا شضري   1861-1839القضفانيا اإلصضالحية خضالا المضدة الممتضدة مضابيا 

، إذ كانت هذه الدوا ه  نرسها الت  وقرت م  ( 15 بض ا ما الدوا األوربيةكفلخانه والذ  كان 
السل ان ف  حربه سد محمد علض  باشضا لضذلك نلبضفا مضا السضل ان فضفر اعتالسضه العضرن بضان يعلضا 
هذا اإلصالح وكضانفا يهضدففن مضا ورا  ذلضك اطسضترادة مضا اطمتيضازات التض  سضف  يحصضلفن عليهضا 

 .(16 ما السل ان م اشرة 
وتاله نيابضة عضا السضل ان مهنضد  التنظيمضات  1839تشريا الثان   3أعلا عا هذا الخا ف  

 .( 17 مص ر  رشيد باشا 
اعتبر بع  األوربييا خا شضري  كفلخانضه بمثابضة العهضد األعظضم بالنسض ة للعثمضانييا فقضد أكضد 

ان يعنضضض  ذلضضضك للمضضضرة األولضضض  وبصضضضرة رسضضضمية المسضضضاواة بضضضيا اميضضض  رعايضضضا السضضضل ان أمضضضام القضضضانفن وكضضض
القضا  عل  نظام الملر وتضففير اطخضا  بضيا كضر رعايضا العثمضانييا بهضد  تقفيضة الدولضة عضا تعزيضز 
وط  سضضضوانها المسضضضلميا والنصضضضارم وزسضضضعا  النزعضضضة اطنرصضضضالية واضضضا ت نتي تضضضه عوضضض  ذلضضضك اذ 

 .  (18 عمقت الروح القفمية عند الشعفا البلقانية
اديدا  ومنع را خ يضرا فض  تضاريخ الدولضة العثمانيضة ، ذلضك مثر هذا المرسفم اإلصالح  عهدا    

اإلصضضضالح  ألنضضضه أوا قضضضانفن م اشضضضر وصضضضريل علضضض  لسضضضان أعلضضض  سضضضل ة فضضض  الدولضضضة يضضضؤما بضضضضرورة
. إذ نضضضضم الررمضضضضان الضضضضذ  ألقضضضضاه رشضضضضيد باشضضضضا  انضضضضه طيخرضضضض  علضضضض  ( 19 الميضضضضادياالشضضضضامر فضضضض  اميضضضض  

بضق األحوضام القرينيضة ال ليلضة وقضفانيا الدولضة ولضذا المفاننيا ان الدولة العثمانية منذ نش تها وهض  ت 
، ولقضد حلضت بالدولضة كضفار  (20 وصلت السل ة السنية ال  ذروة العمران والرفاهية الدينيضة والمدنيضة 

ومشضضاكر متنفعضضة فتبضضدلت  قفتهضضا بالضضضعل ولروتهضضا بضضالرقر ، فالفطيضضات ط يموضضا ان تكضضفن مسضضتقرة، 
ل ان عبضضضد الم يضضضد الحوضضضم فضضض  كيميضضضة إعضضضادة أعمضضضار الفطيضضضات فقضضضد انحصضضضرت األفكضضضار منضضضذ تسضضضلم السضضض

وتحقيق الرفاهية للسضوان ولهضذا ي ضت إعضادة النظضر فض  اإلموانضات التض  تمتلكهضا الدولضة فض  مسضاحة 
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ا رافية وأراس  خص ة وكثافة سوانية لحر المشاكر وتحقيق الراسدة المرافة ما مدة زمنيضة  بضيا 
 .( 21 ( سنفات 5-10 

الضضضرور  إصضضدار قضضفانيا اديضضدة لتحسضضيا إدارة الفطيضضات فضض  الدولضضة العثمانيضضة وقضضد واضضد مضضا  
 وشملت  هذه القفانيا :

اإلنسضضانية ط تميضضر إلضض  نزعضضة الشضضر لكضضا الرضضرد الضضذ  ط ي ضضد نرسضضه أمينضضا قضضانفن األمضضا : إن الر ضضرة  -1
لضة لضه عل  نرسه وماله وعرسه يموا ان يسضلك أ  نريضق للضدفاع عضا حقفقضه ولكضا اذا وفضرت الدو 

هضذه الحقضضفق فرنضضه سضضيور  كضضر اهضضده لخدمضضة وننضه وشضضع ه ودينضضه وسيصضضت كضضر اهضضده وتركيضضره فضض  
 .( 22 ت فير حياته ومعيشته ويزداد انتماده للدولة  وتزداد محبته للدولة

قانفن الخدمة العسورية ونلت العسور: تعد الخدمة العسورية ما  أهم المساسر ف  الدولة  ومضا   -2
يضضا  تقضضديم العسضضاكر الالزمضضة للدولضضة ، إط ان القضضفانيا لضضم تكضضا عادلضضة ذلضضك طن المرضضرو  علضض  الرعا

المسؤوليا ط ينظرون إل  عدد السوان الحقيق  ف  القرم والمدن لكض  ي خضذوا منهضا شض ابا للخدمضة 
العسورية بر كانت العملية تخمينية ومزااية تحومها المحسفبيضة والضفسانة فيموا ان يرر  علض  

دد مضضا ال نضضفد أكثضضر ممضضا تحتمضضر قدرتهضضضا علضضض  ذلضضك وفضض  المقابضضر يرضضر  علضض  بعضض  من قضضة ماعضض
 .( 23 المنانق اقر بوثير ممضا يفاضد بها ما الصالحيا للت نيد 

وهضضذه العشضضفاسية فضض  اختيضضار ال نضضد وسضضفقهم إلضض  الم هضضفا كانضضت تسضضبت مشضضاكر  كثيضضرة منهضضا  
قادريا عل  العمضر كمضا وان عضدم تحديضد فتضرة الخلر ف  مفارد الزراعة نتي ة ت نيد امي  الش اا ال

الخدمضضة كضضضان سضضضب ا  فضضض  تركيضضك األسضضضر مضضضا نضضضالق أو عضضضدم زواج أو عضضدم عضضضفدة ال نضضضد  لبلضضضده مضضضرة 
 .( 24 أخرم 
( سضنفات ومضا دون هضذه 5-4ولهذا كان ي ت تنظيم قضفانيا اديضدة تحضدد زمضا الخدمضة بضيا   

لفطيضضضضات والضضضضت الراحضضضضة للمضضضضفاننيا وتحقيضضضضضق القضضضضفانيا النظاميضضضضة ط يموضضضضا إعضضضضادة أعمضضضضار الدولضضضضة وا
 .(25 العدالة

قانفن الخراج   الضراست( : بما ان الدولة تحتاج إل  إنشضا  اضيش يضداف  عضا حضدودها ومصضالحها -3
وهذا ال يش يحتاج إل  مصروفات سرورية ، إذن طبد ما تحسيا قانفن هضذه المضادة وان السضبت 

ها يعفد إلض  تسضلا الملتضزميا علض  ردو  األمضفاا الحقيقيضة ورا  الع ز المال  للدولة وفراغ  خزينت
إيرادات وهمية مما زاد المشولة المالية وزفراغ الخزينة العامة للدولة مما كان   رفيقدمفن للدولة تقاري

 .( 26 أحد أس اا خراا الدولة
م وطسضيما مما ت لت إل ا  قفانيا اطلتزام والتخلم ما استبداد الفطة وقهرهم للع ضاد وابضروته 

ان غالبية هؤط  غير امنيا عل  و اسرهم بر حفلفها إل  منضاف  شخصضية ولضي  لهضم مضا أسضاليت 
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، وزصضضدار  قضضفانيا اديضضدة تحضضدد ( 27 فض  التعامضضر إط الظلضضم، لضضذا ي ضضت ت ييضضر قضفانيا الخضضراج القديمضضة
د المصضروفات اإلموانيات الماليضة لكضر فضرد وتحديضد الضضراست المناسض ة عليهضا حسضت القضانفن وتحديض

الالزمة للعساكر وكر ما يلزمها حست القانفن دون زيادة أو نقصان حست اداوا تخصضم لهضذا 
 .( 28 الش ن

قانفن المحاكمات : ط ي ضفز العمضر بضالقفانيا القديمضة فض  المحاكمضات كتسضميم ال نضاة اهضرا او سضرا -4
ان يعتضد  أ  إنسضان علض   دون التحقيق ف  قضاياهم علنا وبمقتضض  القضفانيا الصضادرة وط ي ضفز

تضضدخر احضضد وط  مضاا إنسضضان أخضضر فكضضر شضضخم لضضه كامضضر الحريضة فضض  التصضضر  ب مفالضضه وأمالكضضه دون 
ي ضضضفز مصضضضادرة أمضضضفاا وأمضضضالص ورلضضضة مضضضتهم لضضضي  لهضضضم عالقضضضة بضضضال رم الضضضذ  قضضضام بضضضه أ  فضضضرد مضضضا 

 .(29 األسرة
فحة ما الدولة والرعايضة وقد تميزت ريية الدولة ما المسلميا وغير المسلميا بالمساواة  الممن

لل مي  بال ترريق وتصدر القفانيا بعضد مناقشضتها مضا قبضر أعضضا  م لض  اإلحوضام العدليضة الموضفن 
مضضضا الضضضفكال  وك ضضضار راضضضاا الدولضضضة وتعضضضر  بعضضضد ذلضضضك علضضض  دار الشضضضفرم فضضض  بضضضاا السضضضر عسضضضورية 

 . (30 فرا للعمر به اإلفتا ( وكلما يقرى قانفن يصادق عليه السل ان بالخا السل ان  ليوفن دست
وبما ان هذه القفانيا هدفها أحيا  الدولة والديا والشعت ، فان السل ان يتعهد شخصيا  بعدم  

 وقضضضضضضضفع أ  مخالرضضضضضضضة فضضضضضضض  ذلضضضضضضضك ويضضضضضضضؤد  السضضضضضضضل ان القسضضضضضضضم بضضضضضضضا   فضضضضضضض  روسضضضضضضضة الخرقضضضضضضضة الشضضضضضضضريرة
اب  سضرا (   ال رفة الت  تفاد فيها أدوات الخالفة وميرا  الرسفا والخلرا  الراشديا ف  نفا قض 

وبحضضضفر اميضض  العلمضضا  والضضفكال  ، كمضضا يتعهضضد بزيضضادة رواتضضت المضضف ريا مضضا ذو  الرواتضضت القليلضضة 
 .( 31 وذلك لتحسيا أحفالهم المعاشية

كما ناقش مفسفع إصدار قانفن شديد يتعلق بالرشفة، ألنها صرة سيئة وممقفتة شرعا وه   
سضضت بق فضض  العاصضضمة اسضضتانبفا وبضضاق  الفطيضضات القضضفانيا  وأشضضار ب نضضه هضضذه سضضب ا  فضض  خضضراا الملضضك ،

وبلضضضم اميضضض  سضضضررا  الضضضدوا الصضضضضديقة فضضض  العاصضضضمة بهضضضذه القضضضضفانيا ليوفنضضضفا شضضضهفدا علضضض  اسضضضضتمرار 
 اإلصالحات ف  الدولة ، وقد تميز هذا الخا بما يل :

 سنة . 150اطعترا  بضعل الدولة منذ  -1
والمضفانا لكضر مضنهم لضه حقضفق وعليضه  أوسل ان المفاننة ه  قضية مصلحة مت ادلة بضيا الدولضة  -2

 واا ات .

 .(32 حق األما لكر مفانا عل  النر  والماا والعر  والملكية  -3

العمضضر علضض  إصضضالح ال انضضت العسضضور  وزنشضضا  اضضيش اديضضد علضض  أسضض  حديثضضة وقضضفانيا واسضضحة   -4
 تضما المساواة بيا ال مي  .
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ديمضضضة كضضضاطلتزام والضضضضراست غيضضضر إصضضضالح ال انضضضت المضضضال  والضضضتخلم مضضضا األنظمضضضة اطقتصضضضادية الق  -5
 .(33 المشروعة

 اطعترا  برساد المف ريا عا نريق الرشفة.  -6

 اإلصالح العدل  وزنشا  المحاكم ال زاسية والحقف ية ووس  حد للمحاكمات غير العادلة .  -7

 اطعترا  بحق تحسيا أحفاا المف ريا .  -8

ولضضضة العثمانيضضضة وممثلضضض  الدولضضضة سضضضمان السضضضل ان شخصضضضيا لتنريضضضذ هضضضذه القضضضفانيا بشضضضهادة راضضضاا الد   -9
 . (34)األوربية

ويموا القفا أن هذا الررمان يعد ميثاقضا  حقف يضا  ، إداريضا  ، ماليضا  ، عسضوريا  وااتماييضا أعلنضت   
فيه المساواة بيا المفاننيا ودون تمييز علض  أسضا  العضرق او الضديا أو الل ضة ويرمضز هضذا الررمضان 

 رورة تنريذها .إل  إيمان السل ان باإلصالحات وس
 وما الصعفبات الت  وااهت تنريذ هذا الررمان : 

ان الررمضان مضضا فكضضرة مصضض ر  رشضضيد باشضضا  وزيضضر الشضضؤون الخارايضضة( وفريضضق محضضدود مضضا مؤيديضضه  -1
إط أنن هنضضضاص شضضضراسل واسضضضعة مضضضا الم تمضضض  العثمضضضان  لضضضم تكضضضا تؤيضضضد هضضضذه اإلصضضضالحات خففضضضا علضضض  

 مصالحها ما الت ير ال ديد .
لسضضل ان فضض  تنريضضذ الررمضضان ، ذلضضك ألن فريقضضا مضضا راضضاا القصضضر وفضض  مقضضدمتهم الصضضدر ت ضضانؤ ا  -2

األعظم خسرو باشا حاوا إقناع السل ان برعدام مص ر  رشيد باشا قبر إعضالن الررمضان إذ يضرم 
 . (35)خسرو ان هذه اإلصالحات تمثر  لفرة فف ية سف  ت اا السل ان نرسه

-1841دلت بضضيا المسضضلميا والنصضضارم فضض  لبنضضان بضضيا المشضضاكر والصضضدامات المذهبيضضة التضض  حضض  -3
1846. 

ا وأصضض ل ابنضضا للثقافضضضة   -4 ان مصضض ر  رشضضيد باشضضا الضضذ  كضضان ابضضا الثقافضضة الدينيضضة اإلسضضالمية تحضضفى
ال ربيضضة الررنسضضية والبري انيضضة وهضضذا التحضضفا اقلضضق بعضض  العلمضضا  الضضذيا وقرضضفا فضض  واضضه اإلصضضالحات 

 . (36)وقاومفها 
 

 م 1856خط شريف  همايون 
 العفامر الدافعة لصدوره :

 . 1860استمرار مشولة لبنان الت  لم تنته  إط ف  عام  -1
إذ اس رت الدولة إل  مزيد مضا القضرو  للحضرا وبعضد هزيمضة الدولضة   1856-1853حرا القرم  -2

( مليضفن 800أمام روسيا فرست معاهدة باري  عل  الدولضة العثمانيضة تعفيضضات كبيضرة قضدرت بضض  
 فرنك .
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بري انيا وفرنسا إل  اانت الدولة العثمانية لسد ال ريق أمام روسيا لدخفا المضايق الذ  وقف     -3
 . (37)كان يشور عامر س ا للدولة

صضضدر خضضا شضضري  همضضايفن وذلضضك بضضض ا مضضا الضضدوا األوربيضضة وطسضضيما  1856شضض اس 18فضض   
ان مضضا  كانتضضا سضضب ا فضض  إصضضدار هضضذا الخضضا والضضذ  تضضضما  1856وان حضضرا القضضرم ومعاهضضدة بضضاري 

 أهم أفكار الدولة السامية سعادة أحفاا الريية عل  اختال  أصنافهم وبما انهي م لفا ما الدولة 
تنريضضضضذ القضضضضفانيا التضضضض  أصضضضضدرناها بمسضضضضاعدة المضضضضؤمنيا باإلصضضضضالحات مضضضضا مضضضضفاننيا بمعفنضضضضة الضضضضدوا 

روابضضضضا الصضضديقة وطن الهضضضد  هضضضف الحرضضضاظ علضضض  تضضضرابا ال بهضضة الداخليضضضة وحقضضضفق الدولضضضة الخارايضضضة ب
 .(38)"وننية متساوية

 صدرت اإلرادة السل انية برارا  اإلصالحات باألمفر اآلتية : 
يضضضضتم تعيضضضضيا المضضضضف ريا والخضضضضدمات مضضضضا كضضضضر الملضضضضر بضضضضال تمييضضضضز وفقضضضضا للقضضضضفانيا  تعيييييين المييييو  ين: -1

 . (39)واإلارا ات حست كرا تهم
لمدنيضضة( والعسضضورية يضضتم قبضضفا أبنضضا  غيضضر المسضضلميا فضض  المضضدار  الملكيضضة  ادخييوا المييدا  :  

كالمسضضضلميا سفاسضضضيه إذا اسضضضتفففا الشضضضروس المقضضضررة لضضضدخفا المضضضدار  كالسضضضا  العمضضضر( واطمتحانضضضات 
وتمضضنل كضضر ناسرضضة رخصضضة برنشضضا  مواتضضت أهليضضة للمعضضار  والحضضر  والصضضناس  ويضضتم تعيضضيا المعلمضضيا 

انضت العقاسضد  . وتضم فض  ال (40)وبرامر التدري  فض  المضدار  األهليضة تحضت رقابضة م لض  المعضار 
تنريذ البنضفد الضفاردة فض  خضا شضري  كضفا خانضه ل ميض  المضفاننيا مضا اميض  المضذاهت علض  السضفا  
وزخرااهضضا مضضا حيضضز القضضفا إلضض  حيضضز الرعضضر وزبقضضا  اطمتيضضازات الروحانيضضة والماديضضة كافضضة التضض  منحضضت 

منضضضذ نشضضضاة  ايل ميضض  ال فاسضضضل النصضضضرانية وملضضضر غيضضر المسضضضلميا كافضضضة مضضضا قبضضر السضضضالنيا العثمضضضاني
الدولة إل  اآلن وال ا  نظام الهدايا والمنل المقدمة إل  الره ان وزبدالها بتخصضيم إيضرادات معينضة 
ولابتضضضة لل  اركضضضة وردسضضضا  ال فاسضضضل مضضض  تخصضضضيم رواتضضضت محضضضددة وعادلضضضة لل ميضضض  حسضضضت الرت ضضضة 

كضة والم ارنضة ، كذلك إصالح نظام اطنتخابات المتعلق بال  رياركيات وتعييا ال  ار (41)والمنصت 
واطسضضاقرة والحاخامضضات بالصضضفرة التضض  يقررهضضا ال ضضاا العضضال  وزصضضدار بضضرا ة ال  ريركيضضة مضضدم الحيضضاة 
وتحدد اطمتيازات الممنفحة لألقليات وتعر  بعد ذلك علض  ال ضاا العضال  فض  مضدة معينضة إلقرارهضا 

ة الممنفحضضضة ألسضضضاقرة بعضضضد مضضضذاكرتها ومناقشضضضتها مضضض  ال  رياركيضضضات المفاضضضفدة واعضضضادة تفليضضضق الرخصضضض
، ويشضضضضور  (42)(  وخلراسضضضضه 1481-1451ال اسرضضضضة النصضضضضرانية مضضضضا قبضضضضر السضضضضل ان محمضضضضد الرضضضضاتل  

م ل  ما امي  ال فاسل لألشرا  عل  امي  األمفاا المنقفلة وغير المنقفلضة للره ضان النصضارم 
كافضة والسضماح وزدارة شؤون ال فاسل النصرانية وال فاسل غير المسضلمة األخضرم فض  المضدن والقضرم 

لكضضضر ال فاسضضضل مشضضضتركة ولكضضضر ناسرضضضة منرضضضردة فضضض  موانهضضضا لهضضضا الحضضضق فضضض  تعميضضضر وتضضضرميم كناسسضضضها 
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، مضضض  (43)ومستشضضضمياتها ومقابرهضضضا حسضضضت اطصضضضفا القانفنيضضضة التضضض  تسضضضتفات إصضضضدار رخصضضضة بضضضذلك 
د السماح برنشا  المدار  والمستشميات والمقابر لكضر ناسرضة مضا ال فاسضل فض  األمضاكا التض  تتفااض

فيهضضا حسضضضت مضضايراه ردسضضضا  هضضذه ال فاسضضضل وسضضرورة تقضضضديم كضضر المبضضضررات القانفنيضضة مرفقضضضة بتراصضضضير 
اإلنشضضضا  والخضضضراسا واألمضضضفاا الالزمضضضة لهضضضا وتقضضضدم لل ضضضاا العضضضال  لمناقشضضضتها وزصضضضدار القضضضرار المناسضضضت 

، وتعرضض  كضضر ال فاسضضل مضضا رسضضفم المعضضامالت والرخصضضة كافضضة ، فهضض  م انضضا لل ميضض  ويمنضض  (44)بهضضا
ستخدام األلراظ كافة الت  تتضما تحقير ان  ل ن  أخر ف  الل ة أو ال نسضية أو المضذهت فض  ا

المحررات الرسمية وزع ا  الحرية لكر المفاننيا ف  القيام بشعاسرهم الدينية وط يؤذم احضد بسضبت 
ذلك أو ي بر عل  ت يير دينه أو مذه ه وقد أنلضق علض  هضذا النظضام الخضاص بضاألحفاا الشخصضية 

 . (45)للنصارم بنظام الملر
يتم اختيار الم لفبيا للخدمة العسورية حسضت القرعضة الشضريية بضيا المسضلميا  الخدمة العسكرية : -2

وغيضضر المسضضلميا سضضفا  وال ميضض  سفاسضضيه أمضضام القضضانفن الصضضادر لهضضذا ال ضضر  وي ضضفز اإلعرضضا  مضضا 
يضر المسضلميا فض  الخدمضة الخدمة العسورية بمفات البدا وي ت نشضر القضفانيا الخاصضة بالتحضاق غ

 .  (46)العسورية وزعالنها بالسرعة الممونة
يضتم انتخضاا النصضارم وغيضر المسضلميا فض  م ضال  الفطيضات بصضفرة صضحيحة   مجالس الواليات :  -3

وي ت إارا  الالزم لتشوير الم ضال  اإلداريضة وتنضاقش هضذه الترتي ضات وزصضدار القضرارات الصضحيحة  
 . (47)الالزمة

ي ت اعادة النظر ف  العملة والنقد وتصحيل أصفلها المالية وفتل البنضفص   قتصادية :القوانين اال  -4
وتحديضضضد األسضضض اا المفا ضضضه لرفضضض  اإلنتضضضاج وتخصضضضيم الم ضضضالم الالزمضضضة لهضضضا وززالضضضة األسضضض اا المانعضضضة 
لت ضضضضفر الزراعضضضضة والت ضضضضارة وزاضضضضرا  التسضضضضهيالت الالزمضضضضة لضضضضذلك وفضضضضتل ال ضضضضرق البريضضضضة  والنهريضضضضة لنقضضضضر 

 . (48)ير بسهفلة داخر الفطيات المحاص

ت رم أحوام القفانيا عل  المرسديا ومرتكب  الظلم بحق المضفاننيا  مخال ة المو  ين للقوانين:  -5
 . (49)ف  الدولة بشور متساو  ب   النظر عا انسياتهم أو و اسرهم ن قا لألصفا المشروعة

يضض  والتصضضر  بالعقضضارات واألمضضالص اطمتثضضاا للقضضفانيا الصضضادرة فضض  حقضضفق الب القييوانين العقا ييية :  -6
وسضضضرورة التنسضضضيق مضضض  دواسضضضر البلضضضديات فضضض  مضضضنل اطمتيضضضازات الالزمضضضة لألاانضضضت علضضض  القضضضدر نرسضضضه 
الممنفحضضضة فيضضضه للمضضضفاننيا ويحضضضق لألاانضضضت التصضضضر  بضضضاألمالص بمفاضضضت اطترضضضاق الضضضذ  سضضضيبرم بضضضيا 

 . (50)الدولة العلية والدوا األانبية

المسضضاواة فضض  دفضض  الخضضراج والحقضضفق والف ضضاسل واسضضتيرا  التكضضالي   : القييوانين المتعلقيية رييالخرا     -7
ومنضض  مضضف ر  الدولضضة أو أعضضضا  الم ضضال  الضضدخفا  .(51)والعشضضفر بضضال وسضضيا بضضيا الدولضضة والمضضفانا
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فضضض  اطلتزامضضضات أو المضضضزادات ال اريضضضة بضضضيا الدولضضضة والمضضضفاننيا والمخضضضالل يعضضضر  نرسضضضه للعقفبضضضات 
وبصضفرة ط تضضر المحاصضير او الت ضارة الداخليضة وتنظضيم اإليضرادات   الشديدة وتحديد التكالي  بدقضة

والمصروفات ف  الدولة ف  دفاتر خاصضة وزعضادة النظضر فض  تحسضيا رواتضت المضف ريا وتخصضيم 
اضز  مضضا عاسضضدات الضضضراست إلضض  م ضضال  الفطيضات والمضضديريات ألاضضر اإلشضض اا العامضضة وفضضتل ال ضضرق 

الصضضدر األعظضضم مضضا رودسضضا  ال فاسضضل ومضضف ريا مضضا الدولضضة البريضضة وال حريضضة وزنشضضا  م لضض  بعلضضم 
 . (52)لمدة سنة واحدة لمناقشة هذه المفاد وان يقسم أعضا  هذا الم ل  اليميا عند م اشرة العمر

أن تحضضاا الضضدعاو  الت اريضضة وال ناسيضضة التضض  تقضض  بضضيا المسضضلميا وغيضضر   قييانون المحيياال والسييجون: -8
فن المحضضاكم علنيضضة وتضضتم بمفااهضضة المضضدع  والمضضدع  عليضضه المسضضلميا إلضض  محضضاكم مختل ضضة وان تكضض

وعل  الشهفد تقديم شهادتهم بعد حلل اليميا كري حست ديانته وي ضفز النظضر فض  قضضايا الميضرا  
بضضيا ال فاسضضل النصضضرانية او المضضفاننيا غيضضر المسضضلميا فضض  المحضضاكم المختل ضضة والتضض  تضضم اسضضتحدالها 

ال  ريركيضات الخاصضة بهضم أو  فض  م ضال  ك او النظضرالعالقضة بضذل اذا رغت أصضحاا   1847عام  
تم  النظضضر فضض  الضضدعاو  الحقف يضضة العاديضضة فضض  الم ضضال  وان يضض (53 مضضا نضضر  ردسضضاسهم الروحضضانييا

المختل ضضة بالفطيضضات والمضضديريات بحضضضفر كضضر مضضا الضضفال  والقاسضض  وتكضضفن هضضذه المحاكمضضات علنيضضة 
س ا وتنقيل هذه المرافعات وترامتها إل  الل ات وتتم المرافعات حست قانفن الت ارة وال نايات و 

المتداولضضضضة فضضضض  الدولضضضضة ، والم اشضضضضرة برصضضضضالح السضضضض فن المخصصضضضضة لمسضضضضتحق  العقفبضضضضات ال زاسيضضضضة 
التعضضذيت والعقفبضضات  تل ضض  إاضضرا ات وان  (54 والمشضضت ه بهضضم لمضضدة قصضضيرة حسضضت مضضا تقتضضضيه العدالضضة

لقفانيا المدونضة مضا قبضر الدولضة ويعاقضت كضر مضا البدنية كافة وان يعامر الس نا  والمفقفففن وفق ا
يخضضضالل هضضضذه القضضضفانيا مضضضا المضضضف ريا او أصضضضحاا الخضضضدمات بمقتضضضض  قضضضفانيا ال ضضضزا  المنصضضضفص 

 . (55 عليها ف  هذا الش ن وان ينظم الض  يات بصفرة داسمة لتحقيق األما

النظضضر فضض  األسضض اا مضضا المعضضار  والعلضضفم األانبيضضة و  اطسضضترادة القييوانين المتعلقيية  رييالعلوم :  -9
 . (56 الالزمة لت فر العلفم

مسضضضضاسر اقتصضضضضادية تضضضضضمنها المرسضضضضفم منهضضضضا ، الت كيضضضضد علضضضض  اطنخضضضضراس فضضضض  الف ضضضضاسل  ولمضضضضة 
واطسترادة ما الخدمات العامة ، كما سمل لألاانضت بالتملضك فض  أراسض  الدولضة العثمانيضة وحسضت 

يضق التقيضد بتسض ير إيضرادات ومصضروفات األنظمة والتعليمات وسرورة تنظيم ميزانية الدولضة عضا نر 
الدولة بدقة وعنايضة فض  سض الت خاصضة ، ووعضد السضل ان فض  البنضد الحضاد  عشضر واألخيضر بضرارا  
إصالحات شاملة وأساسية ف  حقضفا الماليضة والمفاصضالت والزراعضة والت ضارة والخضدمات العامضة بمضا 

 . (57 فيها التعليم
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ة بضضيا المسضضضلميا وغيضضضر المسضضضلميا وتحقيضضضق الحريضضضة ويهضضد  خضضضا همضضضايفن إلضضض  تحقيضضضق المسضضضاوا  
والعدالة بيا ال مي  واطنتقاا إل  الدولة المدنيضة ومضنل اطمتيضازات للضدوا األانبيضة مثضر اطمتيضازات 

وكسضضضت الضضضرأ  العضضضام األوربضضض  للتقليضضضر مضضضا خسضضضاسر مضضضؤتمر بضضضاري   االممنفحضضضة للمضضضفاننيا العثمضضضانيي
 انيا وفرنسا إل  اانت الدولضة العثمانيضة، ون عضت الدولضة ، وقد وقرت بري1856يذار30المنعقد ف 

العثمانيضضة ب ضضاب  المدنيضضة األوربيضضة وركضضزت علضض  غيضضر المسضضلميا وحقضضفقهم فضض  الف ضضاسل العسضضورية 
والمدنية ويالحظ ما ذلك ت لير الثقافة ال ربية علض  هضذه القضفانيا وخاصضة  الررنسضية والبري انيضة ، 

ته الضضضدوا األانبيضضضة إلصضضضدار هضضضذه القضضضفانيا التضضض  تصضضضت فضضض  ويالحضضضظ كضضضذلك الضضضض ا الضضضذ  مارسضضض
ما المف ريا وغير المف ريا  امصلحتها وتحقيق اطمتيازات الالزمة ما خالا المثقريا العثمانيي

، وقفم المعارسضة الداخليضة المدعفمضة مضا ال ضرا   (58 الذيا تعلمفا ف  المدار  وال امعات ال ربية
التحضضضضرر كاليفنضضضضان وغيرهضضضضا والضضضضض فس الماليضضضضة والقضضضضرو  والضضضضض فس السياسضضضضية فضضضض  دعضضضضم حركضضضضات 

الممنفحة ما ال را للدولة وال فاسل غير المسلمة المرت  ة بال را بعالقضات عقاسديضة واقتصضادية 
وفكريضضضة والضضضض فس العسضضضورية التضضض  نضضضتر عنهضضضا احضضضتالا بعضضض  الفطيضضضات العثمانيضضضة كضضضال زاسر وعضضضدن 

 .  (59 الروسية العثمانية وعل  رأسها حرا القرم  وكذلك الحروا الدولية وف  مقدمتها الحروا 
وقضضضد تعضضضر  هضضضذا الررمضضضان إلضضض  نقضضضد مضضضا مهنضضضد  التنظيمضضضات مصضضض ر  رشضضضيد باشضضضا والمسضضضلميا 
والنصضارم علض  حضد سضفا ، ذلضك ألنضه لضم يلبض  م الضت أ  اهضة مضنهم فالمسضلمفن رأوا فيضه انتقاصضا 

، أما بنضفد هضذا الررمضان فقضد  (60 ا الحقفق ما حقفقهم والنصارم وادوا فيه انه لم يمنحهم المزيد م
فتحضضت ال ريضضق لتضضدخر الضضدوا األوربيضضة فضض  شضضؤون الدولضضة الداخليضضة ، فعلضض  سضضبير المثضضاا حضضد  بعضضد 

فضضضادم إلضضض  تضضضدخر بري ضضضان   1860وحضضضفاد  دمشضضضق ولبنضضضان  1857أحضضضدا  اضضضدة  1856فرمضضضان 
لضضة العثمانيضضة لصضضالل وفرنسضض  وروسضض  فضض  تلضضك اإلحضضدا  واحضضد  سضض فنا سياسضضية هاسلضضة علضض  الدو 

غيضضر المسضضلميا علضض  حسضضاا المسضضلميا ممضضا اشضضعر حركضضة احت ااضضات كبيضضرة فضض  الفطيضضات العثمانيضضة 
 . (61 ما قبر المسلميا وطسيما احدا  بل اريا والبفسنة والهرسك
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   صالحيةإلقوانين اال
ا والتشضريعات شهدت الدولة العثمانية خالا فترة التنظيمات اقت اسات كبيضرة مضا الضنظم والقضفاني

 ال ربية وكان ما أس اا اطقت ا  ما ال را ف  الدولة العثمانية:
 اإلع اا بالنظم القانفنية ال ربية -1
 س ا الدوا ال ربية عل  الدولة العثمانية  -2

 الحااة إل  الت ييرات التشريعية  -3

 . (62 عدم األخذ بالسياسة الشريية  -4

العضال  للتنظيمضات علض  اسضتكماا مشضروعات بدأت الحوفمة العثمانية وبالتعاون م  الم لض   
اإلصالح وكان ما ابرز أعماا الحركة اإلصضالحية هضف فصضر الف ضاسل التشضريعية عضا الف ضاسل 
التنريذيضضضة وقضضضد خلضضضق ذلضضضك صضضضراعا حضضضادا بضضضيا السضضضل ة وال ضضضاا العضضضال  وذلضضضك ب نهضضضا سضضضف  تحضضضدد مضضضا 

 .(63 صالحيات السل ان
اإلصضضضالحية للدولضضضة وانصضضضبت ال هضضضفد فضضض   أوقرضضضت كضضضر الخ ضضضا واإلاضضضرا ات  1853وفضضض  عضضضام 

اطستعداد للحرا م  نشضاس الدبلفماسضية العثمانيضة للحصضفا علض  مسضاعدة الضدوا األوربيضة األخضرم 
 . (64 لمفااهة القفات الروسية

، فقسضضضم إلضضض  م لسضضضيا 1854لضضضم اضضضرم تعضضضدير أسضضضا  علضضض  نظضضضام الم لضضض  العضضضال  فضضض  عضضضام 
العال  للتنظيمات ، واني ت باألخير مهمة تنظيم حركضة  الم ل  العال  لألحوام العدلية والم ل 

اإلصضضالح ووسضض  التشضضريعات الالزمضضة التضض  تحميهضضا وتضضدف  بهضضا إلضض  اإلمضضام وكضضان مضضا ابضضرز أعضضضا  
هذا الم لض  راضالن مضا ك ضار راضاا اإلصضالح فض  الدولضة العثمانيضة وهمضا محمضد أمضيا عضال  باشضا 

ه بض  سنفات وكان تشضوير الم لض  العضال  للتنظيمضات ومحمد فؤاد باشا اللذان تناوبا عل  رساست
يدا عل  ان الحوفمة العثمانية أص حت مدركة ألهميضة اإلصضالح، ألنضه الفسضيلة الفحيضدة النااحضة 
طسضضتعادة الدولضضة لقفتهضضا وعزتهضضا وم ضضدها وقضضد أدم الم لضض  دورا  كبيضضرا  فضض  تفسضضي  حركضضة اإلصضضالح 

 .(65 وتنريذ برام ها
حضضضرا القضضضرم شضضضهدت حركضضضة اإلصضضضالح ت انضضضا  فضضض  التنريضضضذ ومضضض  قضضضرا نهايضضضة الحضضضرا عضضضاد  وألنضضضا 

اطهتمام بحركة اإلصالح فض  الدولضة العثمانيضة ، فبري انيضا وفرنسضا كانتضا تريضدان ان تق عضا ال ريضق 
علضضض  التضضضدخر الروسضضض  فضضض  الشضضضؤون الداخليضضضة للدولضضضة العثمانيضضضة بح ضضضة حمايضضضة أبنضضضا  ناسرضضضة الضضضروم 

لذلك أعربضت الضدولتان إلض  حوفمضة ال ضاا العضال  عضا رأيهمضا فض  سضرورة إزالضة التمييضز اطرلفذك ،  
 . .(66 بيا الرعايا العثمانييا وت بيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بينهم ف  امي  المياديا
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إذ صدرت ف  النصل الثان  ما القرن التاس  عشر قفانيا متعددة لتنظيم الحياة العامة ف   
صضضضدر نظضضضام البضضضرق الضضضذ  تضضضضما سضضضرية المخضضضابرات وصضضضيانة  1859ثمانيضضضة، فرضضض  عضضضام الدولضضضة الع

 .(67 األسالص والمحافظة عليها
 هرت ف  الدولة العثمانية قفانيا ذات ت لير أورب  وقفانيا صي ت دون تدخر أوربض  تمثلضت 

ادة ويتكضضفن مضضا مقدمضضة وخاتمضضة ولضضال  عشضضر فصضضال وأربعضضيا مضض 1840بضضض  قضضانفن نامضضة ال ضضزا  لسضضنة
وك ار العلما  وم لض  األحوضام  اأعده هيئة موفنة ما أربعة وأربعفن شخصا ما الفزرا  التنريذيي

، وقد ويالحظ ان القفانيا ط تتضما أحواما مخالرة لألحوام الشريية  العدلية وبع  أركان الدولة
هضضضذا العمضضضر أرادت الضضضدوا األوربيضضضة الضضضض ا علضضض  الدولضضضة العثمانيضضضة لفسضضض   قضضضفانيا تناسضضضبها وكضضضان ل

دوافعه ما ال انت األورب  وه  عمليضة النمضف الت ضار  فض  ال ضرا وال حض  عضا أسضفاق ، إذ كانضت 
الدولضضضضة العثمانيضضضضة سضضضضفقا واسضضضضعة لهضضضضم ولضضضضذلك وسضضضض  األوربيضضضضفن شضضضضرونا فضضضض  قضضضضانفن الت ضضضضارة لعضضضضام 

. وكانضضضت ترامضضضة لضضض ع  قضضضفانيا الت ضضضارة الررنسضضضية، الت يضضضرات التضضض  حضضضدلت فضضض  الحيضضضاة (68 م1850
لسياسضضة واطاتماييضضة واطقتصضضادية وادعضضا ات الضضدوا األوربيضضة بضضان الحضضر  يوضضفن برت ضضاع خ ضضفاتهم ا

وقضضفانينهم لكسضضت مفقضضل سياسضض  وقضضانفن  ورفضض  الضضدوا األوربيضضة شضضعارات حقضضفق األقليضضات واسضضت الا 
األقليضضات لمصضضالحهم فضض  السياسضضة والهيمنضضة واسضضضت الا ال ضضرا  سضضعل الدولضضة العثمانيضضة للحصضضضفا 

واست سياسية والتفس  نحف الشرق، كذلك يحتف  القانفن عل  العقفبات التعزيريضة المترت ضة عل  م
علض  مخالرضة القضفانيا وال ضضراسم المفاهضة سضد السضضل ان والدولضة ، ومضا عقفبضضات التعزيضر الضفاردة فضض  

علض  هذا القانفن القتر  اإلعدام( واألش اا الشاقة والحض   والنرض  والتضفبيخ والرصضر مضا الف يرضة و 
أن ينرضذ القصضاص الشضرع  حتض  علض  وزيضر يقتضر راييضا وفض  خاتمضة القضانفن أشضير إلض  مبضدأ ت يضضر 

 . (69 عقفبات التعزير وتعدير القانفن واإلسافة إليه عند اللزوم
 م  1851القانون الجديد لسنة 

اعد هذا القضانفن الم لض  األعلض  لألحوضام العدليضة إلكمضاا النضفاقم المفاضفدة فض  القضانفن 
السضضابق ويتكضضفن مضضا لاللضضة فصضضفا ولضضال  وأربعضضيا مضضادة ، تضضضما الرصضضر األوا األحوضضام المتعلقضضة 
بال راسم المفاهة سد األشخاص وسضد الدولضة ، أمضا الثضان  والثالض  فقضد كانضا مفاهضان سضد الضنر  

هضضذا القضضانفن فضض  احتفاسضضه علضض  عقفبضضات بشضض ن بعضض   والمضضاا والعضضر  بصضضفرة م تمعضضة وقضضد امتضضاز
قتضضضر والتحايضضضر والتزويضضضر وخ ضضضل البنضضضات والتحضضضرن والسضضضور والقمضضضار ويشضضض ه هضضضذا القضضضانفن . أنضضضفاع ال

القانفن السابق ما الناحية الرنية ويتمالر معه ف  األسلفا والتعبير، وقد نظم هذا القضانفن ال ديضد 
عقفبضضات التعزيضضر وأشضضار إلضض  أن األحوضضام الشضضريية فضض  الحضضدود والقصضضاص المتعلقضضة بحمايضضة الضضنر  
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لماا والعر  أحوام لابتة ط تت ير بت ير الزمان ولذلك واه الحقفقيضفن ال ربيضفن انتقضادات غيضر وا
  (70 علمية لعدم أحانتهم بمسالة القصاص والحدود الت  وردت ف  كتت الرقه

وقد كانت هناص قضفانيا أقت سضت مضا ال ضرا إذ أخضذت الدولضة العثمانيضة بعض  القضفانيا مضا   
ية وقضضد طقضضت الضضرف  لضضذلك لضضم تؤخضضذ القضضفانيا بواملهضضا وزنمضضا اخضضذ قسضضما منهضضا ال ضضرا وطسضضيما الررنسضض

القضفانيا حي  شرحت بع  البنفد عند الترامة خاصة الت  تخالل الشضرع اإلسضالم ، أمضا بعض  
فقد أخذت بنصها الكامر وما هذه القفانيا قضانفن الت ضارة الررنسض  حيض  ادخضر بنصضه الكامضر فض  

العثمانية تحت شعار اإلصالح والتنظيم وقد كان هذا خ ا فادحا ، إذ ترام  القانفن الت ار  للدولة
هضضذا القضضانفن فضض  م لضضديا األوا باسضضم القضضانفن الت ضضار  العمضضفم  والثضضان  باسضضم قضضانفن اإلفضضال  لضضم 

باسم نظام شؤون الف اسل وزدارة محاكم الت ضارة والثضان  فض   1860أسي  إليه كتابان األوا عام
 . (71 أصفا المحاكمات الت اريةباسم  1861عام 

 

 
 م :1858الجزائية لسنةنامة  قوانين 

يتكفن هذا القانفن ما مقدمة ولاللة أبفاا والنضيا ولاللضيا فصضال ومضاستيا وأربض  سضتيا مضادة  
وكان هذا القانفن مثار ادا وذلك  بسبت بعده عا أحوام الشريعة ، فقد نظضر بعضضهم إليضه علض  

أمضا الض ع  فقضد رأوا فيضه غمفسضا  ربمضا   1810قانفن ال زاس  الررنس  لعضامانه نقر وترامة سيئة لل
للترامضضضة المضضضض ربة ولهضضضذا أدخلضضضت عليضضضه تعضضضديالت كثيضضضرة واسضضضت عدت بعضضض  المضضضفاد وأسضضضيرت إليهضضضا 

 .(72 بع  اإلسافات ما خارج هذا القانفن 
ة العثمانيضة وال دير بالذكر أن قفانيا ما بعد التنظيمضات لعضت فيهضا وبضدور كبيضر سضعل الدولض 

والتضض ليرات الخارايضضة ففسضضعت القضضفانيا فضض  أوا األمضضر مفافقضضة للشضضريعة اإلسضضالمية ولضضم يوضضا هنضضاص 
تضض لير مضضا الضضدوا فضض  إصضضدار القضضفانيا، اط أنهضضم وخاصضضة فرنسضضا كضضانفا ي حثضضفن عضضا أسضضفاق اديضضدة 

داخر الدولضة طستعمارها وكانت الديفن الضخمة تثقر كاهر الدولة العثمانية وكان هناص اماعات 
يعملفن عل  إدخاا القضفانيا ال ربيضة بعضضها مترامضة ترامضة حرفيضة مض  واضفد قضضاة يعملضفن وفضق 
الكتت الرقهية الت  كانت بيا أيديهم ألنهم لضم يسضت يعفا تنحيتهضا عضا القضضا  بهضذه السضهفلة وعضدم 

 .(73 التفافق بيا هذه وتلك القفانيا أدم إل  إسعا  الدولة العثمانية
 

 أصوا المحاامات الحقوقية :قانون 
اضضضا  هضضضذا القضضضانفن بعضضضد عضضضدة تعضضضديالت وت ضضضفر لقضضضفانيا سضضضابقة إذ كانضضضت الدولضضضة العثمانيضضضة قضضضد  

منقضضفط مضضا قضضانفن الت ضضارة الررنسضض  ، لضضم أصضضدرت قضضانفن  1849أصضضدرت قضضانفن الت ضضارة البريضضة فضض 
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 140القضضانفن علضض لكضض  يسضضاير قضضانفن الت ضضارة واشضضتمر هضضذا  1861أصضضفا المحاكمضضات الت اريضضة فضض 
مضادة ويحتضف  علضض  عشضرة فصضضفا ولضم يضضنم هضذا القضضانفن علض  محومضضة التمييضز لكضضا قضانفن تشضضوير 

التميضز وقضد رأت الدولضة العثمانيضة  ةنم عل  تشوير محوم  1878المحاكم النظامية الصادر عام  
أصضفا  وافا تشري  قانفن أكمضر لي بضق فض  المحضاكم الحقف يضة والمحضاكم الت اريضة فشضرعت قضانفن 

وأل ت بمفا ه قانفن  أصضفا المحاكمضات الت اريضة عضام   1852المحاكمات الحقف ية العثمان   ف 
1861 74) . 

  

  القضاء والمحاال :
محضضاكم الت ضضارة والتضض   شضضولت خ ضضفة أولضض  فضض  اطت ضضاه لقضضضا   1840أنشضضئت الحوفمضضة عضضام 

ة قضضضضاة معينضضضيا مضضضا مضضضدن  منرصضضضر عضضضا ال هضضضاز الضضضدين  وكانضضضت هضضضذه المحضضضاكم تتكضضضفن مضضضا لاللضضض
الحوفمة وأربعة قضاة مساعديا يمثلفن الت ار المنتميا إل  األقليات والت ار اطوربيا وف  العضام 
نرسه تضم تشضوير م لض  المحاسض ة داخضر نظضارة الماليضة ليتضفل  حضر الخالفضات الفاقعضة بضيا ال ضرفيا 

 .(75 وارم تشوير م ل  يخر لحر الخالفات ف  م اا الت ارة ال حرية
وبذلك تكفن المحاكم الت ارية ه  األول  الت   هرت إل  اانت المحضاكم الشضريية غيضر ان  

 الدولة العثمانية لم تتدخر ف  الف اسل القضاسية لمحاكم القنصليات ومحاكم ال فاسل.
تحضضضفا م لضضض    1848و 1847اضضضرم أعضضضدادهما فضضض  عضضضام   اوبمفاضضضت طسحتضضضيا تنظيميتضضضي 

ة إلض  محومضضة ت اريضة مختل ضة وهضضذه المحومضة كانضت تتشضضور مضا نضضا ر الت ضارة التضاب  لنظضضارة الت ضار 
الت ضضارة رسيسضضا وأربعضضة عشضضر عضضضفا نصضضرهم مضضا رعايضضا الدولضضة العثمانيضضة والنصضضل األخضضر مضضا رعايضضا 

 .(76 الدوا األانبية
أمضضا بالنسضض ة لت ضضفر النظضضام القضضضاس  بعضضد عهضضد التنظيمضضات فقضضد فصضضلت المحضضاكم الشضضريية عضضا 

وأنشضض ت محضضاكم نظاميضضة منهضضا البداسيضضة، اطسضضتئنا ، التمييضضز ، محضضاكم  ال فاسضضل  المحضضاكم القضضضاسية
الخاصضضة بشضضؤون األحضضفاا الشخصضضية ل يضضر المسضضلميا، محضضاكم القنصضضليات والمحضضاكم الت اريضضة التضض  

م وقضضضد تشضضضضولت هضضضضذه المحضضضاكم فضضضض  مراكضضضضز الفطيضضضات واأللفيضضضضة ومراكضضضضز  1850صضضضدر قانفنهضضضضا عضضضضام 
الضدعفم فض  القضضا  يرأسضها قضا  ولاللضة أعضضا  مضا المسضلميا أمضا  اطقضية او مضاعر  بم لض 

فضض  اللضضفا  فقضضد عضضر  بم لضض  التمييضضز برساسضضة قاسضض  وسضضتة أعضضضا  نصضضرهم مضضا غيضضر المسضضلميا 
وعضر  ديضفان القضضا  فض  الفطيضة بضديفان التعبيضر وكضان يضضم مرضتش قضضا  أو ناسضت المركضز وسضتة 

واضفد محضاكم القناصضر وال فاسضل خضالا التنظيمضات أعضا  نصرهم ما غير المسلميا وقد استمر 
 .(77 عندما ازداد تدخر القناصر ف  قضايا الدولة 1914حت  ال   عام
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وكضضضان النظضضضام القضضضضاس  فضضض  الدولضضضة العثمانيضضضة مضضضا بضضضيا األنظمضضضة التضضض  أعربضضضت مراسضضضيم عهضضضد  
الفسضعية  فتعهضد التنظيمات عضا الرب ضة فض  تحضديثها وزعضادة بناسهضا علض  األسض  ال ربيضة وقفانينهضا 

خا كفا خانة بمساواة مفانن  الدولة أمضام القضانفن كمضا نضم خضا همضايفن علض  إعضادة النظضر فض  
تنظضضضيم محضضضاكم الدولضضضة والشضضضروع فضضض  إنشضضضا  محضضضاكم مدنيضضضة مختل ضضضة تنظضضضر فضضض  الضضضدعاوم ال ناسيضضضة 

 أصضضدرت   1858والت اريضضة للمسضضلميا وغيضضر المسضضلميا علضض  حضضد سضضفا  ، وفضض  العاشضضر مضضا حزيضضران
الدولضضة العثمانيضضة  قضضانفن ال ضضزا  الهمضضايفن  ليوضضفن اللبنضضة األولضض  فضض  صضضرح النظضضام القضضضاس  وأعق ضضه 

صضضضدور قضضضانفن الت ضضضارة العثمضضضان  واضضضا  فضضض  لاللماسضضضة وخمسضضضة عشضضضر بنضضضدا ومقدمضضضة   1860فضضض  عضضضام
صضضدر ملخصضضا   1860تضضضمنت القضضضايا المتعلقضضة بنقضضر ال ضضضاس  وحقضضفق الت ضضار وفضض  أواخضضر عضضام 

 . (78 للقانفن 
وكضضضضان قضضضضانفن م لضضضضة األحوضضضضام العدليضضضضة مضضضضا القضضضضفانيا المهمضضضضة التضضضض  اضضضضرم إعضضضضداده فضضضض  عهضضضضد  

. وشور إلعداده امعية الم لة برساسة احمد افدت باشا ليقضفم بفسض  قضانفن مضدن  (79 التنظيمات 
ونن  ، وكان أوا ما  هر ما الم لة ه  المقدمة والكتاا األوا ويسم  بوتاا البيض  لضم تفالضت 

( مضضادة دخلضضت حيضضز الت بيضضق 1851بعضضد ذلضضك حتضض  بلضضم عضضددها سضضتة عشضضر كتابضضا سضضمت  الكتضضت 
واسضضضت رق أعضضضدادها لمانيضضضة أعضضضفام تقري ضضضا وقضضضد امعضضضت م لضضضة األحوضضضام العدليضضضة بضضضيا أحوضضضام  القضضضفانيا 
اإلسالمية الت  كانت سارية المرعفا حتض  ذلضك الفقضت ومضا يتعلضق مضا حيض  األسضا  بالمعضامالت 

نحصضضر ت ليرهضضا بضضالقفانيا األوربيضضة فضض  ال فانضضت الشضضولية فقضضا إذ اضضرم أعضضداد وأصضضفا المحاكمضضات وا
الم لة وفق نظام الديا اإلسالم  وكانت م لة األحوام العدلية فتحا اديدا ف  تاريخ تضدويا الرقضه 

 . (80 اإلسالم  وف  أسلفا دراسته ونما الت لي  فيه واخذ الرقها  يعنفن بدرسه وشرحه
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 إصالح اإلدا ة المدنية والعسكرية في الدولة العثمانية أثر التنظيمات على 
وعضضضد السضضضل ان عبدالم يضضضد األوا فضضض  خضضضا كفلخانضضضة برصضضضالح اإلدارة والقضضضضا  علضضض  الرشضضضفة  

 ة والرساد ف  أاهزة الدولة والقضا  عل  ت اوزات الضفطة ، فض  حضيا أكضد خضا همضايفن علض  المسضاوا 
 .(81 ت بيا امي  رعايا الدولة ف  الحقفق والفاا ا

وكانت حركة التنظيمات نق ضة تحضفا مهمضة فض  اإلدارة العثمانيضة كمضا هضف الحضاا فض  ال انضت   
الركر  والسياس ، فاإلصالحات العثمانية حاولت أن تحر تراكمضات تاريخيضة مضا المشضاكر المعقضدة 
التضض  شضضهدتها الدولضضة فضض  اميضض  نفاحيهضضا، ومضضا هنضضا نضضرم أن التنظيمضضات اضضا ت لتؤكضضد ان إصضضالح 

ل انت األمن  والعسور  لا يحر مشاكر الدولة وزنما لتعتر  صراحة بالخلر والمشاكر المت ضذرة ا
ف  النظام اإلدار  العثمان  ف  امي  افان ه ويتحضتم علض  الدولضة وسض  قضفانيا اديضدة تضتال م مض  

شضضاملة  الت يضضرات العالميضضة ال ديضضدة وان تكضضفن اإلصضضالحات اإلداريضضة شضضاملة كضضال  ط يت ضضزأ ، أ  نظضضرة
واألفقضض  للنظضضام ، ونظضضرة شضضاملة بخلضضق لقافضضة إداريضضة اديضضدة مبنيضضة علضض  العلضضم  فضض  التسلسضضر الهرمضض 

والمعرفضضة وطبضضد مضضا أعضضداد كضضفادر تعليميضضة وتدريبيضضة للف ضضاسل وكضضذلك مضضا إدارة مركزيضضة مدنيضضة تتضضرص 
ربة الررنسية بشور إدارتها للفطة المدنيا ولذلك شولت اإلدارة ف  عهد التنظيمات مستريدة ما الت 

خضضاص وأصضض حت اإلدارة المدنيضضة مرصضضفلة عضضا اإلدارة العسضضورية وأصضض ل لضض دارة دور رقضضاب  علضض  
التعلضضضيم والصضضضحة والت ضضضارة والصضضضناعة والميضضضاه ف نشضضض ت المحضضضاار الصضضضحية  كرنتيضضضه( علضضض  الحضضضدود 

 . (82 وخاصة لخدمة قفافر الح ير
أصضدرت   1839رة ، فرض  أواخضر عضام وقد  هرت ألار مرسفم كفا خانه عقضت صضدوره م اشض

الحوفمضضة قضضضرارا يقضضضض  بضضان يتقاسضضض  باشضضضفات اطيضضاطت ومتصضضضرف  السضضضنااق ومضضا هضضضم دونهضضضم مضضضا 
، وذلضك فض  محاولضة إلل ضا  نظضام 1840مف ريا إدارييا رواتضت محضددة اعت ضارا  مضا األوا مضا اذار

سل اإلدارية ألصضحاا األهليضة اطلتزام، كما نم القرار عل  أع ا  األولفية ف  التعييا ف  الف ا
 .(83 والكرا ة وان ت ب  الضراست القانفنية بفسانة مف ريا مدنييا يف رفن لهذا ال ر  فحست 

مرسضفما    1852ولتنظيم أمفر اطياطت صضدر فض  الثضاما والعشضريا مضا تشضريا الثضان  عضام  
دارة الحوفميضضضة فضضض  سضضضل انيا  يمضضضنل باشضضضفات اطيضضضاطت صضضضالحيات أوسضضض  فضضض  ايضضضاطتهم ولتحسضضضيا اإل

اطيضضضضاطت وتحقيضضضضق السضضضضرعة فضضضض  ان ضضضضاز اإلصضضضضالحات وتنظضضضضيم أمضضضضفر اطيالضضضضة فقضضضضد وسضضضضعت سضضضضل ات 
 .(84 برسرا  قدر ما الالمركزية عل  إدارتهم  1855ال اشفات عام 

 

كان ال يش العثمان  يتكفن ما م مفعضة مضا التشضويالت     وفيما يخم التشويالت العسورية
 .  وال يش النظام  الذ  ينقسم بدوره إل  قسميا :(85 تياس  الس اهية(العسورية منها ايش اطح

 قبفقفلف  عبيد ال اا(  ويتررع إل :  -1
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.  والمدفعيضضضضضضة  (86 المشضضضضضضاة   البيضضضضضضادة ( ويشضضضضضضمر اواضضضضضضاق الع ميضضضضضضة واطنكشضضضضضضارية وال   يضضضضضضة  
 . (88 . والل م ية(87 والخمبراية

 

 قبفقفلف الراك ة   المحمفلة ( :  -2

لررسضضضان والسضضض اهية والسضضضلحدار وعضضضددهم سضضضت بلفكضضضات وكانضضضت مهمضضضتهم وكضضضان اغل ضضضه مضضضا ا
حراسضضضة مفكضضضت السضضضل ان والخزينضضضة وتزويضضضد ال نضضضد بالعلففضضضة ، وقضضضد شضضضاركت هضضضذه الرئضضضة إلضضض  اانضضضت 
اطنكشضضارية فضض  كثيضضر مضضا التمضضردات وبضضدأت تضضضعل معهضضا منضضذ القضضرن السضضاد  عشضضر وال يضضت معهضضا 

 . (89 م 1826عام 
فقضضضد نضضضرأت ت ييضضضرات فضضض  ال ضضضيش العثمضضضان  وتمثلضضضت هضضضذه الت يضضضرات  أمضضضا بعضضضد عهضضضد التنظيمضضضات 

م  ال ضضيش إلضض  سضض   ايضضفن األوا الخاصضضة ومقضضره   بضضدخفا غيضضر المسضضلميا فضض  ال ضضيش ، كمضضا وقيسضضس
استانبفا والثان  ايش باا السعادة ومقره استانبفا والثال  ايش الروم ايل  ومقره ال فنة والراب  

والخضضام  عربسضضتان ومقضضره الشضضام والسضضاد  العضضراق ومقضضره ب ضضداد  األناسضضفا ومقضضره ديضضار بوضضر اضضيش
 . (90 والساب  الح از ومقره اليما

. بمضضا طيضضؤلر علضض  (91 وقضضد أكضضد خضضا كفلخانضضه علضض  سضضرورة إاضضرا  القرعضضة العسضضورية الشضضريية 
النشضضاس الت ضضار  والزراعضض  فضض  وطيضضات الدولضضة مضض  الت كيضضد علضض  تنظضضيم دواسضضر الت نيضضد لتكضضفن مؤهلضضة 

شور ايد ف  إعداد خ ا السفق لألشخاص المشمفليا بالخدمة العسورية والت  حددها المرسفم ب
وان تكضضضفن ال نديضضضة فريضضضضة علضضض  األهضضضال  وتكضضضفن مهمضضضة ال ضضضيش حمايضضضة الضضضبالد والضضضدفاع عنهضضضا مضضضا 

 .(92 اطعتدا ات الخاراية
لسضاد  وبهد  ت بيضق القضرارات التض  صضدرت فض  مرسضفم كضفا خانضه، فقضد صضدر قضانفن فض  ا 

خرضت فيه مدة الخدمة العسورية إل  خم  سنفات وخدمة اطحتياس أصض حت   1843ما أيلفا  
س   سنفات وان تكفن الزامية وف  العضام التضال  أصضدرت الدولضة العثمانيضة قضانفن الخدمضة العسضورية 

. وبسضضضبت حااضضضة الدولضضضة المسضضضتمرة لل نضضضفد صضضضدر قضضضرارا  مضضضا (93 ليشضضضمر اميضضض  المسضضضلميا فضضض  الدولضضضة
ألضضزم فيضضه اميضض  رعايضضا الدولضضة العثمانيضضة مسضضلميا وغيضضر مسضضلميا  1847وفمضضة ال ضضاا العضضال  عضضامح

اطلتحضضاق بالخدمضضة العسضضورية، مقابضضر إعرضضا  الرئضضة األخيضضرة مضضا البضضدا النقضضد  ولكضضا القضضرار لضضم ي بضضق 
 . (94 عل  غير المسلميا بسبت تدخر حوفمات الدوا األوربية

بضيا اميض  رعايضا الدولضة العثمانيضة فض  الحقضفق والفاا ضات   وأكد مرسضفم همضايفن علض  المسضاواة  
العسورية إذ خض  غير المسلميا إل  قضرار الدولضة  فض  أداسهضم  للخدمضة العسضورية   وطسيما الناحية

ولكا بع  الصعفبات المتمثلة باعترا  قناصر سررا  الضدوا األوربيضة فض  اسضتانبفا أعضاق تنريضذ 
 .(95 يا للخدمة العسوريةالقرار الخاص ب دا  غير المسلم
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وبعضضضد تشضضضوير اضضضيش العضضضراق والح ضضضاز أصضضض حت القضضضفات العسضضضورية العثمانيضضضة تتضضض لل مضضضا سضضض    
دواسضضضر عسضضضورية فضضض  كضضضر داسضضضرة اضضضيش متكامضضضر  فيلضضضق( يتكضضضفن مضضضا المشضضضاة والخيالضضضة والمدفعيضضضة كمضضضا  
 ألحقضضضضضت بضضضضضال يفن دواسضضضضضر لألمضضضضضفر الصضضضضضحية ومضضضضضدار  عسضضضضضورية فضضضضضضال عضضضضضا افضضضضضفاج مضضضضضا الرنيضضضضضيا 

 . (96 (  انضديا  16700 الصناي ( تقدم خدماتهضا لقفات ال يش وقضدر عضدد افضراد الريلضق  
أنشضض   لهضضذا ال ضضيش نظضضارة حربيضضة   بضضاا سضضر عسضضورية( ومدرسضضة حربيضضة   حربيضضة موتبضض ( ،  

وبهد  تكفيا ايش حدي  وفق األساليت األوربية الحديثة ف  اإلعداد والتضدريت والتعلضيم وتخضرير 
سيا لل ضيش العثمضان  ، فقضد اهتمضت الدولضة العثمانيضة برنشضا  المضدار  العسضورية الحديثضة س اس كرضف 

الرشضضضدية واإلعداديضضضة لتقضضضفم بمهمضضضة رفضضضد وتزويضضضد المضضضدار  العسضضضورية العليضضضا فضضض  اسضضضتانبفا بضضضال الا 
للحصفا عل  العلفم العسورية واألكاديمية الحديثة وتخرير فئات ما الض اس حاصليا علض  تلضك 

 . (97 العلفم
أما بالنس ة لل حرية العثمانية فقد عرفها العثمانيفن منذ ايام اإلمضارة عنضدما وصضلفا إلض  مدينضة  

م  وت فرت 1390بفرصة وكانت غاليبفل  عل  مضيق الدردنيضر أوا قاعضدة بحرية عثمانيضة عام 
لبرت ضضاا فضض  ال حريضضة العثمانيضضة وأصضض ل لهضضضا فضضض  كضضر مضضا السضضفي  وال صضضرة قفاعضضد بحريضضة لمفااهضضة ا

. وكضضان ي لضضق علضض  قاسضضد ال حريضضة    ضضضان داريضضا وراضضاا ال حريضضة (98 ال حضضر األحمضضر والخليضضضر العربضض 
ي لق عليهم المتررقضة وكانت وطية ازر بحر سريد  ال حر المتفسا(  ه  القاعدة ال حرية المهمضة 

رة وال حضر المتفسضا فض  وكانت السرضا تصن  ف  ترسانه غاليبفل  واستضانبفا وال حضضر األسضضفد ومرمضض
 .(99 ورن السرا المنتشرة ف  كر موان

وكانضضضت ال حريضضة العثمانيضضة فضض  البدايضضة تتصضضضل ب نهضضضا سضضعيرة إذا مضضا  يسضضت بال حريضضة األوربيضضة  
طن سرنهضضضا شضضرايية وذات م ضضادي  وأفرادهضضا غيضضضر مهضضرة ، إط إنهضضا فيمضضا بعضضد عملضضت علضض  اسضضتدعا  

 1773الهندسة ال حريضة  مهندسضخانه بحضر  همضايفن( وذلضك عضام   معلميضا ما أوربا لم أنشئت دار
مضرة أخضرم علض   1827. وقضد سضعرت ال حريضة العثمانيضة بعضد عضام 1804وت سست لها نظارة عام  

الر هزيمتها امام روسيضضا وقضد حضاوا السضل ان محمضفد الثضان  شضرا  المراكضت الت اريضة بفصضرها اضز  
نظيمضضضات أعيضضضد تنظضضضيم ال حريضضضة ووصضضضلت الق ضضض  ال حريضضضة مضضضا اإلصضضضالحات العسضضضورية وبعضضضد عهضضضد الت

العثمانية ف  نهاية حوم السل ان عبضد الم يضد األوا إلضض  ماسضة وسضتة ق عضضة أ  أنهضا أصض حت مضا 
الدوا المتقدمة مضا حيض  األسض فا القضف  وتشضير إحضدم الضضفلاسق العثمانيضضة ان اطسض فا العثمضان  

 .(100 اص ل لال  اس فا ف  العالم
 

 ة :  الخاتم
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 :  ما يلبعد اطنتها  ما كتابة هذا ال ح  اتضل لنا 

ان اطصضضالحات فضض  الدولضضة العثمانيضضة بضضدأت منضضذ القضضرن السضضاب  عشضضر بمحضضاوطت فرديضضة الضض   -1
  1861-1839ان تفات رسميا ف  عهد السل ان عبدالم يد اطوا 

-1839ان مراسضضضيم وخ ضضضفس اطصضضضالح والتنظيمضضضات اضضضا ت علضضض  مراحضضضر خضضضالا الرتضضضرة  -2
1861 . 

 –اطداريضضضة  –اطصضضضالحات والتنظيمضضضات العثمانيضضضة كافضضضة الم ضضضاطت السياسضضضية  ت لقضضضد تناولضضض -3
 اطاتمايية . – اطقتصادية

ان التنظيمات واطصالحات لم ت بق ف  امي  الفطيات م اشضرة بعضد اعالنهضا وانمضا ن قتضه  -4
ال عيضدة عضا  ف  المركز لم نبق عل  مراحر ف  الفطيات اطخرم حيض  نضرم ان الفطيضات 

 ت بيق ذلك عليها .ت خر المركز  

تلضضضل فئضضضات الم تمضضض  العثمضضضان  ومختلضضضل المضضضذاهت خان القضضضفانيا واطصضضضالحات تناولضضضت م -5
 واطديان  المسلميا ، النصارم ، اليهفد ( .

 منها اا ت بسبت الض فس اطوربية  ان التنظيمات واطصالحات العثمانية قسما   -6

طصالحات العثمانية كانت سالح ذو حديا حي  قسضما  منهضا اخيرا  نرم ان التنظيمات وا  -7
 ا ت بنتاسر اي ابية ولكا قسما  منها كانت ذات نتاسر سلبية للدولة .ا
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 قائمة المصاد 
 

كاتضضت اضضيش فضض  الحضضرا اسضضتانبفا ، تعلضضم العربيضضة والرارسضضية والررنسضضية ، عمضضر  1800يذار  13مضضا مفاليضضد ( 1  
وسضرير الدولضة فض   1834وأصض ل سضرير الدولضة فض  بضاري   1833العثمانية الروسضية واشضترص فض  مضؤتمر كفتاهيضة  

وزار ألمانيا واي اليا والتق  م  ال اا ف  روما فقير عنه تعليقات  تنصر العثمان ( فرد عليه أنصاره   1836لندن  
، تتلمضذ 1858لستة سنفات وقرأ بنرسه مرسفم الكفلخانه ، تفف  سضنة  1837 اسلم ال ابا( ، وأص ل وزير خاراية 

عل  يديه عل  باشا وفؤاد باشا وقد اختلل المؤرخيا ف  تقفيم افكار مص ر  رشيد باشضا فمضا افكضاره اإلصضالحية 
م ، كضضان يضضرم ان العضضالم أصضض ل يضضدار بالدبلفماسضضية ولضضي  بالسضضالح والعسضضور ونضضذر حياتضضه ألربعضضة م ضضادم  : اإلسضضال

سضضل ان مضضا يا عثمضضان، اسضضتانبفا عاصضضمة الدولضضة والتركيضضة ل ضضة رسضضمية. وأراد نقضضر ادارة الدولضضة مضضا السضضل ان الضض  
النخ ة اطدارية المثقرة وكان حريصا  عل  ان ط تؤوا السل نة العثمانية ال  نر  المصير الذ  ألضت إليضه الملكيضة 

احمد يق كفندز ؛ 309( ، ص2010لدولة العثمانية ،  عمان:  الررنسية. زيا العابديا شم  الديا ن م ، تاريخ ا
      .411( ، ص 2008وسعيد اوزتفرص ، الدولة العثمانية الم هفلة ،  استانبفا :

( وهف رسضي  قلضم المخضابرة مض  المضابيا الهمضايفن  ورسضي  كتضاا م لض  الضفكال  الخضاص واسضمه الرسضم   يمضد  2 
نسض ، قضامف  الل ضة العثمانيضة المسضم  الضدرار  الالمعضات فض  منتخ ضات ديفان همايفن. ينظر: محمد عل  اط

 .  46(، ص1900الل ات،  بيروت: 

(  2010،    بيضضروت : 2مضضر ، 2( ايضضرام طبيضضد  ، تضضاريخ الم تمعضضات اإلسضضالمية ، ترامضضة فاسضضر اتكضضر ، س3 
 ؛ 814ص

 .192(, ص1976رة: محمد كماا الدسفق , الدولة العثمانية والمس لة الشر ية,  القاه( 4 
( افستيا ماكارل  ،    سياسية اإلصالح العثمان    ، ترامة عبد الل ي  الحضار  ، م لضة اطاتهضاد ، السضنة 5 

 .  76( ، ص 2000،   بيروت : 46-45( ، ع11 
 ( إلبضضضر اورنضضضايل , الخالفضضضة العثمانيضضضة التحضضضدي  والحدالضضضة فضضض  القضضضرن التاسضضض  عشضضضر, ترامضضضة عبضضضد القضضضادر عبضضضدل ,6 

 .  243-242(، ص ص2007 بيروت: 

فضضضض  تضضضضاريخ الدولضضضضة العثمانيضضضضة ، إشضضضضرا  روبيضضضضر  منتضضضضران ، ترامضضضضة بشضضضضير     ( بضضضضفا دومضضضضفن ،   فتضضضضرة التنظيمضضضضات7 
 . 69(، ص1993،    القاهرة : 2الس اع ، ج

(8) Kemal Karpat '' The Transformation  of the Ottoman state 1789-1908'' 
Internationl-Journalof middle East studies.No3 (1979)p.p 253-281.  

(9) Bernard Lewis,The Emergence of Modern Turkey, (London: 1961), p.p 70-76 . 

(10) Roderic.H Davison ,Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, (London :1963). 
p.p 856-867. 

   . 267-262( عمر ، المصدر السابق ، ص ص 11 

 . 57-55( المصدر نرسه ، ص ص 12 

(13) B.O.A.C.E.V.DO334.GO 16957. T1255.(1839). 

  14  )  Hifzi Topuz, Abdül Mecit, B15 (Istanbul: 2009), SS 42-43 . 

؛ أنلضض   39(  ، ص 2000( حسضضان حضضالق ، تضضاريخ الشضضعفا اإلسضضالمية الحضضدي  والمعاصضضر ،   بيضضروت :15 
 .  124( ، ص 2008،   بيروت : 2الديا الكاتت اعداد( ، سالتاريخ الحدي  ، سي  

(، 2008الحسا ، تارخ  العضرا مضا بدايضة الحضروا الصضليبية الض  نهايضة الدولضة العثمانيضة,  عمضان: ييس   (  16 
 .  644ص
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 17  ) Yilmaz oztuna ,Turkiye Tarihi, C11 , (lstanbul:1996), S187 

 .  198(، ص 2003،   القاهرة : 3التاريخ العثمان ، س ( احمد عبد الرحيم مص ر  ، ف  أصفا18 
(، 1913( مؤلضضضل م هضضضفا ، تلخضضضيم التضضضاريخ العثمضضضان  المصضضضفر, ترامضضضة شضضضاكر افنضضضد  الحنبلضضض ,  دمشضضضق: 19 

 .  133ص
(، 1893  القضضضاهرة: ،5( محمضضضد بيضضضرم الخضضضام  التفنسضضض ، صضضضرفة اطعت ضضضار بمسضضضتفدع األمصضضضار واألق ضضضار، ج20 

 .56ص

 .   3-2( ، ص ص 1883،   بيروت : 1ترامة نففر نعمة هللا نففر ، مر ( الدستفر ،21 

( عبضضضضد العزيضضضضز محمضضضضد الشنضضضضاو  واضضضضالا  يحيضضضض  ، ولضضضاسق  ونصضضضضفص التضضضاريخ الحديضضضض  والمضعضضضضاصر،  القاهضضضضرة: 22 
 .  15-14( ، ص ص1969

 .  320-318(، ص ص1900 استانبفا:  2(  عبدالرحما شر  ، تاريخ دولت عثمانية, ج23 

 24 )  Emin Oktay , Tarih, (Istanbul: 1954), S 152. 

 25 )  Oktay , AG.E,S 152. 

(  1958ي ا  العزاو  ، تاريخ الضراست العرا ية ما صدر اإلسالم إلض  أخضر العهضد العثمضان  ،   ب ضداد :(   26 
 . 113ص(، 2006زينت أبف سنة ، تركيا اإلسالمية الحاسر  ر الماس  ،    القاهرة : ؛ 70، ص

 .  81( ، ص 1979،   بيروت : 1(  يمير تفما ، تاريخ  مسيرة الشعفا  العربية الحدي  ، ج27 

 .190( ، ص2010(  حسان حالق ، قضايا العالم العرب  ،  بيروت: 28 

-1834( عبضضد الضضرحما عبضضد هللا محمضضد الصضضرا  ، النظضضام القضضضاس  فضض  المفصضضر فضض  العهضضد العثمضضان  األخيضضر29 
 .  87-86( ، ص ص 2009اد :،   ب د1918

 . 198(، ص1951عزة النم ويخرون ، التاريخ الحدي  ف  الشرق وال را,  دمشق: ( 30 
(، 2011,  عمضضضضان: 2( وديضضضض  ابضضضضف زيضضضضدون ، تضضضضاريخ اطمبرانفريضضضضة العثمانيضضضضة مضضضضا الت سضضضضي  الضضضض  السضضضضقفس, س31 

 . 253ص

يضضضة  مضضضا تضضضاريخ وحضضضضارة الدولضضضة ( امضضضاا عبضضضد الهضضضاد  محمضضضد مسضضضعفد ووفضضضا  محمضضضد رفعضضضت ، صضضضرحات م ف 32 
 .  329-327( ، ص ص2009العثمانية،  القاهرة :

(، 2007( تشضضارلز ييالفيضضضتش وبربضضارا ييالفيضضضتش ، تركيضضضك اوربضضا العثمانيضضضة, ترامضضضة عاصضضم الدسضضضفق ,  القضضضاهرة: 33 
 .  122ص

 34  )  Niyazi AkŞit ve Osman Eğilmez, Tarih, (Istanbul: 1954), S 91 . 

امضضد ومصض ر  محسضضا, تفركيضضة تضاريخ  قضضرن اديضضد وعصضر حاسضضره, اسضضتانبفلك فتحض  زمضضانزه قضضادار, أحمضد ح( 35 
 . 607-606(, ص ص1926 استانبفا: 

 36  )  Topuz,A.G.E.,SS 43-44 . 

  37  ) Davison,Reform,p52. 

 38  )  Fo.881591XI T15924.June 30 1856 
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ولضضة العثمانيضضة, نقلضضه الضض  العثمانيضضة علضض  رشضضاد, ترامضضة ( انكضضة لهضضارد ، تضضاريخ اطصضضالحات والتنظيمضضات فضض  الد39 
 .  102(، ص2006محمفد عل  عامر,  دمشق: 

(، 2003 بيضضروت:  9(  محمضضد فريضضد بضضك المحضضام  ، تضضاريخ الدولضضة العليضضة العثمانيضضة, تحقيضضق احسضضان حقضض , س40 
 . 486ص

 . 26( يق كفندز واوزتفرص ، المصدر السابق، ص41 

 .  134(، ص1956يخ الحدي ,  دمشق: ( مؤلل م هفا ، التار 42 

؛ اضضضالا 26-25( ، ص ص 2001( نبيضضضر لفقضضضا ب ضضضاو  ، مشضضضاكر األ  ضضضاس فضضض  مصضضضر وحلفلهضضضا ،   القضضضاهرة :43 
 .   173( ، ص1974،  القاهرة :  1يحي ، العالم العرب  الحدي  ، ج

 . 168(  أنفر الرفاع  ، معالم التاريخ  الحدي  ،   القاهرة : د.ت ( ، ص44 

 (  شضضضضع ان مزيضضضضر  ، اطغضضضضا والرضضضضالح فضضضض  وطيضضضضة المفصضضضضر فضضضض  النصضضضضل الثضضضضان   مضضضضا القضضضضرن التاسضضضض  عشضضضضر ، 45 
 .  29(  ، ص 2009  ب داد : 

 ، ترامضضضضضضضضضة مصضضضضضضضضض ر  نعمضضضضضضضضضان  احمضضضضضضضضضد ،  1948-1920( ار  الكسضضضضضضضضضندر ، يهضضضضضضضضضفد ب ضضضضضضضضضداد والصضضضضضضضضضهيفنية  46 
 .  29(، ص2012  بيروت : 

 .283( ، ص2009ر البنا  وأس اا اطنهيار ،   عمان :( ييس  الحسا ، الدولة العثمانية عفام47 

 ( يضضضضضفايا رواضضضضضضان ، العضضضضضرا مضضضضضضا الرتفحضضضضضات العثمانيضضضضضضة إلضضضضضض  الحاسضضضضضر ، ترامضضضضضضة محمضضضضضد ابضضضضضضراهيم ال نضضضضضضد  ، 48 
 .  118( ، ص2011  القاهرة :

 .   30( ، ص1962،  القاهرة : 1876-1840( عبد الكريم غراي ة، سفرية ف  القرن التاس  عشر 49 

،  92-91محمضضفد علضض  عضضامر ،   حركضضة اإلصضضالح فضض  الدولضضة العثمانيضضة   ، م لضضة دراسضضات تاريخيضضة ، ع(  50 
 .  124( ، ص2005،  دمشق:  25السنة 

؛ حسضضضضضيا العضضضضضفدات ،  مقاربضضضضضة  380( ، ص1974(  عبضضضضضد الكضضضضضريم رافضضضضضق، العضضضضضرا والعثمضضضضضانيفن ،  دمشضضضضضق :51 
، 47حاليضضضضا    ، م لضضضضة قضضضضضايا اسضضضضتراتي ية ، عاإلصضضضضالحات العثمانيضضضضة وارهاصضضضضات اإلصضضضضالحات الم روحضضضضة 

 .  15(، ص2005 دمشق( ،  

 52  ) Oktay,A.G.E,S153. 

؛ ميمفنضة حمضزة المنصضفر  320( ، ص1950( أنفر الرفاع  وشاكر مص ر  ، العالم الحدي  ،   القاهرة :53 
 .  119(  ، ص2008، تاريخ الدولة العثمانية ،   عمان :

 54  ) Yavuz Abadan,''Tanzimat fermaninin Tahlili Halil inalcik ve mehment seyitdna 
lioğlu'' Tanzimat, (Ankara:2006),SS 58-61 

 .  628-627( حامد ومحسا ،  المصدر السابق ،ص ص55 
إلضض   1840( امضضر ميخاسيضضر بشضضفر ، سضضفريا ولبنضضان فضض  عصضضر اإلصضضالح العثمضضان  حق ضضة التنظيمضضات مضضا سضضنة 56 

 .  284-283( ، ص ص 2006،   نرابل  :1880

 .  197 -196( ، ص ص2002 بيروت :  4( عل  حسفن ، تاريخ الدولة العثمانية ، س57 

  58  ) B.O.A.C .DH..DO4.GO 163.T1256.(1839).                                                                                                         

 59  ) B.O.A.A.[3DVN.MHM.DO 12A.GO67.T1273. (1856). 
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؛ احمضضد حامضضد ابضضراهيم القضضضاة،  265( ، ص2008محمضضد سضضعيد ال ريحضض ، المسضضيحية فضض  الشضضام،   دمشضضق:( 60 
 .455-454نصارم القد  دراسة ف  سف  الفلاسق العثمانية ،  القاهرة: د.ت(، ص ص 

؛ احمد با زين  دحضالن ، تضاريخ  328( ، ص1988إسماعير سرهنك ، تاريخ الدولة العثمانية ،  بيروت :(  61 
 . 48-47( ، ص ص1993، تحقيق: محمد اميا تففيق ،   بيروت : 1883-1840أشرا   الح از

 62  )  Enver zigakaral,''Gulhane Hattl Hümayun'nda Batinin Etkisi'',HaLiLinalcik ve 
Mehmet seyitdanlioglu, tanzimat, (Ankara :2006), SS67-69. 

 عصضضضضضمت عبضضضضضد الم يضضضضضد بوضضضضضر، المضضضضضدخر لدراسضضضضضة النظضضضضضام القضضضضضانفن  فضضضضض  العهضضضضضديا العثمضضضضضان  وال مهضضضضضفر  التركضضضضض ، 
 . 126- 122( ، ص ص2012  بيروت:

 63  ) B.O.A.A[MKT.UM.DO135.GO52.T1269.(1852) 

 64  ).  B.O.A.A[MKT.UM.DO140.GO 24 . T 1269 . (1852) 
م  م لضضة األبحضضا ، 1876-1856صضضالح فضض  اإلمبرانفريضضة العثمانيضضة ( شضضريق احضضا،  التنظيمضضات او حركضضة اإل65 

 ..  109( ، ص1965(،   بيروت :18السنة  
 66 )  B.O.A. A[ MKT.NZD.DO 223 , GO68 .T1273. (1856). 

 67 )  B.O.A.DH.SAIDD.DO37.GO267.T1276.(1859). 

  68 ) Lewis, The Emergence,p112 
 69 )  Enver Ziya Karal, "Gülhane Hatt – 1 Hümayun unda Batinin Etkisi" Halil 
inalcik ve Mehmet segitdanoglu, Tanzimat (Ankara, 2006), SS.79-89. 

 71( ، ص2012( اورهان صادق اانبفطت ، قفانيا الدولة العثمانية وصضلتها بالمضذهت الحنرض  ،  فراينيضا :70 
 . 

لقضضضضا  الشضضضرع  فضضض  اإلسضضضالم وت فراتضضضه منضضضذ عهضضضد النبضضضفة إلضضض  محمضضضد إبضضضراهيم الربايعضضضة ، دراسضضضة فضضض  تضضضاريخ ا ( 71 
 . 62( ، ص2006عصرنا الحاسر ،   اربد :

 72)  B.O.A.A[ MKT.NZD.DO236.GO 44 .T1274 .(1858) 
 73)  B.O.A.A[ MKT.NZD.DO255.GO 63 .T1274 .(1858) 

ييضضة واقتصضضادية   ، م لضضة عبضضد العزيضضز محمضضد عضضف  ،   فلسضض يا فضض  أواخضضر العهضضد العثمضضان  مالمضضل ااتما ( 74 
؛ نميضضر نضضه ياسضضيا ، تضضاريخ  31، ص 1976-1975، السضضنة الرابعضضة،   الريضضا ( ،  4كليضضة اطداا ، مضضر 

 . 26( ، ص 2010العرا الحدي   والمعاصر ،   عمان :
 75 )   B.O.A.HAT.DO 1633. GO 11. T1256. (1840). 

 .357-352ص ص ( ، 1908حسا سر  ، حقفق خصفصية دوا ،  استانبفا:( 76 
محمد عاكل ايديا،   المحاكم العثمانية    ، الدولة العثمانية  تضاريخ وحضضارة ، إشضرا  وتقضديم أكمضر الضديا (  77 

؛ يرسضد اكض   458-455( ، ص ص1999،  اسضتانبفا : 1إحسان اوغل  ، ترامة : صضالل سضعداو ، ج
 .  23-20( ، ص ص 1896قس اريان ، حقفق مشاور ،  استانبفا: 

 . 313ن م ، المصدر السابق ، ص (78 
،  بيضضضضروت 4زيضضضضا نضضضضفر الضضضضديا زيضضضضا، نشضضضضف  القفميضضضضة العربيضضضضة مضضضض  دراسضضضضة فضضضض  العالقضضضضات العربيضضضضة التركيضضضضة،  س( 79 

 . 35(، ص1986:



 التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

 780 

 

 80 ) B.O.A.A[AMD.DO43.GO57.T1269.(1852) 

 . 258-255المحام  ، تاريخ  الدولة ، ص ص( 81 
 82)  B.O.A.I.D.H. Do 35.GO 1652. T 1273. (1856). 

 83)  B.O.A.D. D0236 GO11757. T 1255. (1839). 

 84)  B.O.A.C.B.H D0121 GO6022. T 1255. (1839). 

مضضا سضض اه وتعنضض  ال نضضد وكضضانفا أصضضحاا كرضضا ات عاليضضة  فضض  ركضضفا الخيضضر واسضضتخدام السضضي  ورمضض  السضضهام  ( 85 
شضتراص مض  اطنكشضارية فض  صضد اله مضات والرماح مهمتهم األساسية للدفاع والمحافظة علض  حضدود الدولضة واط

المعادية وكر واحد منهم يمنل إق اعا ما الدولة  ي لق عليه اسم تيمار، حالق وصض اغ، المصضدر السضابق، 
 .111ص

( وهم صناع األسلحة ومصلحفها، وي لق كذلك عل  نفع ما العساكر ما إفراد قاب  قفلضف و يرضتهم تفصضير 86 
ف  األمامية ألنا  وقفع الحرا وكضذلك صضيانة األسضلحة، صضابان ، المع ضم األسلحة إل  العساكر حت  الصر

 1839-1299؛ يفسل عبد الكريم نه موض  الردينض ،  المؤسسضة العسضورية العثمانيضة   82المفسفع  ، ص
 . 92( ، ص2002   أنروحة دكتفراه ، كلية اآلداا ،  اامعة ال صرة :

العادة ما لاللماسة رار وهم مسؤوليا عا المضداف  ، اطنسض   ، ( وه   فرقة ما ال يش العثمان  تت لل ف  87 
 . 85؛ حالق وص اغ ، المصدر السابق ، ص 240المصدر السابق ، ص

ويفكضضر إليضضه زمضضا الحضضرا مهمضضة محاصضضرة القضضالع وتلهيمهضضا وفضضتل الضضدهاليز واألنرضضاق فضض  أسضضفارها ويتكضضفن مضضا  (88 
دن قسضضما مسضضتقال بذاتضه ؛ فضضار  افنضد   الخضضفر  ،رفيضضق عضدد مضضا الضض اس ولضضم يقسضم إلضض  اورنضضات ومض  ذلضضك عض

 العثمضضضضضضضضضضضضضان  ، قضضضضضضضضضضضضضامف  يحتضضضضضضضضضضضضضف  علضضضضضضضضضضضضض  نيضضضضضضضضضضضضض  والنضضضضضضضضضضضضض  عشضضضضضضضضضضضضضر ألضضضضضضضضضضضضضل كلمضضضضضضضضضضضضضة تركيضضضضضضضضضضضضضة وفارسضضضضضضضضضضضضضية ، 
 . 278( ، ص 1894  بيروت :

 . 396، ص 1عبد القادر اوزاان ،   النظم العسورية العثمانية   ف  الدوا العثمانية تاريخ وحضارة ، ج( 89 
  90) B.O.A.C.D.H. DO 16 .GO 786.T 1267 (1850) 

أ  ان ت ر  القرعة بحضفر الفال  والقاسد العسور  لل يش والمرتض  واألييضان وعلمضا  الضديا والفاهضا  وبعضد (91 
قضضرا ة مرسضضفم القرعضضة بعقضضد م لضض  القرعضضة وبحضضضفر اإلفضضراد المولرضضيا الضضذيا بل ضضفا سضضا الخدمضضة العسضضورية إلضض  

(، 1969، القضضاهرة:1914-1864دارة العثمانيضضة فضض  وطيضضة سضضفرية الم لضض ، عبضضد العزيضضز محمضضد عضضف ، اإل
 . 146ص

 .  255( المحام  ، تاريخ الدولة ، ص92 
 . 25( ، ص1891احمد صاست بك، وقعة السل ان عبد العزيز، تعريت محمد تففيق الدنا،   القاهرة : ( 93 

 94)  B.O.A.A[  MKT.DO 160 .GO 105 .T 1264. (1847) 

 . 260تاريخ الدولة ، ص المحام  ، ( 95 
كليضضة اآلداا ،  ، رسضضالة مااسضضتير ،1909-1876( ااسضضم محمضضد حسضضا العضضدوا، العضضراق فضض  العهضضد الحميضضد 96 

 . 220 -219( ص ص 1975 اامعة ب داد: 
(، 1959،   ب ضضضضداد:1917-1638عبضضضضدالرزاق الهاللضضضض ، تضضضضاريخ التعلضضضضيم فضضضض  العضضضضراق فضضضض  العهضضضضد العثمضضضضان   (97 

 .162ص
 .   59( ، ص2007ااتمايية( ،  دمشق:  –ل  عامر ، تاريخ الدولة العثمانية  سياسية محمفد ع (98 



 التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

 781 

 

 . 418، ص 1عبد القادر اوزاان،    القفات ال حرية ، ف  الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ج( 99 
 100 )  B.O.A.A[ AMD.DO93.GO 75. T1247. (1833). 


