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واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
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ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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عساكر السكبان ودورهم يف بالد الشام 1635-1595م
م.د .أمحد حممد نوري أمحد العامل
تأريخ التقديم2021/2/11 :



تأريخ القبول2021/2/25 :

المستخلص:

أهملت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن السادس عشر إدارة بعض الواليات

التابعة لها بسبب انشغالها ب حروبها الخارجية على الجبهتين الغربية والشرقية ,وشكل ذلك
مهما في انتشار أصناف عديدة من العساكر غير النظامية في بعض الواليات
عامالً ً
التابعة لها وخاصة في بالد الشام ,وكان السكبان أحد أهم العساكر المرتزقة التي
ساعدت على انتشار الفوضى وعدم االستقرار السياسي واألمني وتشجيع الوالة واألأمراء

الطموحين على التمرد ضد الدولة العثمانية خاصة وأنهم كانوا جزءا من تمرد الجاللية
الذي اجتاح األناضول منذ 1595م والذي امتد لتصل تأثيراته إلى مناطق بالد الشام

الشمالية مثل والية حلب والجنوبية مثل جبل لبنان ,وعلى الرغم من أن السكبان كانوا

عامالً في إنجاح بعض المتمردين ضد السلطة العثمانية في هذه المناطق فإنهم كانوا

أيضا عامالً في إفشالهم لعدم امتالكهم القاعدة الشعبية التي تمكنهم من االستمرار
والنجاح.الرباط ,المرأة ,الدولة العباسية ,األجر ,الثواب.

الكلمات المفتاحيَّة :والية ,باشا ,دولة .
مقدمة:

اجتاحت بالد الشام الفوضى السياسية والعسكرية منذ أواخر القرن السادس عشر,

وذلك النشغال الدولة العثمانية بحروبها الخارجية في جهاتها الغربية و الشرقية ,فضعفت
قبضتها اإلدارية عليها ما جعلها ساحة تتصارع فيها القوى المحلية الموالية و ال ارفضة

للسلطة العثمانية وذلك من أجل الحصول على النفوذ و السلطة ,وقد لعب الجند الدور
األكبر في تعميق هذه الفوضى ,إذ تنوعت التشكيالت العسكرية في بالد الشام بين القوات

العثمانية النظامية كالسباهية (الفرسان) أصحاب االقطاعات واالنكشارية (المشاة)
 قسم التاريخ /كلية التربية/عقرة /جامعة دهوك .
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أصحاب المرتبات ,وب الضافة إلى هاتين الفئتين برزت في بالد الشام العديد من
التشكيالت العسكرية الغير نظامية ألتي كانت تعرض خدماتها القتالية على الوالة واألمراء

المحلين لقاء المال ,وكان السكبان من أوائل العساكر المرتزقة ألذين انتقلوا من األناضول
إلى بالد الشام ,وبما أنهم كانوا ناقمين على السلطة الحاكمة فقد وجدوا ضالتهم بين
صفوف الوالة و األمراء المتمردين على الدولة العثمانية .

يسلط هذا البحث الضوء على عساكر السكبان في بالد الشام من حيث أصولهم,
ونشأتهم ,وتشكيالتهم العسكرية  ,و انتمائهم السياسي ,كما يلقي الضوء على دورهم في

إ نجاح و إفشال حركات التمرد ألتي قامت ضد السلطة العثمانية الحاكمة خاصة في والية
حلب وجبل لبنان خالل الفترة الممتدة من عام  1595حتى عام 1635م.
أوالً :التشكيالت العسكرية العثمانية في بالد الشام:

كانت القوات العثمانية في بالد الشام مؤلفة من التشكيالت العسكرية اآلتية:

 -1القوات النظامية:

وتنقسم هذه القوات إلى صنفين رئيسيين وهما الفرسان الباهية و المشاة:

أ -الفرسان السباهية:

يعود هذا الصنف في نشأته إلى زمن أقدم من الزمن الذي أنشئ فيئه جئيش المشئاة

االنكشئئارية ,إذ رافقئئت هئئذه الق ئوات العثمئئانيين منئئذ تأسئئيس دولئئتهم عئئام 1299م ,وقئئد بل ئ

عئددهم فئي عهئئد السئلطان محمئد الثئئاني (1480-1451م) نحئو  10,000فئئارس  ,وازداد

عئئددهم تئئدريجياً حتئئى وصئئل إلئئى مئئا يقئئارب 120.535فئئارس أواخئئر القئئرن السئئابع عشئئر
الميالدي ,وينقسئم السئباهية إلئى قسئمين  ,األول و يسئمى السئباهي بالمعئاش  ,وهئم عسئكر

السئئلطان الخئئاص ويتقاضئئون رواتئئب يوميئئة تئئدفع لهئئم كئئل ثالثئئة أشئئهر ,أمئئا الصئئنف الثئئاني
ويئ ئئدعى السئ ئئباهي باإلقطئ ئئاع  ,وهئ ئئم عسئ ئئاكر األقئ ئئاليم الئ ئئذين يتمتعئ ئئون بإقطاعئ ئئات عسئ ئئكرية

متوارثة ,وقد ش ّكل هئؤالء معظئم سئباهية بئالد الشئام وغئالبيتهم كئانوا مئن األكئراد لمئا عئرف
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عئئنهم مئئن قئئوة البئئأس والب ارعئئة فئئي اسئئتخدام األسئئلحة الناريئئة وكئئذلك مئئن أهئئالي قئئرى بئئالد

الشام المختلفة(.)1

بل عدد السباهية في بئالد الشئام أواخئر القئرن السئادس عشئر نحئو  10.429فئارس ,

وقئئد ضئئعف دورهئئم فئئي الجئئيش العثمئئاني منئئذ مطلئئع القئئرن السئئابع عشئئر المئئيالدي وبئئدأت,

الدولئ ئئة تسئ ئئتغني عئ ئئن خئ ئئدماتهم تئ ئئدريجياً ,فقئ ئئد ارتئ ئئبط السئ ئئباهية بإقطاعئ ئئاتهم وازداد تعلقهئ ئئم

باألراضي الزراعية إلى درجة أنهئم كئانوا يتهربئون مئن اداء الخدمئة العسئكرية ,ونتيجئة لئذلك
سمحت الدولة العثمانيئة لهئم بئدفع مئال البئدل لقئاء الخدمئة العسئكرية الجئيش ,وهئذا مئا أتئاح

المجئئال لظهئئور وتشئئكيالت عسئئكرية خئئرى متنوعئئة بئئرزت علئئى سئئاحة األحئئداث العسئئكرية
والسياسية في بالد الشام(.)2

ب-المشاة:

يتكون هئذا الصئنف مئن سئالح المدفعيئة وصئنف النقئل وفئرق السئالحية( ,)3وقئد طغئت

فرقة االنكشارية على هذه الصنوف الثالثة حتى غدت من أبئرز صئنوف المشئاة فئي الدولئة
العثمانيئئة حتئئى عئئام 1826م ,ويعئئود الفضئئل فئئي تأسئئيس هئئذه الفرقئئة إلئئى السئئلطان أورخئئان

(1360 -1326م) ( ,)4وعدت الفرقئة الضئاربة القتاليئة العثمانيئة  ,لئذا كئان مئن الضئروري
أن تكون على استعداد دائم للقتال  ,وبسبب ذلك لم يسئم ألعضئائها بئالزواو أو االخئتالط

بالحياة المدنية ,إذ كان عليهم أن يقيموا فئي الثكنئات العسئكرية ويواصئلون التئدريب  ,وعلئى
الئ ئئرغم مئ ئئن أن أعئ ئئداد االنكشئ ئئارية لئ ئئم تكئ ئئن كبي ئ ئرة بالنسئ ئئبة للتشئ ئئكيالت العسئ ئئكرية األخئ ئئرى
كالفرسئ ئئان السئ ئئباهية والق ئ ئوات البحريئ ئئة إال أن تنظئ ئئيمهم وتئ ئئدريبهم ومهئ ئئارتهم فئ ئئي اسئ ئئتخدام

( )1ياسئئين سئئويد :التئئاريك العسئئكري للمقاطعئئات اللبنانيئئة فئئي عهئئد االمئئارتين ,و ,1ط ,1المؤسسئئة العربيئئة للد ارسئئات
والنشر( ,بيروت ,)1980 ,ص.101
( )2عبدالكريم رافق " :مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بالد الشام من القرن السادس عشئر حتئى مطلئع القئرن
التاسع عشر" ,مجلة دراسات تاريخية ,ع ,1جامعة دمشق ,1980 ,ص ص .73-72

( )2السالحية  :ويطلق عليهم تسمية القرداحية ,وهم من الفرقة التي كانت مكلفة بحراسة مستودعات األسلحة و

الذخائر و صيانتها و نقلها إلى المقاتلين في الجبهات  .سويد  :التاريك العسكري  ,المصدر السابق ,ص .100
( )4إيرينئئا بيتروسئئيان :االنكشئئاريون فئئي االمبراطوريئئة العثمانيئئة  ,ترجمئئة جمعيئئة الماجئئد للثقافئئة والت ئراث  ,ط ,1دار
الماجد للطباعة والنشر( ,دبي ,)2006 ,ص.15
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األسلحة المختلفة جعلتهم في مقدمة القوات القتالية في الدولئة العثمانيئة حتئى أواخئر القئرن

السابع عشر(.)1

أقئئام العثمئئانيون فئئي م اركئئز الواليئئات والقئئالع فئئي بئئالد الشئئام فرقئاً مئئن االنكشئئارية

للئئدفاع عنهئئا ,ونظ ئ اًر لعئئدم تعئئرض الئئبالد بعئئد السئئيطرة العثمانيئئة عليهئئا عئئام 1516م ,إلئئى
عئئدوان خئئارجي ,فقئئد انصئئرف االنكشئئارية فيهئئا إلئئى االنخ ئراط فئئي الحيئئاة المدنيئئة كم ازولئئة

األعمال التجارية وهذا ما شجع التجار المحليئين علئى االنضئمام إلئى صئفوفهم و االسئتفادة
من امتيازاتهم ,وقد حاول السئلطان مئراد الثالئث (1595 -1574م) الحئد مئن ذلئك فأصئدر
توجيهات إلى والي دمشئق بئأن يعئين فئي الوظئائف الشئاغرة فئي فرقئة االنكشئارية أشئخاص

م ئئن س ئئكان األناض ئئول ولئ ئيس م ئئن الس ئئكان المحلي ئئين أو األعئ ئزاب ,للحف ئئاظ عل ئئى الص ئئبغة
العثمانيئئة لالنكشئئارية  ,وتئئأمين االنضئئباط فئئي صئئفوفهم ,وتوجيئئه والئهئئم للمصئئال العثمانيئئة

العامئئة ولئئيس للمصئئال المحليئئة الخاصئئة ,ولكئئن هئئذا األمئئر لئئم يطبئئق بحئئزم واسئئتمر التجئئار
المحليئئون واألع ئزاب ينتسئئبون إلئئى صئئفوف االنكشئئارية( ,)2ومئئع ت ارجئئع العملئئة العثمانيئئة فئئي
أواخئئر القئئرن السئئادس عشئئر نتيجئئة لتئئدفق الئئذهب والفضئئة الرخيصئئة مئئن األم ئريكيتين أخئئذ
االنكشئئارية فئئي بئئالد الشئئام ببيئئع علوفئئاتهم (صئئكوك مرتبئئاتهم) فئئي األس ئواق إذ أصئئبحت ال

تكفئي لسئئد احتياجئئاتهم ,و اتجهئوا إلئئى ابتئزاز العامئئة واشئئاعة الفوضئئى والنهئب والسئئرقة بئئين
الس ئئكان( ,)3وكان ئئت الدول ئئة العثماني ئئة ترس ئئل ك ئئل ع ئئام فرق ئئة م ئئنهم للمس ئئاعدة عل ئئى جباي ئئة

الض ئرائب فئئي الواليئئات الشئئامية ,وكثي ئ انر مئئا كئئان يئئنجم عئئن ذلئئك الفوضئئى وعئئدم االسئئتقرار

األمني والسياسي(.)4

( )1أحمد عبدالرحيم مصطفى :في أصول التاريك ,ط ,1دار الشرق( ,بيروت ,)1982 ,ص.124
( )2رافق :مظاهر من الحياة العسكرية في بالد الشام ,المصدر السابق ,ص ص .71-69-67
( )3محمد كرد علي :خطط الشام ,و ,5ط ,2مكتبة النوري( ,دمشق ,)1983 ,ص.28
( )4يدعى االنكشارية فئي بئالد الشئام باسئم يالليريئةي أي العسئاكر المحليئة تميئ اًز لهئم عئن فرقئة االنكشئارية يالقئابي قئولي

أي عبيئئد البئئاب التئئي كانئئت ترسئئلهم الدولئئة العثمانيئئة مئئن اسئئتانبول .ارفئئق :مظئئاهر مئئن الحيئئاة العسئئكرية  ,المصئئدر

السابق ,ص.71
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ج -القوات الرديفة (المرتزقة) :

عنئئدما كانئئت سئئلطة الدولئئة العثمانيئئة قويئئة فئئي بئئالد الشئئام فئئي النصئئف األول مئئن

القئرن السئئادس عشئئر ,لعبئئت القئوات النظاميئة (السئئباهية واالنكشئئارية) دو اًر مهمئاً فئئي تئئدعيم
سئئلطتها  ,ومئئع تئئدهور األوضئئاع االقتصئئادية وانخفئئاض قيمئئة العملئئة العثمانيئئة التئئي أثئئرت
علئى أصئئحاب المرتبئئات ومئنهم االنكشئئارية ,فقئئد عمئدوا إلئئى االبتئزاز وفئرض األتئئاوات علئئى
العامئئة لتعئئويض قيمئئة مرتبئئاتهم  ,وعنئئدما حاولئئت الدولئئة مئئنعهم مئئن ذلئئك تمئئردوا عليهئئا(,)1
واشاعوا الفوضى في عموم بئالد  ,لئذا حئاول والة بئالد الشئام االسئتعانة بقئوات أخئرى رديفئة

السئئتعادة األمئئن واالسئئتقرار  ,وقئئد اصئئب الكثيئئر مئئن الق ئوات الرديفئئة (المرتزقئئة) فئئي بئئالد
الش ئئام اداة بي ئئد بع ئئض الحك ئئام واألمئ ئراء الطم ئئوحين ال ئئذين ح ئئاولوا تحقي ئئق مكاس ئئب سياس ئئية
وعس ئئكرية وتوس ئئيع دائئ ئرة نف ئئوذهم مس ئئتغلين انش ئئغال الدول ئئة العثماني ئئة ف ئئي الجبه ئئة األوربي ئئة

والشئئرقية فئئي إي ئران منئئذ اواخئئر القئئرن السئئادس عشئئر وحتئئى الثلئئث األول مئئن القئئرن السئئابع
عشئئر  ,وقئئد انتشئئرت خئئالل تلئئك الفت ئرة الكثيئئر مئئن صئئنوف الق ئوات العسئئكرية التئئي كانئئت
تعرض خدماتها القتالية على الوالة و األمراء لقاء المال ,ونظئ اًر النشئغال الدولئة خئالل تلئك
الفترة بالحروب الخارجية فقد سمحت لهم استئجار القوات المرتزقة لمسئاعدتهم فئي تصئريف

ش ئئؤون الدول ئئة( ,)2وق ئئد وج ئئدت أنئ ئ واع متع ئئددة له ئئذه القئ ئوات ف ئئي ب ئئالد الش ئئام كالداالتي ئئة(,)3
والالوندية( ,)4والمغاربة( ,)1وكذلك عساكر السكبان الذين شاع اسئتخدامهم بشئكل بئارز مئن
قبل والة و أمراء بالد الشام المحليين وخاصة الرافضين منهم للسيطرة العثمانية.

( )1علي :خطط الشام ,المصدر السابق ,ص.28
( )2رافق :مظاهر من الحياة العسكرية  ,المصدر السابق ,ص.74
( )3وهئئم مئئن العسئئاكر المرتزقئئة فئئي بئئالد الشئئام  ,قائئئدهم األعلئئى يعئئرف ب ئ يدلئئي باشئئيي ولهئئم خئئان خئئاص فئئي دمشئئق
يعرف بخان الدالتية ,وقد شئاع اسئتخدامهم خئالل القئرن السئابع عشئر والثئامن عشئر  ,حسئين محبئب المصئري :معجئم
الدولة العثمانية  ,ط ,1دار الثقافة للنشر( ,القاهرة ,)2004 ,ص.78
( )4الالونديئئة :نئئوع مئئن أن ئواع العسئئاكر المرتزقئئة فئئي بئئالد الشئئام  ,وكئئانوا قبئئل ذلئئك مخصصئئين للعمئئل فئئي األسئئطول
العثمئاني وتئئم االسئتغناء عئئن خئئدماتهم خئالل القئرن السئئادس عشئر ,انتقلئوا إلئئى بئالد الشئئام وكونئوا فئرق مرتزقئئة تعئئرض
خدماتهم على االمراء والوالة لقاء المال ,قائدهم األعلى يطلئق عليئه لقئب يزوربئا باشئي الالونديئةي ,علئي :خطئط الشئام,
المصدر السابق  ,ص.29
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ثانيا -عساكر السكبان:
أصئل التسئئمية فارسئية مئئن صئئكبان) (Segbnأوسئيمان ) (Seymnوتعنئئي صئئاحب

الكئئالب ,وتسئئتخدم باللغئئة الكرديئئة بئئنفس المعنئئى ,وسئئموا كئئذلك ألنهئئم كئئانوا يقئئودون الكئئالب
أمام قادتهم عند مسيرهم للصيد أو الحرب(.)2

بئئرز السئئكبان علئئى مسئئرح األحئئداث العسئئكرية والسياسئئية فئئي بئئالد الشئئام منئئذ أواخئئر

القرن السادس عشر وشكلوا معظمهم من أبناء األناضول( ,)3وهم في األصئل إحئدى الفئرق
التي كانت تتكون منها قوات االنكشئارية  ,وقئد شئكلت هئذه الفرقئة فئي عهئد السئلطان بايزيئد

األول (1402-1389م)  ,وكانت تستخدم أساساً في خدمئة الصئيد للسئلطان ,وتتكئون مئن
ثالثة فرق أساسية وهي مربو الكئالب الزغاريئة (السئلوقية) ),) grynound– Keepers
ومربئ ئ ئئو كئ ئ ئئالب الصامسئ ئ ئئون (الئ ئ ئئدرواس) ( )Mastiff-Keepersومربئ ئ ئئو طيئ ئ ئئر الكركئ ئ ئئي

) ,)Crane-Keepersوكانت هذه الفرق الثالثة مخصصئة ألغئراض الصئيد ,وقئد عرفئت
بالشدة مع قلة االنضباط وهذا ما حئدا بالسئلطان محمئد الفئات (1481 -1451م) بئدمجهم
مع فرق االنكشارية ألجل أن يكونوا أسهل انقياداً مما كانوا عليه في السابق(.)4

كان ئئت واح ئئدة م ئئن ف ئئرق الس ئئكبان تتمرك ئئز ف ئئي العاص ئئمة اس ئئتانبول  ,وق ئئد ش ئئكل

السكبان معظم أغوات قصر السلطان حتى عهئد السئلطان سئليم االول (1520-1512م),
وكان قائدهم األكبر يسمى يالسكمن باشيي وكان له نفوذ أكبر من نفوذ غا االنكشارية فئي
صئئنف المشئئاة ,وهئئو مسئئؤول عئئن تعئئين بعئئض القئئادة الصئئغار فئئي الجئئيش ,وتقئئع ضئئمن

مسئئؤولياته إدارة ماليئئة الق ئوات التابعئئة لئئه ,وكئئذلك كانئئت القضئئايا المتعلقئئة باالنكشئئارية تحئئل
من قبله ومن قبل غئا االنكشئارية  ,وكئانوا ينظمئون خئروو القئوات إلئى الحمئالت العسئكرية
( )1المغاربئئة :فئئرق مئئن المرتزقئئة كانئئت منتشئرة فئئي بئئالد الشئئام وصئئلوا إليهئا فئئي فتئرات متقطعئئة مئئن شئئمال
أفريقيئا ,يطلئق علئى قائئدهم لقئئب يشئيك المشئايكي  ,وكئانوا يشئكلون معظمهئئم قئوات األمئراء فئي منئاطق عكئئا

وصفد فئي الجليئل جنئوب لبنئان ,عبئدالغني عمئاد السئلطة ي بئالد الشئام فئي القئرن الثئامن عشئر ,ط ,1دار

النفائس ( ,بيروت ,)1943 ,ص.110

( )2سويد :التاريك العسكري ئ المصدر السابق ,ص91؛ علي  :خطط الشام  ,المصدر السابق ,ص.29
( )3رافق  :مظاهر من الحياة العسكرية  ,المصدر السابق ,ص.75
( )4المصدر نفسه  ,ص.76 -75

402

آذار(2021/3/11م) 1442/هـ

– ملحق العدد ()1/84

في أوربئا ,و مئن الصئعب عزلئه دون موافقئة كبئار أغئوات االنكشئارية  ,وقئد ارتقئى السئكبان
باشئئي إلئئى المرحلئئة الثانيئئة فئئي سئئلم االنكشئئارية واسئئتمر كئئذلك حتئئى اواخئئر القئئرن السئئادس
عشر ,وعنئدما وصئل حينهئا إلئى منصئب معئاون أول لئرئيس األغئوات ,قبئل أن يبئدأ خسئارة

هذا المنصب والنفوذ لصال أغوت االنكشارية  ,ومئع اشئتداد حئدة األزمئة االقتصئادية ألتئي
عصئئفت بالدولئئة العثمانيئئة وت ارجئئع قيمئئة العمل ئئة ,فقئئدت الق ئوات االنكشئئارية قئئدرتها القتاليئئة

السئئابقة فاتجئئه الكثيئئر مئئنهم لالنخ ئراط باألعمئئال الخاصئئة فئئي الواليئئات العثمانيئئة  ,وبمئئا أن
عساكر السكب ان كان معظمهم من أبناء األناضول فقد عادوا إلى مزاولة اعمالهم الزراعيئة

بعد االستغناء تئدريجيا عئن خئدماتهم القتاليئة ,عئدا فرقئة واحئدة بقئت فئي خدمئة السئلطان(,)1

وعندما انئدلعت تمئرد الجالليئة

()2

فئي األناضئول عئام 1595م انخئرط السئكبان فئي صئفوفها

وقئئد قئئاد هئئذا التمئئرد فرسئئان السئئباهية الئئذين سئئحبت مئئنهم اإلقطاعئئات إضئئافة إلئئى السئئكبان
والفالحين ونخب عسكرية وادارية كانت ناقمة علئى السئلطة المركزيئة الحاكمئة  ,وقئد جعلئوا
من أنفسهم هيئة اجتماعية واقتصادية حاكمة فأصبحوا يشكلون يدولة داخل دولئةي علئى حئد
تعبير أحد المؤرخين االتراك(.)3

( )1هاملتون غب وهارولئد بئاون :المجتمئع اإلسئالمي والغئرب ,ترجمئة احمئد أيئبش ,و ,1ط ,1دار الكتئب
الوطنية( ,ابو ظبي ,)2012 ,ص ص.438-473

( ) 2تمئئرد الجالليئئة :ينسئئب هئئذا التمئئرد إلئئى شئئخص يئئدعى يالشئئيك جئئاللي وكئئان يقطئئن فئئي مدينئئة توقئئات
الواقعة وسط األناضول ,اشتهر بعلمئه وزهئده ,وكئان يتمتئع بئاحترام كبيئر بئين عامئة األهئالي  ,فئدعاهم إلئى

الوحدة تحت رايته ألجل تحقيق العدل للفقراء و المظلومين ,التف حوله الفالحئين و الفرسئان السئباهية ,قئاد

أول تمرد ضد الدولة عام 1519م وأطلق على هذا التمرد اسم الجاللي واعتبا ار منه بدأ العثمانيون بإطالق
هذه التسمية على جميع حركات التمرد التي شهدتها الدولة في األناضول على الرغم من اخئتالف أهئدافها

اء كانت سياسية  ,عسكرية ,أو اقتصادية .للمزيئد مئن التفاصئيل ينظئر :جعفئر أصئغر عبئاس
و أنواعها سو ً
,يحرك ئ ئئات تم ئ ئئرد الجاللي ئ ئئةي ,مجل ئ ئئة الد ارس ئ ئئات التاريخي ئ ئئة و الحض ئ ئئارية ,مئ ئ ئ ,8ع ,23جامع ئ ئئة تكري ئ ئئت,

,2016ص.233

( )3يلمئ ئئاز أوزتونئ ئئا ,تئ ئئاريك الدولئ ئئة العثمانيئ ئئة ,ترجمئ ئئة عئ ئئدنان محمئ ئئود سئ ئئلمان ومحمئ ئئود األنصئ ئئاري ,ط,1
(استانبول ,مؤسسة فيصل للتمويل ,)1988 ,و ,1ص.451
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ثالثا -انتقال عساكر السكبان إلى بالد الشام:

اتسئئعت رقعئئة االضئئطرابات التئئي بئئدأت فئئي األناضئئول أواخئئر القئئرن السئئادس عشئئر

لتشئئمل بئئالد الشئئام وخاصئئة المنئئاطق الواقعئئة شئئمال واليئئة حلئئب ,وقئئد شئئجعت طبيعئئة هئئذه

المنطقئئة الجبليئئة الئئوعرة  ,وانشئئغال الدولئئة العثمانيئئة بحروبهئئا الخارجيئئة  ,علئئى انتقئئال تمئئرد
الجالليئئة إليهئئا ,و اسئئتغل والة وأم ئراء بئئالد الشئئام الطمئئوحين ذلئئك وسئئعوا جاهئئدين لتوسئئيع
رقعة سلطتهم ونفوذهم( ,)1ومع امتداد تمرد الجاللية إلئى بئالد الشئام انتقئل عسئاكر السئكبان

إليها أيضا  ,وقد جاء ذكرهم ألول مرة لدى المؤرخ الدمشقي الحسئن البئوريني المتئوفى سئنة

1615م ,عنئئد ترجمتئئه لعبئئدالحليم اليئئازجي أحئئد المتمئئردين السئئكبان ضئئد السئئلطة العثمانيئئة
في بالد الشام قائالً" :السكبان عبارة عن طائفة كان وضئعهم أن الواحئد مئنهم يحمئل بندقيئة
على ظهره ويقود الكلب فئي سئاجورة (القيئد) ويمشئي أمئام األميئر أو الكبيئر حئين يسئير إلئى

الصئئيد"  ,ويض ئيف قئئائالً" :وه ئؤالء الطائفئئة لئئم يكون ئوا اوالً شئئيئاً مئئذكو اًر حتئئى جئئاء إلئئى بئئالد
الشام أمير يقال له أبو سئيفين تئولى لئواء نئابلس فصئحب مئنهم نحئو مئئة رجئل يسئتعين بهئم
علئئى رعايئئا بئئالد نئئابلس  ,فاعتئئاد األمئراء اصئئطحابهم إلئئى واليئئاتهم ,فكثئئروا  ,إلئئى أن تئئولى

ل ئواء صئئفد أميئئر يقئئال لئئه درويئئش بئئك ,فاستصئئحب مئئنهم جماعئئة كئئان كبيئئرهم عبئئدالحليم
اليئئازجي  ,فاسئئتمر درويئئش بئئك فئئي صئئفد وهئئم معئئه ,فئئاتأفق أنئئه عئئزل بئئاألمير علئئي الشئئهير
بدالي علي الجركسي ,فذهب علي المذكور ألن يتسلم والية صفد فقال عبد الحلئيم اليئازجي
لدرويش بك :ال تسلم الوالية المذكورة لدالي علي ,وأنا أمنعه بالحرب والضرب"(.)2

وبحسب النص المئذكور ,يبئدو أن السئكبان لئم يشئكلوا أهميئة كبيئرة فئي بئالد الشئام

عنئئدما انتقل ئوا إليهئئا منئئذ عئئام 1595م ,إال أن ضئئعف قبضئئة الدولئئة العثمانيئئة مئئن الناحيئئة
اإلدارية والعسكرية على بالد الشام شجعت على تنظئيم السئكبان ألنفسئهم وعئرض خئدماتهم
القتاليئئة علئئى أم ئراء وحكئئام الئئبالد وتشئئجيعهم علئئى القيئئام ضئئد الدولئئة لقئئاء حصئئولهم علئئى
( )1محم ئئد أم ئئين اب ئئن فض ئئل اص المحب ئئي :خالص ئئة األث ئئر ف ئئي اعي ئئان الق ئئرن الح ئئادي عش ئئر  ,و ,2ط,1
المطبعة الوهيبية( ,القاهرة1284 ,هئ) ,ص85؛ عبدالكريم رافق :بالد الشام ومصر من الفت العثماني الى

حملة نابليون بونابرت (1798-1516م) ,ط ,2جامعة دمشق( ,دمشق ,)1968 ,ص.200

( )2الحسن بن محمد البوريني :تراجم األعيئان مئن أبنئاء الزمئان ,تحقيئق صئالح الئدين المنجئد ,و ,2ط,1
مطبوعات المجمع العلمي العربي (,دمشق ,)1959 ,ص.259
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الم ئئال ,وق ئئد اس ئئتغل أمئ ئراء وحك ئئام ال ئئبالد الطم ئئوحين ذل ئئك لم ئئد س ئئيطرتهم ونف ئئوذهم وتحقي ئئق
طموح ئئاتهم بالس ئئلطة م ئئا زاد ف ئئي أهمي ئئتهم خاص ئئة وأنه ئئم يجي ئئدون الفن ئئون القتالي ئئة واس ئئتخدام

األسئئلحة الناريئئة زد علئئى ذلئئك معئئرفتهم بظئئروف الئئبالد السياسئئية و خب ئرتهم فئئي جغرافيتهئئا
الطبيعية  ,وقد استخدم قسم منهم في حماية القالع و الخدمة كمشاة وفرسان(.)1
تألف السكبان في بالد الشام من فرق متعددة يقود كئالً منهئا قائئد فرقئة برتبئة بلئوك باشئي,

وعئئادة مئئا كئئان يختئئار أحئئد البلئئوك باشئئية ليكئئون قائئئد لهئئم برتبئئة سئئردار  ,وكئئانوا يتقاضئئون

يعلوفاتي مرتبات  ,تدفع لهم شهرياً ,وأعطئوا فضئالً عئن ذلئك أعطيئات دعيئت يبخشئيشي,
كانئئت تتجئئاوز أحيان ئاً قيمئئة مرتبئئاتهم الفعليئئة ,ومئئن عئئادة كئئل فرقئئة مئئنهم أن تجمئئع الغنئئائم

عل ئئى ح ئئدى  ,وم ئئن ث ئئم بيعه ئئا واقتس ئئام ثمنه ئئا  ,واذا ل ئئم يس ئئيطر مس ئئتأجر الس ئئكبان عل ئئيهم
فسرعان ما ينتقلون إلى فوضويين يروعون السكان المحليين ,وخاصة سكان الريف(.)2

ووصئئلت أعئئداد السئئكبان فئئي بئئالد الشئئام إلئئى مئئا يزيئئد عئئن ( )16.000مقاتئئل عئئام

1632م ,وهي الفترة التي اجتاحت فيها االضطرابات تلك(.)3
رابعا -بروز السكبان على سااحة األحادا السياساية والعساكرية باد باالد الشاام 1595
1605-م:

بئئدأ السئئكبان الظهئئور علئئى سئئاحة األحئئداث السياسئئية والعسئئكرية فئئي بئئالد الشئئام مئئع

تمئئرد كبيئئرهم عب ئئدالحليم اليئئازجي عئئام 1602م ,فق ئئد تمئئرد فئئي نف ئئس العئئام شئئخص يئئدعي
حسئئين باشئئا فئئي سئئنجق قرمئئان التئئابع لواليئئة قونيئئة فئئي األناضئئول احتجاجئاً علئئى عزلئئه مئئن

منصبه

() 4

كوالي على الحبشة( ,)5وسرعان ما امتدت التمرد إلى شمال حلئب حيئث لقئي لئه

( )1رافق :مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية  ,المصدر السابق ,ص.75
( )2المصدر نفسه ,ص ص .76-75
( )3سويد :التاريك العسكري  ,المصدر السابق ,ص.290
( )4البي ئئر اورت ئئايلي :العثم ئئانيون ف ئئي ث ئئالث ق ئئارات ,ترجم ئئة عب ئئدالقادر عب ئئداص  ,ط ,1ال ئئدار العربي ئئة للعل ئئوم ناش ئئرون,
(بيروت ,)2014 ,ص.85
( )5والية الحبشئة :تقئع علئى السئاحل الغربئي للبحئر االحمئر  ,تأسسئت عئام 1555م ,كئان واليهئا فئي العئادة يريئل مئن
جئئدة فئئي الحجئئاز  ,ويجئئدد لئئه كئئل سئئنتين  ,ثئئم أصئئب هئئذا المنصئئب وراثيئاً .محمئئد بئئن ابئئي السئئرور البكئئري الصئئديقي:

المئئنه الرحمانيئئة فئئي الدولئئة العثمانيئئة  ,تحقيئئق ليلئئى الصئئبا  ,ط ,1دار البشئئائر للطباعئئة والنشئئر والتوزيئئع( ,دمشئئق,
 ,)1995ص.250
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صدى لدى بعض الناقمين على السلطة العثمانية ,فتحالف معه كبير عسئاكر السئكبان فئي
نابلس شمال القدس عبدالحليم اليازجي والتقى الثائران في منطقة الرها شمال حلئب  ,وكئان

اليازجي قد وصلها بعد أن اجتاز صئيدا وطئرابلس الشئام التئي كانئت تعئاني مئن اضئطرابات
سياسئئية وعسئئكرية( ,)1وقئئد تمكئئن اليئئازجي مئئع عسئئاكر السئئكبان مئئن دخئئول سئئنجق كلئئس
شئئمال حلئئب مسئئتغالً خئئروو حاكمهئئا حسئئين باشئئا جئئانبوالذ ( )1604-1699وأمعن ئوا فئئي
خرابها ونهبها والقرى المجئاورة لهئا ,كمئا قتلئوا نائئب حاكمهئا ,وقئد حئاولوا قبلهئا دخئول حلئب
فتصئئدى لهئئم واليهئئا نصئئوخ باشئئا ( ,)1604-1602ولئئم يسئئتمر الحلئئف بئئين حسئئين باشئئا

وناصئ ئئيف اليئ ئئازجي طئ ئئويالً إذ سئ ئئرعان مئ ئئا دبئ ئئت الخالفئ ئئات بينهمئ ئئا عنئ ئئدها تمكنئ ئئت الدولئ ئئة
العثمانية من القضاء عليهم واستعادة ما كان في حوزتهم من األراضي(.)2

لم تنعم المنطقة باالستقرار السياسي طويالً  ,إذ تجددت االضئطرابات مئرة أخئرى

وكئ ئئان عسئ ئئاكر السئ ئئكبان بمثابئ ئئة األداة ألتئ ئئي اسئ ئئتخدمها والة و أم ئ ئراء بئ ئئالد الشئ ئئام لتحقيئ ئئق
طموحاتهم التوسعية خالل تلك الفترة.
خامسااا -دور عساااكر السااكبان بااد دعاام حركااات التماارد
1635م:

ااد الدولاة العثمانيااة -1605

يع ئئد الس ئئكبان العام ئئل المش ئئترك ف ئئي معظ ئئم حرك ئئات التم ئئرد الت ئئي نش ئئبت ض ئئد

العثمانيئئة فئئي بئئالد الشئئام خئئالل النصئئف األول مئئن القئئرن السئئابع عشئئر ,وكئئان لهئئم الئئدور
الكبيئئر فئئي نجاحهئئا وفشئئلها ,فقئئد عانئئت بئئالد الشئئام خئئالل الفت ئرة الممتئئدة مئئن عئئام 1605

وحتئئى عئئام 1635م مئئن عئئدم االسئئتقرار السياسئئي واألمنئئي وتمثئئل ذلئئك بكث ئرة تمئئرد والة و
أمئ ئراء ال ئئبالد المحلي ئئين وك ئئان أبرزه ئئا تم ئئرد عل ئئي باش ئئا ج ئئانبوالذ ح ئئاكم س ئئنجق كل ئئس ع ئئام

1605م ,وتم ئئرد فخ ئئر ال ئئدين المعن ئئي الث ئئاني أمي ئئر جب ئئل لبن ئئان (1635-1590م) ,وق ئئد
تألفت قواتهم في معظمها من فرسان اإلقطاع المحليين وعساكر السكبان.

( )1البوريني :تراجم األعيان ,المصدر السابق ,و ,,2ص.261

( )2محمد أمين بن فضل اص المحبي :خالصة األثر في أعيان القرن الحئادي عشئر ,و ,2ط ,1المطبعئة
الوهيبية( ,القاهرة1284 ,هئ) ,ص.85
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 -1عساكر السكبان و تمرد علد باشا جانبوالذ بد حلب 1607 -1605م:

تمئئرد علئئي باشئئا جئئانبوالذ فئئي حلئئب احتجاجئاً علئئى قيئئام سئئنان باشئئا ابئئن جغالئئة قائئئد القئوات

العثمانيئئة التئئي كانئئت متوجئئه لقتئئال الصئئفويين فئئي إيئران بقتئئل عمئئه حسئئين باشئئا والئئى حلئئب

( 1605 -1604م) ,وذل ئئك بع ئئد ع ئئودة القئ ئوات العثماني ئئة منكسئ ئرة إل ئئى األناض ئئول متهم ئئة
بالخيانة وعدم نجدة القوات العثمانية(.)1

تمكئئن علئئي باشئئا مئئن دخئئول حلئئب و أعلئئن نفسئئه والي ئاً عليهئئا وامتنئئع عئئن دفئئع المئئال

للدولة عام 1605م(.)2

شئئكلت هئئذه التمئئرد الفرصئئة المناسئئبة للعديئئد مئئن الطئئامحين بالسئئلطة وذلئئك لتوسئئيع

نفوذهم في بالد الشام عن طريق إثبات والئهم للدولة العثمانية ,فما أن وصلت أنبئاء التمئرد
إلئئى ط ئرابلس الشئئام حتئئى تطئئوع واليهئئا يوسئئف باشئئا سئئيف (1624-1579م) لقتئئال والئئي

()3
فعين قائداً لعساكر الشام والتقى علي باشا فئي معركئة طاحنئة بحمئاة شئمال دمشئق
حلب
أ
عام 1606م ,أدحر فيها يوسف باشا وفر هارباً إلى طرابلس(.)4

شجع هذا االنتصار والي حلب على مواصلة توسئعة فئي بئالد الشئام ,فتحئالف مئع

جبئئل فخئئر الئئدين المعنئئي الثئئاني أميئئر جبئئل لبنئئان ,الئئذي كئئان يطمئ هئئو اآلخئئر إلئئى اقامئئة
إمارة مستقلة تضم بالد الشام الجنوبية من طرابلس شماالً حتئى غئزة جنوبئاً ,فئاتفق الطرفئان
عام 1606م على قتال والي طرابلس ثم السيطرة عليهئا ,فانقسئمت بئالد الشئام إلئى فئرقتين,
األولئئى تمثئئل الدولئئة العثمانيئئة بزعامئئة يوسئئف باشئئا سئئيف والئئي ط ئرابلس أمئئا الثانيئئة فتمثئئل
( )1الصديقي :المن الرحمانية ,المصدر السابق ,ص ص251-250؛ خليل الباشا :معجم اعالم الئدروز
 ,المصدر السابق ,و ,1ص.349

( )2المحبي :خالصة األثر  ,المصدر السابق ,ص87

( )3يوسف باشا سيفا :ينتمي إلى أسرة ل سيفا الكردية التي قطنت مناطق طئرابلس الشئام وضئواحيها منئذ
القئئرن الثالئئث عشئئر المئئيالدي ,اشئئتهروا ك ئوالة لط ئرابلس منئئذ العهئئد المملئئوكي (1516 -1520م)  ,وازداد
نفئئوذهم فيهئئا لمئئا يمتلكونئئه مئئن السئئلطة والمئئال ,تئئولى يوسئئف باشئئا ط ئرابلس لفت ئرات متقطعئئة األولئئى عئئام

1579م وحتئئى عئئام 1580م ,والثانيئئة عئئام  1584وسئئتمرت حتئئى عئئام 1624م .صئئقر يوسئئف صئئقر :
عائالت حكمت لبنان  ,ط ,1المركز العربي للمعلومات ( ,بيروت ,)2008 ,ص ص.343-339

( )4المحبي  :خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ,المصدر السابق ,ص.153
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المتمردين ضدها بزعامة علئي باشئا جئانبوالذ والئي حلئب و فخئر الئدين المعنئي الثئاني أميئر
جب ئئل لبن ئئان( ,)1ف ئئي المقاب ئئل عق ئئد وال ئئي طئ ئرابلس تحالفئ ئاً م ئئع مص ئئطفى باش ئئا وال ئئي دمش ئئق

(1607 -1603م) ,وقر ار التصدي للمتمردين ضد السلطة العثمانية(.)2

تمكئئن علئئي باشئئا واألميئئر فخئئر الئئدين المعنئئي مئئن السئئيطرة علئئى ط ئرابلس وسئئهل

البقئاع وبئذلك يكونئا قئد سئئيط ار علئى الطئرق الرئيسئة الرابطئة بئئين دمشئق وسئاحل بئالد الشئئام
الجنوبية من طرابلس شئماالً وحتئى صئيدا جنوبئاً( ,)3ثئم توجهئا إلئى دمشئق للسئيطرة عليهئا ,

وما أن وصال إليها حتى فر يوسئف باشئا مئع قواتئه منهئا متوجهئاً إلئى حصئن األكئراد غئرب
حمص  ,فأمر علي باشا بنهب أطراف دمشق والمحالت الخارجئة منهئا حتئى خئرو أعيانهئا
للتفئاوض معئئه علئى الصئئل الئئذي ارتضئى بئئه لقئاء المئئال ,فارتئئد عنهئا مئئع حليفئه إلئئى سئئهل

البقاع وافترقا هناك(.)4

امتئئدت سئئلطة علئئي باشئئا جئئانبوالذ خئئالل تلئئك المئئدة مئئن حلئئب شئئماالً إلئئى حمئئص

جنوب ئاً ,خاص ئئة بعئئد أن اص ئئطل مئئع يوس ئئف باشئئا س ئئيفا ,كمئئا اتس ئئع نفئئوذه عل ئئى المن ئئاطق

الساحلية لبالد الشام من أدنة شماالً وحتى غئزة جنوبئاً( ,)5األمئر ألئذي شئجع بعئض األمئراء
في أوربا على االتصال به وتقديمهم الوعود بدعم تمرده ضد الدولة العثمانية(.)6

كئئان علئئي باشئئا ينئئاور الدولئئة العثمانيئئة عئئن طريئئق إرضئئائها بالمئئال  ,وقئئد اعترفئئت بئئه واليئاً
علئئى حلئئب ومنحتئئه حئئق تعيئئين وعئئزل السئئناجق  ,وفئئي ذات الوقئئت كئئان يجئئري اتصئئاالت
مكثفة مئع أمئراء توسئكان فئي ايطاليئا إلبئرام اتفاقيئة دفاعيئة هجوميئة ضئد الدولئة العثمانيئة ,

ومئئا أن علمئئت األخيئرة بئئذلك حتئئى قئئررت الئئتخلص منئئه خاصئئة بعئئد الشئئكاوى التئئي وصئئلت
( )1جمعئئة القئئاري ورسئئالن بئئن يحيئئى القئئاري :والة دمشئئق فئئي العهئئد العثمئئاني ؛ سئئويد :التئئاريك العسئئكري
للمقاطعات اللبنانية ,المصدر السابق ,ص.237

( )2المقاري و القارس :والة دمشق  ,المصدر السابق ,ص.237
( )3سويد :التاريك العسكري ,المصدر السابق ,ص.237

( )4الخوري بولس ق أرلئي :علئي باشئا جنئبالط والئي حلئب  ,1611-1605ط ,1منشئورات دار المكشئوف,
(بيروت ,)1939 ,ص37؛ المحبي :خالصة األثر ,المصدر السابق ,ص.138

( )5البوريني :تراجم األعيان ,المصدر السابق ,ص ص .283-282
( )6ق أر لي :علي باشا جنبالط ,المصدر السابق ,ص.37
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إل ئئى اس ئئتانبول م ئئن ق ئئادة الس ئئكبان ال ئئذين هربئ ئوا م ئئن دمش ئئق اثن ئئاء حص ئئاره له ئئا( ,)1فأرس ئئلت
الص ئئدر األعظ ئئم مئ ئراد باش ئئا (1611-1606م) ,عل ئئى رأس ( )300.000مقات ئئل للقض ئئاء
على االضطرابات الحاصلة في األناضول وبالد الشام(.)2

ما أن سئمع علئي باشئا بقئرب وصئول الحملئة العسئكرية العثمانيئة حتئى جمئع قواتئه

التئئي كانئئت متفرقئئة فئئي أرجئئاء واليئئة حلئئب  ,والتقئئى الطرفئئان فئئي منطقئئة مئئرو دابئئق شئئمال
حلئئب عئئام 1607م ,وكئئان النصئئر حليئئف الق ئوات العثمانيئئة ألتئئي تمكنئئت مئئن القضئئاء علئئى
تمرد علي باشا ودخول حلب عام 1607م(.)3

لعب السكبان الدور األساسي في تمرد علي باشا جئانبوالذ فكئانوا عئامالً مهمئاً فئي

انجاحه أول األمر ثم فشله  ,ويشير البوريني ,وهو من مئؤرخي تلئك الحقبئة بئأن علئي باشئا

تمكئئن فئئي بدايئئة مئئن جمئئع ( )10,000مقاتئئل مئئن عسئئاكر السئئكبان تمكئئن بواسئئطتهم مئئن
السئئيطرة علئئى حلئئب وطئرابلس  ,كمئئا تمكئئن بواسئئطتهم مئئن دحئئر والئئي الشئئام وحليفئئه يوسئئف
باشئا سئيفا وثئم السئيطرة علئى أطئراف دمشئق( ,)4ويشئير كئذلك المحبئي فئي تاريخئه إلئى تلئك
الواقعة كما جئاء علئى لسئان علئي باشئا جئانبوالذ قئائالً :يإن العسئكر الشئامي مئا قاتلنئا وانمئا
قابلنئئا للسئئالم علينئئاي ,فئئي إش ئئارة إلئئى سئئرعة تمكئئن هئئذه القئ ئوات مئئن دحئئر عسئئاكر دمش ئئق

والسيطرة على أطرافها( ,)5وقد امتد نفوذه بواسطتهم على معظم بالد الشام الجنوبية(.)6

( )1البوريني :تراجم األعيان ,المصدر السابق ,ص.283

( )2كام ئئل ب ئئن حس ئئين ب ئئن مص ئئطفى ب ئئالي الغرب ئئي :نه ئئر ال ئئذهب ف ئئي ت ئئاريك حل ئئب ,و ,3ط ,1المطبع ئئة
المارونية( ,حلب ,د.ت) ,ص.275

( )3المحبي :خالصة األثر  ,المصدر السابق ,ص ص 139-138؛ البوريني :تراحم األعيئان ,المصئدر
السابق ,ص ص .284-283

( )4المحبي :خالصة األثر المصدر السابق ,و ,3ص.271
( )5المصدر نفسه ,ص.135

( )6يشئئير البئئوريني فئئي تاريخئئه أن علئئي باشئئا جئئانبوالذ أمئئر عسئئاكر السئئكبان بنهئئب أط ئراف دمشئئق (ولئئم
يئئدخلها خوف ئاً مئئن العواقئئب لمئئا تحملئئه دمشئئق مئئن قدسئئية لئئدى العثمئئانيين) لمئئدة ثالثئئة ايئئام وكئئانوا يأخئئذون

األموال و األوالد الذكور لغرض تجنيدهم ولم يعترضئوا للنسئاء امتثئاالً ألو مئر علئي باشئا  ,البئوريني :تئراجم

األعيان ,المصدر السابق ,ص.283
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وصلت أعداد السكبان في جيش علئي باشئا جئانبوالذ إلئى ( )40,000مقاتئل عنئد اسئتعداده
لمالق ئئاة قئ ئوات الدول ئئة العثماني ئئة بع ئئدما تلق ئئى التعزيئ ئزات العس ئئكرية م ئئن األمي ئئر فخ ئئر ال ئئدين

المعنئئي الثئئاني ويوسئئف باشئئا سئئيفا الئئذين امئئدوه ب( )6,000مئئنهم ,وقئئد تمكئئن مئئن السئئيطرة
عليهم وتنظيمهم من خالل الهبات والعطايا التي كان يقدمها لهم  ,فضئال عئن الغنئائم التئي

كئانوا يحصئلون عليهئا( ,)1ويشئير البئوريني ايضئاً بئئان علئي باشئا كئان علئى اتصئال وتنسئئيق
مع قادة السئكبان فئي االناضئول حيئث اسئتعان بهئم علئى اغتيئال الئوالة الئذين كانئت ترسئلهم

الدولة العثمانية إلى حلب ليحلوا محله(.)2

وكما كان السكبان عوناً لعلي باشا فإنهم ساهموا في إفشال تمرده ,لعئدم امئتالكهم

قاعدة شعبية في بالد الشام وذلك لسوء سئلوكهم ونهئبهم وتخئريبهم للقئرى والمئدن التئي كئانوا

يدخلونها  ,ويصئفهم البئوريني ب ئ ي الطغئاة البغئاة الخئارجين عئن الئدين المئارقين عئن االيمئان
مئئروق السئئهم عئئن الرميئئة" ( ,)3كمئئا يشئئير فئئي غيئئر موضئئع بئئأن كثئرة الشئئكاوى المقدمئئة مئئن
قئئادة السئئكبان الئئذين فئئروا مئئن دمشئئق اثنئئاء حصئئاره لهئئا عجلئئت مئئن سئئرعة تجهيئئز الدولئئة

العثمانيئئة للحملئئة العسئئكرية ألتئئي تمكنئئت مئئن القضئئاء عليئئه( ,)4و فئئي نفئئس السئئياق يشئئير

تقريئ ئئر موجئ ئئه مئ ئئن قنصئ ئئل توسئ ئئكانا فئ ئئي اسئ ئئتانبول إلئ ئئى حكومتئ ئئه بتئ ئئاريك  6كئ ئئانون األول
1607م بأنئئه مئئا أن سئئمع علئئي باشئئا بوصئئول الق ئوات العثمانيئئة إلخضئئاعه اسئئتعد لمالقاتئئه

واصئئدر أم ئ اًر إلئئى عسئئاكر السئئكبان بئئان ينظم ئوا صئئفوفهم  ,ولمئئا سئئمعوا بئئذلك عمئئدوا إلئئى
الدوران في المدينة يكعادتهمي والتعدي على كل من يلتقون به ,ويصئف ذلئك قئائالً ":فأقفلئت
جميع الدكاكين  ,وانزوى كل إنسان في بيته ,بيد أن هذا لئم يمنئع السئكبان مئن الرجئوع إلئى
عوائئئدهم القبيحئئة ,فاخئئذوا يقتحمئئون الئئدكاكين والمنئئازل ويقومئئون بنهبهئئا  ,ولمئئا سئئمع الباشئئا

بهذه القالقل أمر قائد السكبان بان يجوب مع قواته في المدينة ويوقفئوا هئذه الشئرور ,فنزلئوا
عن ئئد أوامئ ئره وانزلئ ئوا العق ئئاب الش ئئديد بكثي ئئر م ئئن العس ئئاكر ,وبع ئئد أن س ئئافر القئ ئواد إل ئئى ارض

المعركة قرر الباشا أن يخرو إلئيهم بنفسئه ويقئتص مئن كئل مئن وجئده يرتكئب هئذه التعئديات
( )1البوريني :ترجم األعيان ,المصدر السابق ,ص.282
( )2المصدر نفسه ,ص.272

( )3المصدر نفسه  ,ص.275

( )4البوريني :ترجم األعيان ,المصدر السابق  ,ص.282

410

آذار(2021/3/11م) 1442/هـ

– ملحق العدد ()1/84

 ,وقد قطع رأس اثنين منهم بيده ,ودامت هذه الفوضى ستة أيئام متواليئة"  ,ويصئف التقريئر
أيضاً حالة الناس في حلب قائالً" :ودامت هذه الفوضى ستة أيام متوالية حصئر فئي اثنائهئا
كل امرئ همه في منع التعدي عنه والتحصن في بيته والتزامه" (.)1

وقئئد تئئرك علئئي باشئئا نحئئو ( )100مئئن عسئئاكر السئئكبان لح ارسئئة قلعئئة حلئئب أثنئئاء

خروجه لقتال قوات الدولة العثمانية تمكن مراد باشا من القضاء علئيهم جميعئاً وقتئل أربعئة
من قادتهم بعد هزيمة علي باشا في واقعة مرو دابق عام 1607م(.)2

 -2دور عساااكر السااكبان بااد تماارد األمياار بخاار الاادين المعنااد الثاااند بااد جباال لبنااان
1635-1659م:

تعتبئئر األس ئرة المعنيئئة مئئن أبئئرز األسئئر المحليئئة الحاكمئئة فئئي ب ئالد الشئئام الجنوبيئئة

وتحديداً في منطقة الشوف جنوب شرق بيروت والتئي بئرزت خئالل القئرنين السئادس عشئر
والسابع عشر  ,حيئث تمكئن زعئيمهم األميئر فخئر الئدين المعنئي األول (1544 -1516م)

بمئئا كئئان يمتلكئئه مئئن فصئئاحة اللسئئان أن يستحصئئل علئئى موافقئئة السئئلطان سئئليم األول عئئام
1516م بإبقائ ئئه أميئ ئ اًر عل ئئى مقاطعت ئئه مقاب ئئل اعت ارف ئئه بالس ئئيادة العثماني ئئة ,و أن يرس ئئل ل ئئه
المستحقات المالية السنوية بشكل منتظم  ,وقد خلئع عليئه السئلطان لقئب يسئلطان البئري  ,و
كان السلطان يهدف إلى كسب والء حكام و أمراء بالد الشام التقليديين  ,وقد مئنحهم حريئة
اإلدارة والحكئئم مئئا لئئم يهئئدد ذلئئك السئئلطة العثمانيئئة فئئي بئئالد الشئئام ,ومنئئذ ذلئئك التئئاريك بئئدأ
األمير فخر الدين المعني األول يوسع دائرة نفوذه في جبل لبنان وقئد تئوفى عئام 1544م ,

فخلفه ابنه قرقماس (1585-1544م) الئذي اتسئمت فتئرة حكمئه بكثئرة الفئتن واالضئطرابات
والصراعات العسكرية والسياسية خاصة بين المعنيين و ل سيفا والة طئرابلس وقئد كئان جبئل
لبنان يخضع ادارياً لسئلطتهم ,تطلئع المعنيئين إلئى توسئعة دائئرة نفئوذهم علئى حسئاب واليئة
طرابلس  ,بينما سعى ل سئيفا إلئى مئد سئلطتهم السياسئية والعسئكرية علئى جبئل لبنئان ,وقئد

( )1لالطالع على نص التقرير ينظر  :ق أر لي :علي باشا جنبالط ,المصدر السابق ,ص ص.69-68
( )2البوريني :تراجم األعيان ,المصدر السابق ,ص ص .287-286
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راح األميئئر قرقمئئاس ضئئحية دسيسئئة سياسئئية دبرهئئا لئئه يوسئئف باشئئا سئئيفا تئئوفى علئئى أثرهئئا
عام 1585م(.)1

بل ئ المعنيئئون أوو نفئئوذهم فئئي عهئئد األميئئر فخئئر الئئدين المعنئئي الثئئاني (-1590

1635م) ,الئئذي خلئئف أبئئاه قرقمئئاس  ,وقئئد اتسئئمت فت ئرة حكمئئه بطموحاتئئه السياسئئية الكبي ئرة
وعدائه الشديد ليوسف باشا سيفا ,وكان يطم إلى إقامة إمئارة مسئتقلة فئي بئالد الشئام ,وقئد
عم ئئل علئ ئئى تحقيئ ئئق طموحاتئ ئئه هئ ئئذه بمختل ئئف الوسئ ئئائل العسئ ئئكرية والسياسئ ئئية  ,فئئئدخل فئئئي
تحالفات عسكرية عديدة مئع القئوى المحليئة فئي بئالد الشئام كتحالفئه مئع علئي باشئا جئانبوالذ
والي حلب ,وقد تمكنا سوية من هزيمة القوات العثمانية في دمشق عام .)2(1606

بعئئد أن تمكنئئت الدولئئة العثمانيئة مئئن القضئئاء علئئى علئئي باشئئا جئئانبوالذ فئئي حلئئب,

وجهت جهودها للقضاء على سلطة األمير فخئر الئدين المعنئي الثئاني فئي جبئل لبنئان الئذي
أدرك بدوره أنه ال طاقة له بمقارعة الدولة وفر هارباً إلى توسكانا في إيطاليئا ,ومكئث فيهئا
خمسة اعوام منئذ عئام  1513وحتئى عئام 1618م ,تمكئن خئالل مئن الحصئول علئى وعئود
بالئئدعم والمسئئاندة مئئن ملئئوك وأم ئراء أوربئئا ضئئد الدولئئة العثمانيئئة لقئئاء اسئئتمرار تمئئرده ضئئد
العثمانيين( ,)3وفئي ذات الوقئت أدرك أهميئة االتصئال والتفئاهم مئع الدولئة العثمانيئة  ,وذلئك
م ئئن أج ئئل الحف ئئاظ عل ئئى إمارت ئئه  ,فاتص ئئل بالس ئئلطان مص ئئطفى األول (1618 -1617م)

ونج في الحصول على العفو منئه ,فعئاد إلئى جبئل لبنئان عئام 1618م وتمكئن بمئا يمتلكئه

مئئن قئئوة عسئئكرية منظمئئة مئئن السئئيطرة علئئى سئئاحل بئئالد الشئئام مئئن حئئدود حلئئب شئئماالً إلئئى

غ ئزة جنوب ئاً  ,كمئئا تمكئئن بالوسئئائل السياسئئية وبمسئئاعدة وكالئئئه فئئي اسئئتانبول مئئن الحصئئول
عل ئئى موافق ئئة الس ئئلطان بتوليت ئئه عل ئئى جمي ئئع ه ئئذه المن ئئاطق ومنح ئئه لق ئئب س ئئلطان الب ئئر ع ئئام

( )1عبئئدالعزيز سئئليمان نئوار :وثئئائق اساسئئية مئئن تئئاريك لبنئئان الحئئديث (1920 -1547م)  ,ط ,1جامعئئة

بي ئئروت العربيئ ئئة( ,بيئ ئئروت1974 ,م) ,ص18؛ عم ئئر عبئ ئئدالعزيز عمئ ئئر :ت ئئاريك لبنئ ئئان الحئ ئئديث (-1516

1915م) ,ط ,1دار النهضة العربية ( ,بيروت ,)2004 ,ص ص .32-31
( )2المحبي :خالصة األثر ,المصدر السابق ,و ,3ص.66

( )3ل لمزيئئد مئئن التفاصئئيل حئئول رحلئئة األميئئر فخئئر الئئدين المعنئئي الثئئاني إلئئى امئئارة توسئئكانا واالتفاقيئئات
السياسية والعسكرية واالقتصادية التي أبرمها هناك ينظر :الخوري بولس ق أر لي :فخر الدين المعنئي الثئاني

حاكم لبنان ,ط ,1دار لحد خاطر( ,بيروت ,)1967 ,ص.176
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1624م ,وهو اللقب الذي كان قد حصل عليه جده األمير فخر الئدين المعنئي األول سئابقاً
 ,وكانت الدولة العثمانية تهدف من وراء ذلك إلى تهدئة األوضاع السياسئية والعسئكرية فئي

بئئالد الشئئام بشئئكل مؤقئئت حتئئى يتسئئنى لهئئا أمئئر القضئئاء عليئئه ,خاصئة وأنهئئا كانئئت مشئئغولة
في حروبها على الجبهتين األوربية والشرقية مع الدولة الصفوية في إيران(.)1

لقئئد تمكئئن األميئئر فخئئر الئئدين المعنئئي الثئئاني مئئن السئئيطرة علئئى سئئاحل بئئالد الشئئام

والتغلئئب علئئى خصئئومه السياسئئيين وخاصئئة يوسئئف باشئئا سئئيفا والئئي ط ئرابلس ,بفضئئل قواتئئه
العسئئكرية ألتئئي كانئئت منظمئئة تنظيمئاً دقيقئاً  ,وقئئد أعئئد السئئكبان مئئن القئوات النظاميئئة الئئدائم
لإلمئئارة ( ,)2وكانئئت مهمئئتهم األساسئئية هئئي حفئئظ األمئئن والحئئدود وح ارسئئة القئئالع والحصئئون
التي تمت السيطرة عليها  ,وقد اسئتخدم األميئر فخئر الئدين المعنئي الثئاني عسئاكر السئكبان

قبئئل سئئفره إلئئى توسئئكانا  ,وعنئئد عودت ئه زاد مئئن أعئئداد أعئئدادهم حتئئى أصئئب يمتلئئك نوعئئان
منهم ,السكبان القدامى و السئكبان الجئدد الئذين اسئتخدمهم بعئد عودتئه إلئى جبئل لبنئان عئام
1618م ,وقئئد نظمهئئم فئئي وحئئدات مسئئتقلة عئئن السئئكبان القئئدامى ,ويختلئئف التنظئئيم القيئئادي
لهذا الجيش عئن التنظئيم القيئادي لجئيش االقطئاع فئي اإلمئارة اختالفئاً كبيئ اًر ,إذ نظئم األميئر
السكبان في وحدات تسمى يأورطةي  ,يتراوح عئدد كئل منهئا بئين سئرية وكتيبئة ,ويتئولى أمئر
ه ئئذه الوح ئئدات ض ئئباط م ئئن مختل ئئف الرت ئئب حس ئئب ع ئئدد ك ئئل وح ئئدة ,فهن ئئاك الس ئئردار( قائ ئئد

األلئئف) و البلوكباشئئي (قائئئد المئئئة) ,و يعتبئئر الحئئاو كي ئوان مئئن أشئئهر قئئادتهم ولئئه الفضئئل
األول فئئي تنظ ئئيمهم  ,أه ئئتم األمي ئئر بف ئئرق الس ئئكبان الج ئئدد م ئئن حي ئئث الت ئئدريب والتسئئلي و
اس ئئتقدم له ئئم الخبئ ئراء العس ئئكريين م ئئن توس ئئكانا و كلفه ئئم بت ئئدريبهم عل ئئى اس ئئتخدام الم ئئدافع
واالسلحة المختلفة ,وكان يقئود هئذه القئوات بنفسئه أو يئولي عليهئا أحئد أبنائئه  ,وكئان يجئزل

علئ ئئيهم العطايئ ئئا والمعاشئ ئئات  ,ويت ئ ئراوح معئ ئئاش المقاتئ ئئل مئ ئئنهم بئ ئئين  3إلئ ئئى  5قئ ئئروش فئ ئئي
الشهر( ,)3ويشير المؤرخ األمير حيدر الشهابي إلى ذلك قائالً" :تأمل ندرة الئدراهم و قيمتهئا
( )1احمد بن الخالئد الصئفدي :لبنئان فئي عهئد األميئر فخئر الئدين المعنئي الثئاني ,تحقيئق أاسئد رسئتم وفئؤاد
أفرام البستاني  ,منشورات الجامعة اللبنانية (,بيروت ,)1969 ,ص.242

( )2سويد :التاريك العسكري ,المصدر السابق ,ص.201

( )3ق ئ أر لئئي :فخئئر الئئدين المعنئئي الثئئاني ,المصئئدر السئئابق ,ص 71؛ سئئويد :التئئاريك العسئئكري ,المصئئدر
السابق ,ص209
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ويحس ئئب أن ذل ئئك كثيئ ئ اًر عل ئئيهم ف ئئي الش ئئهر"( ,)1وكثيئ ئ اًر م ئئا ك ئئان الس ئئكبان ينته ئئزون فرص ئئة
ض ئئعف القي ئئادة العس ئئكرية أو غيابه ئئا ف ئئي طلئ ئب المزي ئئد م ئئن األمئ ئوال ,فعل ئئى س ئئبيل المث ئئال
استغلوا فرصة غياب األمير فئي توسئكانا وطئالبوا قائئدهم بأضئعاف األجئور والعطايئا حتئى

اضطر إلى يبيع أثاث منزلئه وحلئي نسئائه لتلبيئة طلئبهم  ,فأرسئل إلئيهم األميئر مئن توسئكانا
( )10.000قرش وهي خر ما تبقى معه هناك(.)2
وقفت هذه القوات بوجه الحملة العسكرية العثمانية الكبيرة علئى جبئل لبنئان و التئي

قادها حافظ باشا والي دمشق (1651-1613م) على الرغم من كل العئروض ألتئي قئدمت
لهئئم لالنسئئحاب مئئن المعركئئة  ,كمئئا هزمئوا الحملئئة العسئئكرية التئئي أرسئئلها يوسئئف باشئئا سئئيفا

والئئى ط ئرابلس عئئام 1616م إلخضئئاع اإلمئئارة المعنيئئة  ,غيئئر أن والء السئئكبان كئئان يعتمئئد
علئئى إخئئالص قئئادتهم بالدرجئئة األسئئاس إذ كئئانوا ينقئئادون ألوامئئرهم بشئئكل كبيئئر ,وفئئي عئئام

1623م عندما توجه بهم األمير فخر الدين المعني الثاني إلخضاع الجليل شمال فلسئطين
كسروا في أول ِ
صدام ورفضوا مواصلة الزحف على غزة متئذرعين ببعئد المسئافة ,وكثيئ اًر مئا
كئئان يجئئري القتئئال فيمئئا بيئئنهم ,وتخل ئوا أخي ئ اًر عنئئه عنئئدما أرسئئلت الدولئئة العثمانيئئة حملتهئئا

األخيئرة إلخضئئاع جبئئل لبنئئان عئئام 1633م ممئئا أدى إلئئى انكسئئار قواتئئه ووقوعئئه فئئي األسئئر
ثم اعدمه عام 1635م(.)3

الخالصة وأهم االستنتاجات:
 أدى انشئئغال الدولئئة العثمانيئئة بحروبهئئا الخارجيئئة إلئئى ضئئعف قبضئئتها اإلداريئئة علئئى بعئئض
الواليات التابعة لها خاصة في بالد الشام التي بدأت تلمئس ذلئك منئذ أواخئر القئرن السئادس
عشر .
 اتسئئمت هئئذه الفت ئرة بتعئئدد التشئئكيالت العسئئكرية فئئي بئئالد الشئئام ,كفرسئئان اإلقطئئاع ,ومشئئاة
االنكشارية بصنفيهم المحلين وانكشارية اسئطنبول ,وقئد أدى الصئراع بئين الفئتئين األخيئرتين
وخاصة في واليتئي دمشئق وحلئب إلئى احئداث فوضئى سياسئية ,واجتماعيئة ,واقتصئادية فئي
( )1حي ئئدر الش ئئهابي :ت ئئاريك األمي ئئر حي ئئدر أحم ئئد الش ئئهابي  ,و ,1ط ,2دار اآلث ئئار ( ,بي ئئروت,)1980 ,
ص.637

( )2ق أر لي :األمير فخر الدين  ,المصدر السابق ,ص ص .72-71
( )3سويد :التاريك العسكري ,المصدر السابق ,ص ص .71-70
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– ملحق العدد ()1/84

بئئالد الشئئام عجئئز الئوالة العثمئئانيين علئئى وضئئع حئئداً لهئئا ,و كانئئت معئئالجتهم الضئئعيفة لهئئذه

الفوضى أن أدت إلى الزيئادة فئي حئدتها ,وذلئك عنئدما حئاولوا االسئتعانة بالعسئاكر المرتزقئة

ألتي انتشرت في بالد الشام منذ أواخر القرن السادس عشر .

 انعكئئس انخفئئاض قيمئئة العملئئة العثمانيئئة أواخئئر القئئرن السئئادس عشئئر علئئى مرتبئئات الجنئئد ,
األمر الذي ساعد على انتشار أنواع متعئددة مئن العسئاكر المرتزقئة غيئر النظاميئة فئي بئالد

الشئئام مثئئل الدالتيئئة ,والالوندي ئة ,والمغاربئئة ,والسئئكبان التئئي كانئئت تعئئرض خئئدماتها القتاليئئة
لقئئاء المئئال ,وقئئد وجئئد ه ئؤالء ضئئالتهم بئئين ال ئوالة واألم ئراء الئئذين كئئانوا منقسئئمين الئئى فئتئئين
متصارعتين بين موالي ورافض للسيطرة العثمانية .



يعئئد السئئكبان مئئن أوائئئل العسئئاكر المرتزقئئة ألتئئي قئئدمت إلئئى بئئالد الشئئام ,وقئئد سئئاعد تمئئرد

الجاللية في األناضول على سرعة انتقالهم إليها ,كما و عدوا أحد اف ارزات هذا التمرد.

 لعئئب السئئكبان دور المحئئرض علئئى التمئئرد ضئئد الدولئئة العثمانيئئة فئئي بئئالد الشئئام ,إذ شئئكلوا
جزءاً من الجماعئة الناقمئة علئى السئلطة العثمانيئة وذلئك بعئد أن اسئتغنت عئن خئدماتهم فئي
الجيش النظامي.

 لم يتوانى الوالة واألمراء المحليين في بالد الشئام عئن اسئتخدام عسئاكر السئكبان فئي القتئال
ضد الفئة الموالية للدولة العثمانية هنئاك وخاصئة فئي واليتئي دمشئق و طئرابلس الشئام  ,لمئا
عئرف عئنهم مئن قئوة البئاس ,والمهئارة فئئي الفنئون القتاليئة  ,و الب ارعئة فئي اسئتخدام األسئئلحة

المختلفة ,زد على ذلك معرفتهم بجغرافية المنطقة ,وحاجتهم إلى المال.

 لعب السكبان دو ار مهما في تمرد علي باشا جانبوالد والئي حلئب الئذي تمكئن بواسئطتهم مئن
مئ ئئد نف ئ ئئوذه عل ئ ئئى الس ئ ئئاحل الشئ ئئامي م ئ ئئن االس ئ ئئكندرونة ش ئ ئئماالً وحتئ ئئى غئ ئ ئزة جنوبئ ئ ئاً عئ ئئامي

1605و1607م .

 وظئئف األميئئر فخئئر الئئدين المعنئئي الث ئاني عسئئاكر السئئكبان ,وعئئدهم مئئن الق ئوات الثابتئئة فئئي
صئئفوف جيشئئه ,واسئئتقدم لهئئم الخبئراء مئئن توسئئكانا لتئئدريبهم علئئى اسئئتخدام األسئئلحة الحديثئئة
بمقياس ذلك العصر .
 إن والء عسئئاكر السئئكبان كئئان مرهونئئا بئئإخالص قئئادتهم ,وقئئوة شخصئئية مسئئتأجرهم ,لئئذلك
شكلوا عامالً مؤث اًر في إنجاح و إفشال تمرد الئوالة و األمئراء ضئد الدولئة العثمانيئة فئي بئالد

الشام.
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ونهئبهم للمئدن والقئرى,  لم يكن لعساكر السكبان قاعدة شئعبية فئي بئالد الشئام لحئدة طبئاعهم
 فكئئان ذلئئك عئئامالً مئئؤث اًر فئئي القضئئاء علئئى تمئئرد كئئل مئئن علئئي باشئئا,ألتئئي كئئانوا يئئدخلونها
. و فخر الدين المعني الثاني في أمير جبل لبنان,جانبوالد والي حلب

 لقئئد أدى إهمئئال العثمئئانيين لتنظئئيم شئئؤون بئئالد الشئئام اإلداريئئة و العسئئكرية منئئذ سئئيطرتهم
 إلئئى, واكتفئئائهم بقب ئئول والء والتهئئا وأمرائه ئئا علئئى ال ئئرغم مئئن أهميتهئئا,م1516 عليهئئا ع ئئام

إحئئداث فوض ئئى سياس ئئية وعس ئئكرية فيه ئئا بوق ئئت كان ئئت ب ئئأمس الحاج ئئة إل ئئى تماسئئك جبهتهئئا
, خاصئئة وانهئئا كانئئت تخئئوض غمئئار حئئروب عديئئدة فئئي جبهتهئئا الغربئئة و الشئئرقية,الداخليئئة
ولم تفكر فئي تنظئيم شئؤون هئذه الئبالد حتئى منتصئف القئرن السئابع عشئر عنئدما اسئتحدثت

 وهو ما يستدعي المزيد من البحث فئي الئنظم اإلداريئة العثمانيئة, م1660 والية صيدا عام

.لبالد الشام في ضوء الوثائق والمصادر الحديثة

The Sgban Soldiers and Their Role in the Levant
1595-1635 A.D
Lect. Dr.Ahmed Mohamed Nuri Ahmed Al-Alam
Abstract
Since the end of the sixteenth century, the Ottoman Empire
neglected the administration of some of its subordinate states due to
its preoccupation with its foreign wars on the western and eastern
fronts, This was an important factor in the spread of many types of
irregular soldiers in some of their states, especially in the Levant,
The Sgban was one of the most important mercenary soldiers that
helped spread chaos and political and security instability and
encouraged ambitious rulers and princes to rebel against the
Ottoman Empire, Especially they were part of the Jalaliyah
rebellion that swept through Anatolia since 1595 AD and which
extended to the northern regions of the Levant, such as the state of
Aleppo, and the south, such as Mount Lebanon, Although the Sgban
was a factor in the success of some rebels against the Ottoman
authority in these areas, he was a factor in their failure because they
did not have the popular base that would enable them to continue
and success.
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