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ىدية من الخالق الرحمن تفيض بالحب والحنان ، رفعيا فوق كل إنسان ، منبع 

"  صبرية " البر واإلحسان ، إلى الصدر الحنون ، إلى الغالية أمي 

أىدي ىذا العمل  

إلى سندي ومبعثا السعادة في فؤادي ، إلى صاحب القمب الكبير، والذي لو الفضل 
"  محمد " أبي ..في رعايتي ونشأتي 

وأختي أم الخير " سالم " أىدي ىذا العمل إلى رمز النجاح أخي الكبير 

إلى براعم البيت ونورىا عماد، محمد ، ىشام  

" سعاد" إلى صديقتي التي شاركتني وقاسمتني ىذا اإلنجاز 

إلى كل أناس نحتوا في أعماقي مشاعر رائعة، وخمدوا ذكرى ال تمحى ، أحن إلى 
رؤيتيم ، ولي الشرف بصحبتيم ، فميحفظيم اهلل ويرعاىم أينما وجدوا 

لممومة سعاد،  فتيحة ، مسعودة ، بركاىم ، خضرة ، منيرة ، نصيرة :إلى صديقاتي 
، نصيرة ، زىرة عرعارة 

" زريعة مفتاح " إلى معممي في الطور االبتدائي 

لى كل األىل واألقارب      وا 

 النخمة



 

 

 

 
إلى من كمت أناممو ليقدم لنا لحظة سعادة  ...إلى من تجرع مرارة الكأس ليسقيني قطرة حب

حفظو اهلل  " أحمد " أبي ... إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم

إلى التي ميما قمت وميما كتبت ال أوفييا حقيا مقدار ذرة من الحنان  

  رعاىا اهلل " بختة  "  إلى أمي...إلى أغمى إنسانة في ىذا الوجود 

حميد و زوجتو مميكة سعيد و ...إلى كل من كان سند لي في دربي إلى نور الوجود أخوتي 
زوجتو سميرة، سمير و زوجتو الزىرة، فاتح و زوجتو حورية، ياسين و ىيثم 

زخروفة و زوجيا عبد القادر، فاطمة و زوجيا ... إلى أغمى ما أممك في الوجود أخواتي 
 محمد، خديجة و زوجيا رابح، حيزية و زوجيا حكيم، و أختي الصغيرة شيماء

إلى معممي و أبي الثاني حيدرة محمد 

 إلى رفيقتي في ىذا البحث النخمة لويبدة

و كل عائمة جغمومة  ... إلى كل أعمامي و عماتي، أخوالي و خاالتي و جدي

تركية ، فضيمة ، فتيحة ، : صديقاتي ...إلى أغمى الناس ،إلى من تحمى الحياة بوجودىم 
حبارة ، دنيا ، صميحة ، عبمة ، أمال ، حنان ، حنان ، إيمان ، سعاد ، تركية ، عقيمة ، 

... جميمة، ابتسام و نورة سمية، ،زىرة،عبمة ، دليمة ، نور اليدى 

إلى زمالئي في الدراسة ، عامر ، يوسف ، محمد ، ىشام، رابح ، دحمان ، محفوظ ، محمد 
 محمد، وليد ،جالل،الطيب 

 

سعاد   



 

 

 

 
 

 شكر وعرفان
 

  {َمْن َلْم َيْشٌكْر الَناْس َلْم َيْشٌكْر اهلل  }قال رسول اهلل عميو الصالة والسالم 

إنو لمن الواجب عمينا قبل المضي قدما في عرض ىذا البحث أن نحمد اهلل أوال 
وقبل كل شيء ، عمى توفيقو لنا ، وثانيا نرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير 

الذي لم يبخل عمينا بجيده وخبرتو فجزاه " بن عمار مصطفى " لمدكتور المشرف 
اهلل عنا كل خير ، كما ال يفوتنا أن نشكر كل أساتذة قسم العموم اإلنسانية ونخص 

عمى مساعدتيما لنا ، كما " القن محمد " واالستاذ " قرود محمد " بالذكر األستاذ 
وأيضا عمال مكتبة المعيد ، " مطاري " نشكر عمال المكتبة الوطنية وباألخص 

مكتبة الوالية ، المركز الثقافي اإلسالمي ، متحف المجاىد، مكتبة دار الشيوخ   
مكتبة األصالة، باإلضافة إلى مكتبة ابن باديس خاصة جمال و عبد المطيف  

إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكممة 

 فجزاىم اهلل عنا كل خير  
 

 

 



 

 

 

 

 

  

قائمة المختصرات  

ج                                             الجزء 

ط                                              الطبعة  

ـ                                            دكف مكاف لمنشر .د

ت                                         دكف تاريخ  .د

خ                                          طبعة خاصة  .ط

ـ                                             ميالدم  

ق                                              ىجرم  

ـ                                            قبؿ الميالد  .ؽ

ع                                              العدد 

مر                                            مراجعة  

تؽ                                           تقديـ  

تع                                            تعميؽ 

ج                                       ديكاف المطبكعات الجامعية  .ـ.د

ؾ                                     المؤسسة الكطنية لمكتاب  .ك.ـ



 

 

 

ت                               الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع  .ف.ك.ش

ك                            منشكرات المركز الكطني لمبحث كالحركة                        .ح.ب.ك.ـ.ـ

                                                      الكطنية
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مقدمة  

ـ ، عمؿ خير الديف بربركس عمى بناء مؤسسات ك 1518     منذ تأسيس أيالة الجزائر سنة 
، كىذا مف أجؿ التسيير (البايمكات  )أجيزة األيالة كتقسيـ البالد إلى مجمكعة مف المقاطعات  

. الحسف لأليالة، كقد استمد ىذا التقسيـ مف ما ىك مكجكد في اإلمبراطكرية العثمانية 

دار السمطاف كمقرىا العاصمة ، بايمؾ : كىكذا قسمت االيالة الجزائرية إلى أربع بايمكات كىي 
الغرب ، بايمؾ التيطرم ، بايمؾ الشرؽ ، كىذا األخير ىك مكضكع دراستنا لما لو مف اىمية في 
تاريخ الجزائر الحديث خاصة كأف الكثير مف األحداث السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية اليامة 
حدثت بيذا البايمؾ ، الذم يعتبر مف اكبر بايمكات االيالة مف حيث المساحة ، فيك يحتؿ بذلؾ 

المرتبة الثانية مف حيث األىمية بعد دار السمطاف ، كقد إتخذ ىذا البايمؾ مدينة قسنطينة 
عاصمة لو ،  لقب المسؤكؿ عنيا بإسـ البام ، كقد حاكلنا في مكضكعنا ىذا التركيز عمى فترة 
الحاج ػأحمد بام الذم يعتبر أخر بايات قسنطينة ، فقد أعتبرت فترتو الحد الفاصؿ بيف عيديف 

بارزيف نياية لمحكـ العثماني بالجزائر كبداية لعيد مظمـ 

 مثمتو فرنسا اإلستعمارية ، كقد دفعتنا مجمكعة مف األسباب التي اختمفت فيما بينيا بيف 
. المكضكعية كالذاتية 

:  الدوافع الموضوعية  –أ 

  قمة الدراسات التاريخية التي تناكلت الجكانب  اإلدارية ك العسكرية في فترة الحاج أحمد بام 

    اعتبرت مرحمة ىذا البام نياية لمحكـ العثماني في الجزائر كبداية لظيكر فرنسا
 .االستعمارية 

 :  الدوافع الذاتية –ب 

  ميكلنا إلى دراسة شخصية الحاج أحمد بام كاىـ تنظيماتو  اإلدارية كالعسكرية  في بايمؾ
.قسنطينة



 

 

 ب 

  اعجابنا بيذا الرجؿ الذم صمد أماـ العدك الفرنسي بعد سقكط مدينة الجزائر ليمدد في عمر
 .البايمؾ سبع سنكات 

:  اإلطار الزماني والمكاني

ـ كىي بداية تكلي الحاج احمد 1826    حددنا مكضكع دراستنا بإطار زماني امتد مف سنة 
. ـ 1830بام شؤكف بايمؾ قسنطينة إلى غاية دخكؿ الفرنسييف مدينة الجزائر 

    أما اإلطار المكاني فقد خصصنا بايمؾ الشرؽ عامة ك مدينة قسنطينة خاصة باعتبارىا 
. العاصمة 

     كاليدؼ مف ىذه الدراسة ىك استكشاؼ جكانب مف ىذه الشخصية كالكصكؿ إلى مقاربات 
تاريخية ميمة في سير األحداث في ىذه الفترة خاصة ما يتعمؽ بالمؤسسة اإلدارية ك العسكرية 

التي ىي محكر الدراسة   

  :ولمعالجة ىذا الموضوع تمحورت اإلشكالية الرئيسة كالتالي 

 ماىي أىـ التنظيمات اإلدارية كالعسكرية في بايمؾ الشرؽ فترة أحمد بام ؟ 

: كلإلجابة عمى ىذه اإلشكالية كاف لزاما عمينا طرح بعض التساؤالت تمثمت فيما يمي

 فيما تمثمت حدكد البايمؾ ؟ 

 مف ىك الحاج أحمد بام ؟ 

 ماىي أىـ اإلجراءات التي إعتمدىا ىذا البام في البايمؾ ؟ 

  فيما تجمت أىـ التطكرات العسكرية في فترتو ؟ 

    ك لمعالجة ىذه اإلشكالية قسمنا مكضكعنا إلى مقدمة كثالثة فصكؿ كخاتمة كمجمكعة مف 
المالحؽ، حيث جاء      



 

 

 ت 

الذم عنكناه ببايمؾ الشرؽ كالحاج أحمد بام بحيث تطرقنا فيو إلى إعطاء الفصل األول     
لمحة عف خصكصية بايمؾ الشرؽ مف حيث تحديد المكقع الجغرافي كتحديد العاصمة كأصؿ 

طارىا التاريخي ، كما عرفنا بشخصية الحاج أحمد بام  . تسميتيا كا 

فكاف بعنكاف اإلدارة في بايمؾ الشرؽ حيث تحدثنا فيو عف تنظيـ الحاج الفصل الثاني     أما 
أحمد بام لألجيزة اإلدارية مع ذكر أىـ المكظفيف سكاء في المدينة أك الريؼ ، كما ذكرنا 

. عالقة البام بالمحيط اإلدارم كاإلجتماعي 

فكاف بعنكاف الجيش في بايمؾ الشرؽ تطرقنا فيو إلى مفيـك اإلنكشارية الفصل الثالث    أما 
بإعتبارىا نكاة الجيش الجزائرم خالؿ الفترة العثمانية ، كما ذكرنا مياـ الجيش كالتي تمثمت في 

المحالت العسكرية كالنكبات ، كما أشرنا إلى أىـ التحصينات العسكرية كاألبراج في البايمؾ 
. ـ 1830كفي األخير تحدثنا عف مساىمة الحاج أحمد بام كمساندتو لمدام حسيف في حممة 

    كأتممنا ذلؾ بخاتمة شممت أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا ، كما زكدنا مكضكعنا بمالحؽ 
. ميمة  ليا عالقة بمكضكع الدراسة 

 كلغرض اإلحاطة بمختمؼ جكانب المكضكع فقد اعتمدنا المنيج     أما المنيج المتبع
التاريخي الكصفي ، فالتاريخي تمثؿ في سرد األحداث التي مر بيا بايمؾ الشرؽ عامة 

كقسنطينة خاصة أما المنيج الكصفي فيظير جميا مف خالؿ كصؼ شخصية البام ككيفية 
تنطيمو لألجيزة اإلدارية كالعسكرية ، باإلضافة إلى المنيج اإلحصائي ، ألف جزء مف الدراسة 

حصاء أعداد الجيكش كالحاميات ك  النكبات  ... يتطمب رصد كا 

:  تقييم المصادر والمراجع 

    اعتمدنا عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع  المتخصصة منيا ما كاف بالعربية 
فريدة منسية أو تاريخ " كمنيا ما ىك مترجـ ، فبالنسبة لممصادر نذكر صالح العنترم في كتابو

حيث ذكر فيو جغرافية البايمؾ كما حدد تاريخ دخكؿ األتراؾ بمد قسنطينة ، كتكمـ " قسنطينة
الذم " تاريخ بمد قسنطينة " أيضا عمى فترة حكـ الحاج أحمد بام ، كأيضا كتاب ابف العطار 

تضمف أصؿ التسمية كما تحدث عف قسنطينة خالؿ العيديف الحفصي كالعثماني ، باإلضافة 
"ـ 1893-1792تاريخ بايمك قسنطينة في العيد التركي " إلى كتاب أكجيف فايست في كتابو



 

 

 ث 

الذم تطرؽ فيو إلى دخكؿ األترؾ مدينة قسنطينة كلسنة تعيف الحاج أحمد بايا عمييا ، كما 
بجزأيو " أم الحواضر في الماضي والحاضر " استفدنا مف كتاب محمد الميدم بف عمي شغيب 

. مذكرات أحمد باي األكؿ كالثاني ، كأيضا 

الشرق الجزائري " ناصر الديف سعيدكني في كتابو :       أما بالنسبة لممراجع فتمثمت في 
دارتو في البايمؾ ، ككذلؾ كتاب " وبايمك قسنطينة  الذم تناكؿ فيو نبذة عف الحاج أحمد بام كا 
بحيث تطرؽ فيو التعريؼ بشخصية " الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم " بكعزة بكضرساية 

الحاج أحمد " البام  كأىـ إصالحاتو اإلدارية كالعسكرية ، باإلضافة إلى كتاب فرككس صالح 
بحيث ذكر فيو التنظيـ اإلدارم كعالقة البام بالدام كالباب  " 1850-1826باي قسنطينة 

" الدولة الجزائرية ومؤسساتيا الحديثة " العالي كبالرعية ، ككتاب غطاس عائشة كآخركف 
بحيث أبرزت فييا إدارة البايمؾ كالمحالت العسكرية كأىـ الحاميات ، كـ أعتمدنا عمى رسالة 

 " .اإلنكشارية والمجتمع ببايمك قسنطينة " جميمة معاشي 

:  صعكبات البحث 

  صعكبة التحصؿ عمى بعض المصادر كالمراجع التي ليا عالقة بمكضكعنا منيا رسالة عبد
 " .بايمؾ قسنطينة كالحاج أحمد " الجميؿ التميمي 

  صعكبة ترجمة بعض المراجع مف الفرنسية إلى العربية. 

  شح المصادر كالمراجع المتعمقة بشخصية الحاج أحمد بام. 

  عدـ تكفر الكقت الكافي لإللماـ بالمكضكع  .
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 بايمك الشرق والحاج أحمد باي  

 : التمسٍن اإلداري وتحذٌذ الثاٌلك-1

 ، ( 1)1567-1562 بايمر بايا عمى الجزائر لمعيدة الثالثة*    بعدما عيف حسف بف خير الديف
بايمؾ : قاـ بتنظيـ الجزائر مقسما إياىا إلى أربع مقاطعات إدارية عرفت بالبايمكات  كىي 

، كبايمؾ التيطرم ، كبايمؾ الغرب ، كبايمؾ الشرؽ كعيف عمى كؿ منيا  (دار السمطاف )الجزائر 
 ( 2) .بام نائبا عمى الباشا

 :تاٌلك الجزائر أو دار السلطاى

     كىك عبارة عف مقاطعة إدارية تكجد في الجزائر العاصمة كضكاحييا ، كيكجد بيا مقر 
 . ( 3)نائب السمطاف العثماني أك الدام 

، كمف ساحؿ البحر شماال إلى ( 4)     كتمتد حدكد البايمؾ مف دلس شرقا إلى شرشاؿ غربا 
سفكح األطمس البميدم جنكبا ، كتضـ إقميـ الساحؿ  ك متيجة مع بعض االمتدادات في بالد 

، كيعتبر إقميـ دار السمطاف بحؽ المقاطعة المركزية في الجزائر كالتي    )5(القبائؿ كالتيطرم
 ، كىي منطقة نفكذ أكالد سيدم عمي ( 6)خضعت لتنظيـ محكـ ، كىي تتككف مف ثالث مناطؽ

                                                           

ِٓ أتغػ اٌلشو١اخ اٌثاعػج فٟ اٌراع٠ز اٌؼصّأٟ ، تٛهفٗ ِغ١غ ِجغٜ ذاع٠ز اٌجؼائغ ، : دـٓ تٓ س١غ اٌض٠ٓ *

ٚتئػرثاعٖ اٌّؤؿؾ اٌذم١مٟ ٌأل٠اٌح اٌجؼائغ٠ح ، ٌٚض تثٍضج ِضٌٟ ا١ٌٛٔا١ٔح ، ِٓ أب ذغوٟ ِـٍُ  ٚأَ ِـ١ذ١ح ، ٌمثٗ 

أتٛ :  ، ذغ، ذغ 1830-1500جْٛ ٌٚٚف ، اٌجؼائغ ٚ أٚعٚتا :أٔظغ . اإلؿثاْ تثغتغٚؽ تـثة ٌذ١رٗ اٌذّغاء 

  74 م 1اٌٍّذك  .136 ، م 2011، ػاٌُ اٌّؼغفح ، اٌجؼائغ ، (ر . ط  )اٌماؿُ ؿؼض هللا ، 

 ـ، ـ ، ك ، ب ، ح ، ك خ ،. ط، ج. كمؤسساتيا الحديثة ، دالجزائريةعائشة غطاس كآخركف ،الدكلة  (1 )
 .200ص ،ت . ـ ،  د.  ،  د1954كثكرة أكؿ نكفمبر 

  ص 2009   ،الجزائر ، خ ، دار المعرفة  . ط ، 2يحيى بك عزيز ، المكجز في تاريخ الجزائر الحديثة ، ج (2 )
 .75 ص2 ، انظر الممحؽ رقـ 23
 ، دار الغرب اإلسالمي 1ج  ، ط.   ،  د 1962عمار بكحكش ، التاريخ السياسي لمجزائر مف البداية كلغاية  (3 )

  .63 ، ص 1997، بيركت 
  .144عائشة غطاس كآخركف ، المرجع نفسو ، ص  (4 )
ط   . ج  ،  د . ،  د  ( 1830- 1800) ناصر الديف سعيدكني ، النظاـ المالي لمجزائر الفترة العثمانية   (5)

  .29 ، ص 1979الشركة الكطنية ، الجزائر ، 
 144عائشة غطاس كآخركف ، المرجع نفسو ، ص  (6 )
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مبارؾ في القميعة ،كألكالد سيدم عمي مبارؾ المرابطيف نفكذ في أكطاف الفحص ك السبت كبني 
خميؿ كبنك مناد المتيجة ، كبنك مديف كمنطقة نفكذ زاكية طكرطاتيف التي كاف يسيطر عمييا 

مرابطكىا ىـ سادة القبيمة الكبيرة  أكالد محي الديف كلد سيدم قكاتي كمنطقة نفكذ سيدم سالـ ك
 ( 1)1769بني جعد كالقبيمة الكبيرة إيفميسف أـ الميؿ التي كانت تحت القيادة الكراثية البف زعمـك 

 ( 2)، كتكجد بيذه المناطؽ قبائؿ تخضع مباشرة ألكامر اآلغا ، أك تحت أكامر خكجة الخيؿ 

  : تاٌلك التٍطري-1

     يعتبر بايمؾ التيطرم مف أصغر البايمكات كأفقرىا ك أكثرىا ارتباطا بالسمطة المركزية ، 
 ، ( 3)يحده مف الشماؿ الجزائر كمف الشرؽ الزاب ، كمف الجنكب بمد الجريد كمف الغرب معسكر

 ( 4)نظـ البايمؾ حسف بف خير الديف كحمؿ ىذه التسمية منذ ذلؾ الكقت ككانت المدية عاصمتو 

:  ، ككاف البايمؾ مقسما إلى أربعة قيادات 

  كتشمؿ قيادة الظيراوية: 

 كىي قبيمة ليست ليا أصكؿ متجانسة  : حسيف بف عمي  -

نشأت مف ىدرات متتالية ألجزاء مف مختمؼ القبائؿ كتشكؿ ىذه القبيمة ستة أجزاء كىي أكالد 
 ( 5)مالؿ ، أكالد فرقاف ، أكالد طريؽ ، أكالد إبراىيـ ، أكالد مغيرة كالغزاية ، 

 كمـ إلى الجنكب مف المدية كتشمؿ حكض الكطا 8كىي قبيمة تقع عمى بعد : ىكارة  -
 .، أكالد سعكد ، أكالد عمراف ، المناصرة 

كتقع إلى الشماؿ مف حسف بف عمي كامرم ، ريغة ، حنانشة بف بك يعقكب ،  : كزرة-
 .عزيب 

                                                           

 2007  الجزائر ،، دار ىكمة 2ج  ، ط.،  د ( 1830- 1514) صالح عباد ، الجزائر خالؿ الحكـ التركي  (1 )
  .292، ص 

  .29سابؽ ، ص اؿمرجع اؿناصر الديف سعيدكني ،  (2 )
  .201سابؽ ، ص اؿمرجع اؿعائشة غطاس كآخركف ،(3 )
  .292صالح عباد ، المرجع نفسو ، ص  (4 )
 .177سابؽ ، ص اؿمرجع اؿعائشة غطاس كآخركف ، (5 )
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  كتشمؿ قبائؿ :  قيادة تل القبيمة : 

الدكاير ، كأكالد ىديـ كبني حسيف ، كأكالد سيدم أحمد بف يكسؼ كالربيعة   أكالد دايد العبيد ك
. كأكالد عالف كالتيطرم كالسكارم ، كأكالد معرؼ الدميمات ك المفاتحة  ، كأكالد حمزة 

  ك تضـ : قيادة الديرة 

أكالد دريس ، أكالد بركة ، أكالد فريحة ، أكالد عريؼ ، أكالد مريـ ، عذاكرة ، بني عقبة  

أكالد سميـ ، أكالد عبد اهلل ، أكالد عمكش ، مغراكة ، أكالد عمي بف داكد ، أكالد سيدم عيسى  
. أكالد مكسى ، أكالد سيدم عمر ، جكاب ، أكالد نيار 

  كتشمؿ رحماف ، الزناخرة ، عبادلية ، ميادات ، الشراقة كالغرابة : قيادة الجنوب
أكالد مختار ، عبازير ، أكالد سيدم أحمد ، رشيغة ، أكالد سيدم عيسى ، السحارم  

. ( 1)أكبمد شايب ، بني بك عيش عزيز ، أكالد نايؿ ، حرازلية ، لرباع 
:  تاٌلك الغرب – 3

 ( 3)، إلى أف استقر مركزه في كىراف( 2)  كانت عاصمتو في بادئ األمر مازكنة ثـ معسكر 

 ك ينقسـ ىذا البايمؾ إلى ثالث قيادات  ( 4) 1792 بعد تحريرىا مف اإلحتالؿ اإلسباني 

  فارسا إلى لدكاير في الغمرة 740يكجد تحت إمارتو : آغا الدواير . 

  فارس في مخزف الغرابة 311 فارسا ك 740 يكجد تحت إمارتو :آغا الزمالة . 

                                                           

 .178-177  صسابؽ ، صاؿمرجع اؿعائشة غطاس كآخركف ، (1 )
  .29سابؽ ، ص اؿمرجع اؿناصر الديف سعيدكني ، (2 )
 ، طمكع سعد السعكد في أخبار كىراف ك الجزائر ك إسبانيا  كفرنسا  في أكاخر القرف بفالمزارم بف عكدة أغا(3 )

  .270ط  ، دار الغرب اإلسالمي ، ص .يحيى بكعزيز ،  د  : ح ، ت1 ، ج 19
  2008الجزائر ، ،  ، دار اليدل 1ج  ، ط. حنيفي ىاليمي ، أكراؽ في تاريخ الجزائر  العيد العثماني ،  د  (4)

 . 142ص 
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  ككانت  ( 1) ككاف يمتد مف كراء إقميـ التيطرم عمى حدكد مراكش :خميفة الباي ، 
ىذه المقاطعات تمتد مف الحدكد المغربية غربا إلى كالية التيطرم شرقا ، كمف 

 ، ككاف أكؿ بام عيف عمى المقاطعة الغربية ( 2)البحر شماال إلى الصحراء جنكبا 
تحت تصرفو ككاف مف  (سفرة تركية  ) خيمة  84ىك أبك خديجة الذم كانت 

 ( 3)صالحياتو كميامو تعيف القياد كجباية الضرائب 
:   تاٌلك الشرق – 4

 ، ( 5)ـ 1576/ ق974 ، تأسس سنة ( 4)     يعتبر مف أكبر الكاليات المكجكدة في الجزائر 
 ، يمتد مف ( 7) ، كيحتؿ المرتبة الثانية مف حيث األىمية بعد دار السمطاف ( 6)كمقره قسنطينة 

الحدكد التكنسية شرقا حتى بالد القبائؿ الكبرل غربا كيحده مف الشماؿ البحر األبيض المتكسط 
 ، كعميو يحمؿ لقب بام الشرؽ ، كقد حكـ ىؤالء البايات بايمكاتيـ ( 8)كمف الجنكب الصحراء 

عمى النظاـ العشائرم الذم كاف سائدا آنذاؾ ، بحيث يككف رئيس القبيمة أك العشيرة كاسطا بيف 
.  قكمو ك البام 

  ( 9)كما يككف البام نفسو كاسطة بيف الباشا بالجزائر كبيف ىؤالء الرؤساء في بايمكو 

                                                           

 ـ 1962-ـ .ؽ814صالح فرككس ، المختصر في تاريخ الجزائر في عيد الفينيقييف إلى خركج الفرنسييف  (1 )
  .116- 115، ص ص ،ت. عنابة ، د، ط ، دار العمـك . ج  ،  د.  د
  .63عمار بكحكش ، مرجع سابؽ ص  (2 )
  .220عائشة غطاس كآخركف ، مرجع سابؽ ، ص (3 )
  .63عمار بكحكش ، مرجع سابؽ ، ص  (4 )
محمد بف عبد : ج ، تؽ ك تع . محمد بف ميمكف الجزائرم ، التحفة المرضية في الدكلة البكداشية ،  د  (5 )

  .63 ، ص 2007الجزائر ،،ط . الرحمف ،   د 
  ( ، الجزائر ، المغرب تكنسليبيا ، ) شكقي عطا اهلل الجمؿ ، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث   (6 )
  .102،  ص 1977،ـ . ، مكتبة األنجمك المصرية ،  د 1ج ، ط.  د 
  2015 ، دار الحضارة ، الجزائر 1ج ، ط. نة مدينة الجسكر عبر العصكر ،  د معمي خالصي ، قسنط  (7 )

  .138ص 
  .63عمار بكحكش ، مرجع سابؽ ، ص  (8 )
  .58يحيى بكعزيز ، مرجع سابؽ ، ص  (9 )
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كيضـ البايمؾ داخؿ حكزتو مجمكعة مف العائالت الكبرل التي تحضى بنفكذ قكم بالمنطقة مف 
عائمة أكالد مقراف بمدجانة التي تمتد مساحتيا ما بيف قيادة فرجيكة بالشرؽ كقيادة : ذلؾ مثال 

. شيخ العرب بالجنكب ، كما يشمؿ قيادة عائمة ابف قانة 

     كىكذا فإف بايمؾ الشرؽ يعتبر مف أىـ األقاليـ في بايمؾ الجزائر سكاء مف حيث عمقو 
الجنكبي أك مساحتو أك ثركاتو ، فيك يممؾ أحسف األراضي التي ترتكز عمييا زراعة الحبكب 

 ىذه األراضي السيمية الغنية بفالحتيا كضعت تحت تصرؼ البام مباشرة  ( 1)بالخصكص

 ، كفي ىذا ( 2)     أما المناطؽ الجبمية ك الصحراكية فقد خضعت لسمطة الرؤساء المحمييف 
أف أقميـ مقاطعة حككمة الشرؽ محاطة بالجباؿ العالية " ... القكؿ يقكؿ لكجي دكتاسي 

المسككنة مف طرؼ العرب ك البدك  كالذيف يعبركف بحريتيـ كيككف جزءا منيـ مف المممكة يقسـ 
إلى أكطاف التي تحكـ مف طرؼ الشيكخ الذيف يستخدميـ البايات في اغتصاب حقكؽ اإلنساف 

"...(3 ) 

     كىكذا فإف شساعة بايمؾ قسنطينة كأىمية العائالت الكبرل التي تقطنو ،تبيف لنا مدل 
. ( 4)صعكبة تسيير ىذا البايمؾ ك إخضاع القبائؿ ألكامر البام 

     نرل مف خالؿ ىذا التقسيـ اإلدارم أليالة الجزائر مف طرؼ خير الديف، قد أبرز نظرة 
. استشرافية بينت لنا مدل أىمية األيالة كمحاكلة بسط األمف كاالستقرار داخؿ ربكعيا 

 

 

                                                           

  .292صالح عباد ، مرجع سابؽ ، ص  (1 )
 1993الجزائر  ، ، دار الكتاب 1ج ، ط. أحمد السميماني ، النظاـ السياسي الجزائرم في العيد العثماني ، د  (2 )

  .38-37، ص 
 الدايات ، أطركحة ماجستير في تاريخ حديث دسفياف صغيرم ، العالقات الجزائرية العثمانية خالؿ عو (3 )

 .63 ، ص 2012 – 2011كمعاصر ، قسـ التاريخ ، جامعة باتنة ، 
ط ، ديكاف المطبكعات . ج ، د . ، د  ( 1850 – 1826) صالح فرككس ، الحاج أحمد بام قسنطينة   (4 )

  . 26 ، ص 2009الجامعية ، الجزائر ، 
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:  والفمكي التحذٌذ الجغرافً– 2

 ( 1)    يعد إقميـ قسنطينة مف أكثر أقاليـ األيالة الجزائرية ثركة كخصبا ، كمف أكسعيا مساحة 
* كيشمؿ الشرؽ القسنطيني الرقعة الجغرافية الكاسعة التي كانت تمثؿ بايمؾ الشرؽ أك بايمؾ
 ( 2)قسنطينة ، كالتي تمتد مف البحر شماال إلى ما كراء بسكرة ككاد سكؼ ، في حكض ريغ 

 ، أما غربا فتحده جباؿ البيباف كسفكح جباؿ ( 3)ك يحده جنكبا الصحراء كتمحؽ بو مدينة كرقمة 
 ككادم الصمار الذم يعرؼ بكاد بني منصكر كبني عباس ، كيصب ىذا النير في  ( 4)جرجرة 

البحر بالقرب مف بجاية ، أما مف جية الشرؽ فيحده إقميـ تكنس كيساير خط الحدكد كادم 
 كيأخذ كادم صرات منبعو مف بالد بني مراد MERDGONAصرات حتى يمتقي بكاد مرجانة 

لى  الكاقعة إلى الشرؽ مف األكراس ك يرفده عدد كبير مف األكدية ك المنحدرة مف ىذه الجباؿ ،كا 
 ،ىذه مف ناحية ( 5)الجنكب مف ىذا الكادم يحد إقميـ قسنطينة الجريد التابعة أليالة تكنس 

الحدكد ، أما مف ناحية المكقع الفمكي فإف مدينة قسنطينة تحتؿ مكقعا إستراتيجيا ىاما ، فيي 
 شرقا ، ك 7ك 35تتكسط الشرؽ الجزائرم كتقع بالشماؿ الشرقي الجزائرم عمى خطي طكؿ 

 كىذا ما ( 6)ـ عمى سطح البحر 470ـ إلى 621 شماال كترتفع ب36 ك23دائرتي عرض 
. جعميا تكتسب إقميـ متميز 

: إلى ثالثة أقساـ كىي   (قسنطينة  )    كينقسـ ىذا البايمؾ 

                                                           

 (
1

ناصر الديف سعيدكني ، الشرؽ الجزائرم ، بايمؾ قسنطينة أثناء العيد العثماني كبداية اإلحتالؿ الفرنسي  ( 
. 147ت ،ص . ط ، البصائر ، الجزائر ، د . ج ، د .  د 
كممة تركية تعني المكاء أك اإلمارة ، حيث أطمقت عمى األقاليـ الكبرل في الجزائر ، كذلؾ في فترة العيد : البايمؾ *

 ق  13إلى  ( ـ16) ق 10أنظر جميمة معاشي ، االسر المحمية الحاكة في بايمؾ الشرؽ مف القرف . العثماني 
 .10 ـ ص 1979د ، ـ ، ج ، الجزائر  (ـ 19) 
( 

2
ِذّض هاٌخ تٓ اٌؼٕرغٞ فغ٠ضج ِٕـ١ح فٟ داي صسٛي اٌرغن تٍض لـٕط١ٕح ٚ اؿرالئُٙ ػٍٝ أٚطأٙا ، أٚ ذاع٠ز  (

  . 25،  م٠2007ذ١ٝ تٛ ػؼ٠ؼ ، صاع ِ٘ٛح ، اٌجؼائغ ، " : ذغ " ٚ" ذك"ٚ " ِغ"لـٕط١ٕح ، 
( 

3
 .147ناصر الديف سعيدكني ، المرجع نفسو ، ص ( 

( 
4

  .25، المصدر نفسو ، صِذّض هاٌخ تٓ اٌؼٕرغٞ  (
( 

5
     .148-147ناصر الديف سعيدكني ، المرجع نفسو ، ص ص ( 

( 
6

 14 م 1984ط، اٌجؼائغ ،. ض ، ص . ،  ص - صعاؿح جغغاف١ح اٌؼّغاْ –ِذّض اٌٙاصٞ اٌؼغٚق ، ِض٠ٕح لـٕط١ٕح ( 

. 
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 المنطقة الساحمية  - أ

 المنطقة الوسطى  - ب

المنطقة شبو الصحراوية - ج

الوٌطمح الساحلٍح  -          أ

      كىي عبارة عف تجمع جبمي عمى شكؿ سمسمتيف تكازياف الساحؿ ، كما يتخمؿ ىذا التجمع 
، كتمتد مف نكاحي بجاية كتنتيي بالقالة ، كىي في قسميا الغربي أكثر ( 1)بعض السيكؿ 

كتتشكؿ ىذه الجباؿ مف سيكؿ ضيقة ، تتكاجد  ، ( 2)ارتفاعا كقربا مف البحر مف جانبيا الشرقي 
بيف البحر كالجبؿ مف بجاية حتى سكيكدة ، كيصؼ باسيكناؿ ىذا المظير مف تضاريس 

كدخمنا في سمسمة " كيقصد بو سيؿ بكنة " أكممنا سيرتا بعد إف اجتزنا السيؿ "  المنطقة بقكلو 
كعمكما فالمنطقة تتككف مف الجباؿ  ( 3)" جبمية متجية مف الشرؽ إلى الغرب بمحاذاة الساحؿ 

كبعض السيكؿ ، فإلى أقصى الغرب ىناؾ منخفض أكسع أيف تتراكـ الركاسب القارية ، حيث 
يمر بو كادم الساحؿ ، كمف الناحية الجنكبية الشرقية ك الشمالية الغربية يمكف الكصكؿ إلى 
بجاية  كىي تشكؿ في حد ذاتيا مخرجا ىاما مف الساحؿ إلى مرتفعات السيكؿ الكسطى ، إذ 

قميـ الجزائر ، كبالتالي فإف  أف كاد الصكماـ ىك بمثابة حد طبيعي يفصؿ بيف اقميـ قسنطينة كا 
بجاية ، جيجؿ  )خمجاف المناطؽ التالية  : الساحؿ القسنطيني يككف مقسما عمى النحك التالي 

، ككذلؾ منطقة سكيكدة ، حيث يكجد ميناء سطكرة  كعنابة كالقؿ قرب الحدكد  (، القؿ  
  ( 4)التكنسية 

                                                           

( 
1

 (  1848- 1830 ) –عجً صٌٚح ِٚماَٚ – تٛػؼج تٛ ضغؿا٠ح ، اٌذاض أدّض تاٞ فٟ اٌلغق اٌجؼائغٞ ( 

  14، م 2010ط ، صاع اٌذىّح ، اٌجؼائغ ، . ض ، ص .ص 

( 
2

، أطغٚدح ِاجـر١غ فٟ  ( 1837 – 1771 ) فٍح للاػٟ ، إٌظاَ اٌضغ٠ثٟ تاٌغ٠ف اٌمـٕط١ٕٟ أٚاسغ ع ع ( 

  ,03، م 1990اٌراع٠ز اٌذض٠س ، جاِؼح اٌجؼائغ ، ِؼٙض اٌراع٠ز ، 
( 

3
ػؼ اٌض٠ٓ تِٛؼٚ ، اٌضثاط االصاع٠ْٛ فٟ إل١ٍُ اٌلغق اٌجؼائغٞ ، إع١ٔـد ِغؿ١ٗ ّٔٛطجا ، أطغٚدح ِاجـر١غ ( 

  .45 ، م 2008-2007فٟ اٌراع٠ز اٌذض٠س ، جاِؼح ِٕرٛعٞ ، لـٕط١ٕح ، 
( 

4
  .23-22تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، اٌّغجغ ٔفـٗ ، م م (  
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الوٌطمح الىسطى  -ب 

    فيي ضيقة إلى الغرب إال أنيا تتسع كمما تكجينا نحك الشرؽ ، كتتككف في معظميا مف 
 ( 1)ـ1400 ـ  إلى 900سيكؿ مرتفعة كتكجد بيا جباؿ متكسطة االرتفاع كيبمغ طكليا ما بيف 

مثؿ جبؿ يكسؼ جنكب سطيؼ كجبؿ شطاية قرب قسنطينة كجبؿ مسمكلة شرؽ عيف البيضاء ، 
كىذيف األخيريف يشكالف معبرا طبيعيا بيف تضاريس الساحؿ كتضاريس شبو الصحراكية ، سكاء 
األكراس أك بمزمة ، كما أف ىذه المرتفعات السيمية منقطة بمساحات عمى شكؿ بحيرات ىامة ، 

كتنقسـ منطقة اليضاب العميا القسنطينية  إلى قسميف أساسييف ىما منطقة الحضنة كمنطقة 
 . ( 2)اليضاب العميا 

الوٌطمح شثه الصحراوٌح   -ج

    تتككف مف سالسؿ جبمية متصمة ،تمتد مف الغرب إلى الشرؽ تبدأ مف جباؿ الحضنة التي 
 ، كتتضمف اتجاىيف  األكؿ شرؽ كغرب ( 3)تشرؽ في جياتيا الجنكبية عمى اليضاب العميا 

، " أفغاف " كبالتحديد في جبؿ " بكطالب " كالثاني جنكب غرب كشماؿ شرقي كتمتقي في جبؿ 
كال تشكؿ ىاتو السالسؿ حاجزا منيعا ، كذلؾ بالنسبة لممؤثرات الطبيعية الصحراكية عمى 

ألكراس التي تشكؿ حاجزا طبيعيا ما يبعد عف ا، كتمييا كتمة جباؿ  ( 4)السيكؿ المرتفعة 
 5))اليضاب المرتفعة الكاقعة إلى الشماؿ ، تأثير المناخ الصحراكم

نتيجة تنكع األقاليـ بالبايمؾ كخصكبة أراضيو ، أثر ىذا عمى مداخيؿ الجزائر عامة كالبايمؾ 
. خاصة ، مما نتج عنو تخفيؼ العبء عمى السكاف عمى خالؼ ما كاف في بايمؾ التيطرم 

 اإلطار التارٌخً  3

 :  أصل التسوٍح

                                                           

( 
1

َ ، ِظوغج ذشغض 1797-َ 1720 فض١ٍح ػٚاٚٞ ، ٘اٌح ٠ٛٔـٟ ، تا٠ٍه اٌلغق  ِٓ سالي اٌٍّف األعك١فٟ (

  .23 م 2016-2015ِاؿرغ ، ذشون ذاع٠ز دض٠س ِٚؼاهغ ، ، لـُ اٌؼٍَٛ اإلٔـا١ٔح ، جاِؼح اٌجٍفح ، 
( 

2
  .24تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م ( 

( 
3

  .46ػؼ اٌض٠ٓ تِٛؼٚ ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م ( 
( 

4
  .25تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م ( 

( 
5

  .07فٍح للاػٟ ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م ( 
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ـ عمى يد الكنعانييف النازحيف مف . ؽ1450     يعكد تاريخ تأسيس قسنطينة إلى سنة 
 ، كقد اتخذىا الممكؾ النكميديكف عاصمة ليـ سنة أربعمائة كثماف ( 1)ـ . ؽ1300فمسطيف 

 3) (ـ . ؽ149- 203 ) كاكتسبت أىميتيا عمى عيد الممؾ ماسينيسا ( 2)كعشريف بعد المسيح 

كىك اسـ * ، كلقد سميت قسنطينة بعدة تسميات بحيث أطمؽ عمييا في القديـ اسـ  سيرتا   (
 ، يكمئذ ( 4)كنعاني فينيقي ، ثـ أصبحت مستعمرة ركمانية إلى إف خربيا البربر اثر ثكرة دامية 

 ـ ، كعمؿ عمى تطميف خاطر الشعب كأصمح ما دمرتو 325قدـ قسط نطيف إلى إفريقيا سنة 
 كقد خففيا العرب بحذؼ ( 5)الحرب كشرع في ترميـ سيرتا مف جديد كسماىا بسمو قسطنطينة 

 . ( 6)الياء  كالطاء فصارت قسنطينة لكي تتميز عف القسطنطينية العظمى التركية 

     أما في العيد اإلسالمي فقد تعرض ليا الرحالة كمف ىؤالء ياقكت الحمكم الذم عرفيا 
بقسنطينة اليكل ، كذلؾ لشدة ارتفاعيا بحيث يراىا الناظر مف بعيد بأنيا عبارة عف قمعة فكؽ 
ىضبة صخرية ، أما صاحب تاج المفرؽ فقد مر بيا حيف انتقالو مف األندلس لزيارة األماكف 

حصف حصيف كمكاف مكيف كربكة ذات قرار " ـ فقاؿ عنيا 14/ ق8المقدسة بالمشرؽ في القرف 
معيف كقاعدة أمف كتأميف صحيحة اليكل ، فيي مدينة تحـك حكؿ أصحاب القطر كتسـك 

كيدكر بيا دكر السكار بالمعصـ كيعكض ببعض حافتيا ... بارتفاعيا مكاني الككاكب الزىكر 
.   ( 7)"فيغيب عف العيف ثـ يبدك ككأنو سائؿ المجيف فيسيؿ عمى تمؾ البطاح 

                                                           

( 
1

  .29تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م (
( 

2
ِّضٚح :  ، كغح ٚذغ 1 ِذّض تٓ ػثض اٌماصع اٌجؼائغٞ ، ذذفح اٌؼائغ فٟ ذاع٠ز اٌجؼائغ ٚاأل١ِغ ػثض اٌماصع ، ض(

  .04 ، م 2007ط ، ِٕلٛعاخ شاٌح ، اٌجؼائغ ، .دمٟ ، ص
( 

3
-ٖ 1145 ) ض، أٚ ، ٘اتٕـرغا٠د ، عدٍح اٌؼاٌُ األِأٟ ض، أٚ ، ٘اتٕـرغا٠د إٌٝ اٌجؼائغ ٚذٛٔؾ ٚطغاتٍؾ ، (

ط  ، صاع اٌغغب اإلؿالِٟ ، ت١غٚخ  . ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، ص : ض ، ذغ، ذك ، ٚ ذغ . ، ص ( 1732

 88خ ، م .  ص 

 اٌث١ٔٛح اٌرٟ ذؼٕٟ اٌّض٠ٕح ، ض ، أٚ ٘ا٠ٕـرغا٠د cartha ٚ٘ٛ ذذغ٠ف ٌىٍّح لغطح kirta ٠ٍفظ  cirta:ؿ١غذا *

  .89اٌّوضع ٔفـٗ ،م 
( 

4
 ، صاع اٌغغب اإلؿالِٟ ، ت١غٚخ 2ِذّض دجٟ ، ِذّض األسضغ ، ط:  ، ذغ2 دـٓ اٌٛػاْ ، ٚهف إفغ٠م١ا ، ض(

  .55 ، م 1983، 
( 

5
 ، م 2009ط ، اٌجؼائغ ، .  ، صاع األِح ،  ص 1 ػثض اٌغدّٓ تٓ  ِذّض اٌج١ال ٌٟ ، ذاع٠ز اٌجؼائغ اٌؼاَ ، ض(

113.  
( 

6
  .55 دـٓ اٌٛػاْ ، اٌّوضع ٔفـٗ ، م (

( 
7

ط ، صاع اٌذىّح ، اٌجؼائغ ، . ، ص 3ِشراع دـأٟ ، ِٛؿٛػح ذاع٠ز ٚشمافح اٌّضْ اٌجؼائغ٠ح ، ِضْ اٌلغق ، ض( 

 .85-84 ، م م  2007
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كاقعة عمى قطعة جبؿ منقطع مربع فيو بعض االستدارة       "...أما اإلدريسي فكصفيا بقكلو 
يحيط بيا الكادم مف جميع جياتيا ...ال يتكصؿ إليو مف مكاف إال مف جية باب في غربييا  

كالعقد مستديرا بيا ، ليس لممدينة مف داخميا سكر يعمك أكثر مف نصؼ قامة إال مف جية باب 
 ، في حيف كصفيا ( 1)"ميمة كلممدينة باباف ، باب ميمة في الغرب  كباب القنطرة في الغرب 

ىي مدينة أكلية كبيرة أىمة ذات حصانة كمنعة ،ليس يعرؼ أحصف منيا ، " ... البكرم قائال 
، كما كانت تدعى  قسنطينة بحصف إفريقيا ، بيا  ( 2)..." كىي عمى ثالثة اميار عظاـ 

، كيقاؿ بأف الذم بناىا ىك نفسو الذم بنى مدينة   ( 3)يضرب المثؿ في المنعة ك التحصف 
أما بالنسبة لمكقعيا فيي كاقعة  عمى كاد الرماؿ خمؼ األطمس التمي عمى مسافة  .( 4)قرطاجنة 

 ألؼ نسمة مف حضر 30 ك 35 مرحمة جنكب غرب عنابة ، كعدد سكانيا يتراكح ما بيف 35
 ( 5)كييكد كعرب 

     أما شكميا فيك إىميجي ذك سطح مستك يرتكز في أساسو عمى االنحناء اإللتكائي الكبير 
المتجو نحك الجنكب الغربي في خط يكاد يككف مستقيما كعمى مسافة يقدر طكليا بخمسمائة مف 

، كلممدينة أربعة أبكاب أحدىا  ( 6)خط ىذا االنحناء الكبير كضمف سكر قديـ يعمك ثالثيف مترا 
في الشرؽ كيدعى باب القنطرة ، كتنتيي إليو طرؽ الساحؿ الشرقي كمحصف بطبنانة تضع ستة 

مدافع  

، بحيث يبعد الكاحد منيا عف  ( 7)     أما األبكاب الثالثة األخرل  فتقع في الجنكب الغربي 
 ، الذم أصبح يعرؼ أثناء  ( 1) خطكة فيقع في الناحية الغربية باب الرحبة 200األخرل بحكالي 

                                                           

( 
1

ط ، ص، َ ، ض ، . اؿّاػ١ً اٌؼغتٟ ، ص : ض ، ذغ.  كغ٠ف اإلصع٠ـٟ ، ٔؼ٘ح اٌّلراق فٟ إسرغاق ا٢فاق ، ص(

  .119-118 ، م م  1983اٌجؼائغ ، 
( 

2
ط ، صاع اٌىراب اإلؿالِٟ ، . ض ، ص . أتٟ ػث١ضج هللا اٌثىغٞ ، اٌّغغب فٟ طوغٜ تالص إفغ٠م١ح ٚ اٌّغغب ، ص ( 

  . 63خ ، م . اٌما٘غج ،ص 
( 

3
  .16ت، ص . ج، د ، ـ، ج، د . أحسف بكمالي ، ط :  بكميمة تكاتي ، قسنطينةحصف إفريقيا ، د ج ،مر(

( 
4

ط ،صاع اٌفائؼ .ػثض هللا دّاصٞ ، ص: ض ، ذخ،ذغ ٚ ذك . اٌذاض أدّض تٓ ِثاعن تٓ اٌؼطاع ، ذاع٠ز تٍض لـٕط١ٕح ، ص ( 

  .43 ، م 2011، لـٕط١ٕح ، 

( 
5

 ناصر الديف سعيدكني ،كصؼ مدينة قسنطينة حسب معمكمات جديدة لمضابط ىيبكليست بييئة أركاف الحرب (
  .131ت ، ص .  ، جامعة الجزائر ، د 59 ، 58:  ، مجمة األصالة ، ع 1832الفرنسية بتاريخ شير مارس 

( 
6

  .131ناصر الديف سعيدكني ، الشرؽ الجزائرم ،  مرجع سابؽ ، ص (
( 

7
 ، م 2007 ، صاع اٌذضاعج ، اٌجؼائغ ، 1ض ، ط .  ٌشضغ صع٠اؽ ، اٌّضفؼ١ح اٌجؼائغ٠ح فٟ اٌؼٙض اٌؼصّأٟ ، ص (

182.  
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االحتالؿ بالباب الجديد ، كفي الشرؽ نجد باب الجابية كما بيف االثنيف يقع باب الكاد ، كبيف 
ىذه األبكاب الثالثة بطاريات المدافع ، التي تضع أربعيف مدفع لحراسة المدينة مف أم ىجـك 
خارجي ، كفي أعمى الصخكر المقامة عمييا المدينة يقـك حصف القصبة الذم يشرؼ عمى 

. ( 2)الباب الجديد كباب القنطرة كتعد المقر الرئيسي لمحامية العثمانية بالمدينة 

                                                                                                                                                                                           

( 
1

أتٛ اٌؼثض صٚصٚ ،  : ض ، ذغ ٚ ذك . ، ص  (1837- 1832 ) فٕض١ٌٓ كٍٛهغ ، لـٕط١ٕح ، أ٠اَ أدّض تاٞ (

  .73 ، م 2007ط  ، اٌجؼائغ ،  .  ص 
( 

2
  . 183ٌشضغ صع٠اؽ، اٌّغجغ ٔفـٗ  ، م ( 
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  لسٌطٌٍح هي العهذ الحفصً إلى العهذ العثواًً
     بعد سقكط دكلة المكحديف دخمت قسنطينة تحت حكـ الدكلة الحفصية حتى استقؿ بيا أبي 

 ، كأصبحت بذلؾ مف أىـ  ( 1) (ـ 1229-ـ 1228/ق 662 )يحيى بف أبي زكرياء الحفصي 
إحدل الحكاضر  (ـ 16-ق 13 )المدف الحفصية الرئسية ، كظمت طيمة العيد الحفصي 

الحفصية الميمة ، فيي أكثر أىمية مف عنابة كلكنيا تأتي مف حيث المكانة بعد العاصمة 
األكلى لمدكلة الحفصية مدينة تكنس كالعاصمة الثانية بجاية ، األمر الذم جعؿ أىميا يشعركف 
بمكانتيـ كيحاكلكف فرض منزلتيـ في إطار تعامؿ الحكاـ معيـ ، كىذا ما تؤكده ركاية بف قنفد 

في كتابو الفارسية الذم ذكر أف األمير أبي زكرياء ابف إسحاؽ الحفصي كاف يفضؿ أىؿ 
قسنطينة عمى غيرىـ كال يفضؿ عمييـ إال بعد التمطؼ ليـ ، كقد أجاب قاضي قسنطينة ابف 

النديـ الغبريني الذم الحظ كقار أىؿ بجاية كأدبيـ ، كتزاحـ القسنطيييف في السالـ عمى األمير 
السبب في ذلؾ اف فقياءكـ محدثكف ببمدكـ   " الحفصي أبي زكريا عندما شفي مف مرضو ، أف 

كؿ بيت ترل أنيا أرفع مف األخرل بأصالتيـ في  (أم فقياء قسنطينة  )كىؤالء  (أم بجاية  )
 ، كتقاسمت قسنطينة بذلؾ مركز القاعدة الثانية مع بجاية لمدكلة  ( 2)" بمدىـ كقدـ نعمتيـ 

 .  ( 3)الحفصية التي حكمت تكنس كشرقي الجزائر ما يقرب مف ثالثة قركف 

      لقد شيدت قسنطينة تطكر ثقافي كعممي ، كأصبحت بذلؾ تضاىي مدينتي تكنس 
كتممساف ، كشغمت مكانة ثقافية ىامة جعمتيا إشعاع حضارم ، كبالتالي ظيرت فييا بيكت 
كأسر حممت مشعؿ العمـ كالمعرفة ، منيا أسرة الحسف الحسف بف الفككف كأسرة أحمد بف 

حدل  الخطيب بف قنفد القسنطيني ، كبذلؾ صارت قسنطينة إحدل عكاصـ اإلسالـ الكبرل كا 
قالعو العسكرية المنيعة كمنبعا إلشعاعو الفكرم كالحضارم ، كقد ظمت عمى ىذا الحاؿ رغـ 

 ، كمع بداية ( 4)الضعؼ كالتفكؾ الذم أصاب الدكلة الحفصية خاصة كبالد المغرب عامة 
التدخؿ اإلسباني في شؤكف الحفصييف كظيكر قكة العثمانييف بغرب المتكسط بفضؿ الحركة 

                                                           

( 
1

  .48 ابف العطار ، المصدر السابؽ ، ص (
( 

2
  . 21 ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ،  اٌلغق اٌجؼائغٞ ، ِغجغ ؿاتك ، م (

( 
3

ط ، صاع اٌّؼغفح  اٌجؼائغ ، . ػثض اٌغدّٓ ٚص٠ة ، ص : ض  ، جّغ ٚاػضاص .  تٛ ػثضٌٟ اٌّٙضٞ ، ذاع٠ز اٌّضْ ، ص ( 

  .268 ، م 2003
( 

4
١ّ٠ٕح ؿؼٛصٞ ، اٌذ١اج األصت١ح فٟ لـٕط١ٕح سالي اٌفرغج اٌؼصّا١ٔح ، أطغٚدح ِاجـر١غ  ، لـُ اٌٍغح اٌؼغت١ح ٚآصاتٙا ( 

  .25 ، م 2006 /2005 – لـٕط١ٕح –، جاِؼح ِٕرٛعٞ 
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سحاؽ  )الجيادية التي تزعميا األخكة بربركس  ، كفي ظؿ ىذه الظركؼ  (عركج ، خير الديف كا 
انقسـ القسنطنيكف إلى مناصريف لمحفصييف كمؤيديف لألتراؾ ، كممتنعيف عف مساندة أم طرؼ 

إلى أف دخمتيا  . ( 1)أمال في تجنب الفتنة ، كىذا ما جعؿ زعامة المدينة تنقسـ بيف ثالثة أسر 
بعد مقاكمة شديدة أبداىا أىؿ المدينة بزعامة شيخ اإلسالـ ، كىك سيدم عبد  الحامية العثمانية

 مدة ثالث سنكات ، لـ يخضع خالليا – بجاية –المؤمف الذم قاـك األتراؾ مع أىؿ حارتو 
 عميو بمساعدة الشيخ بف الفككف المؤيد لمحامية التركية كالمنافس لو المنفكذ التركي إلى أف تحايمك

، فقتؿ األتراؾ شيخ اإلسالـ عبد المؤمف كتكلى ابف الفككف المشيخة كرئاسة ككب الحجاج 
 ، كقد تعددت الركايات كاختمفت حكؿ تحديد ( 2)مكانو كتـ تكحيد المدينة تحت النفكذ التركي 

تاريخ دخكؿ مدينة قسنطينة في طاعة العثمانييف األتراؾ ، فبعضيـ كاألنبيرم يحدده سنة 
ـ ، أم في عيد خير الديف باشا ، أما بف أبي دينار مؤرخ الدكلة الحفصية 1529-ق 927

-ق933فإنو يجعؿ دخكؿ األتراؾ لممدينة بعد انتياء الحكـ الحفصي بتكنس ، أم في حدكد 
ـ في زمف 1546ـ ،  كالذم يحدد تاريخ دخكؿ قسنطينة تحت طاعة العثمانييف في عاـ 1536

.  ( 3)فاتح عيد باياتيا فرحات بام 

 ـ 1520 ق 925     بينما ابف العطار فإنو يذكر أف دخكؿ األتراؾ لمدينة قسنطينة كاف سنة 
 ـ ك احتميا ثـ خرجت عف 1520ـ ، أك سنة 1519كىاجميا حسف خير الديف سنة " بقكلو 

-ـ1526/ق 933الترؾ كدخمت تحت الحكـ الحفصي مرة أخرل ، ككاف فييا ممثميـ سنة 
.  ( 4)ق ، كدعمكا حكميـ فييا 940-ـ1534ـ  ك استردىا الترؾ سنة 1529

     إال أف المؤرخ العنترم يفيدنا بمعمكمات حكؿ اقتحاـ األتراؾ العثمانييف ليذه القمعة الشديدة 
حيث يرل بأنو عندما استتب األمر لمعثمانييف بتكنس ، حكلكا نظرتيـ إلى عاصمة شرؽ 

 كىـ يحاكلكف اجتياح حصانتيا عمى التراجع االسمطنة محاكليف اقتحاميا ، إال أنيـ تفاجئك

                                                           

( 
1

  .21ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ،  اٌلغق اٌجؼائغٞ ، ِغجغ ؿاتك ، م ( 
( 

2
  .20 ١ّ٠ٕح ؿؼٛصٞ ، اٌّغجغ ٔفـٗ ، م (

( 
3

  .48 إتٓ اٌؼطاع ، ِوضع ؿاتك ، ( 
( 

4
  .١ّ٠30ٕح ؿؼٛصٞ ، اٌّغجغ اٌـاتك  ، م ( 
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كاالكتفاء بضرب الحصار الطكيؿ المدل ، كقد أدل ىذا األمر إلى تدىكر الطرفيف المتنازعيف 
. ( 1)كقد تدخمت بعض األسر إلحالؿ السالـ كالصمح 

ـ كسنة 1519 فيحدداف سنة marcieh كمارسي voyssette      أما حسب  قكؿ فايست  
ـ ، بينما أبي الضياؼ فيرل أنو لما بكيع الحسف بف محمد الحفصي بعد كفاة أبيو محمد 1520
ـ ، خرجت عف طاعتو سكسة كالقيركاف كاستكلى الترؾ عمى قسنطينة 1526/ق 932سنة 

كدخؿ خير الديف باشا مدينة تكنس ، ثـ خرجت قسنطينة عف حكميـ إلى أف استردكىا 
ـ كطردك عنيا الحفصييف ، كقد ثار القسطنطينيكف ضد الترؾ سنة 1568 ـ أك سنة 1567سنة

ق ، إال أف األتراؾ استطاعكا إخضاع قسنطينة ، كمنذ ذلؾ التاريخ  979/ـ1572

 . ( 2)استقركا  بيا 

      كبغض النظر عف اختالؼ المؤرخيف في شأف استقرار األتراؾ بقسنطينة ، فإننا نعتبر أف 
اإللحاؽ الرسمي لقسنطينة بالحكـ العثماني بالجزائر كاكتساب السمطة العثمانية الشرعية في 

نظر سكانيا تأخرت إلى تاريخ إرساؿ الرسالة التي تقدـ بيا سكانيا لمسمطاف العثماني سميماف 
 . ( 3)ـ 1555/ق 963القانكني في شأف صالح رايس 

      لـ تكف عريضة سكاف قسنطينة في شأف كالية صالح رايس مبادرة منفردة أك عمال 
متسرعا ، فقد ميدت ليا جيكد خير الديف كحسف آغا كصالح رايس كعمج عمي كالتي سمحت 

. بحسـ األمكر لصالح السمطة العثمانية 

      كىذه الرسالة تسمط الضكء عمى فترة غمكض كاضطراب عاشتيا قسنطينة في تحكليا مف 
الحكـ الحفصي إلى السيادة العثمانية ، كما أنيا تكضح سمكؾ القسنطينييف في تعامميـ مع 
الحكاـ األتراؾ ، كقد تغمب عمييـ العامؿ الديني في تحديد مكقفيـ ، فأبدك المساندة ك التأييد 

                                                           

( 
1

 .30اتٓ اٌؼطاع ِوضع ؿاتك ، م( 
( 

2
  .81ا تٓ اٌؼطاع ِوضع ؿاتك ،، م (

( 
3

  .25ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، اٌلغق اٌجؼائغٞ ،  ِغجغ ؿاتك ، م  (
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 عف رغبتيـ في االنطكاء تحت راية الدكلة العثمانية ، لككنيا أىال لحماية اإلسالـ اكعبرك
  ( 1)كالمسمميف 

"" حسف بف فرحات بف مراد بام ""      كقد كاف أكؿ رجؿ يفتح سجؿ تاريخ بايات قسنطينة 
دخؿ الناس " ـ ، فيذكر العنترم عمى أعقاب ىذا الحدث ما تـ مف استقرار 1646كذلؾ عاـ 

تحت طاعتو ك أذعنكا الحكمة كاذىب اهلل الفتف كالغالء ككثر الرزؽ كنزلت العافية ، كلـ يبؽ 
كاحد مف الرعية إال كدخؿ تحت الطاعة ، كجمع أمكاال كحمميا كتكجو بيا إلى الجزائر عاـ 

كمشى معو ناس مف كبار الكطف كأشراؼ البالد ، كىي سنة ...1653ق المكافؽ لربيع 1063
 ، في حيف أف ىناؾ مف يرل أف رمضاف بام ( 2)سيجرم عمييا تقميد كؿ بايات قسنطينة  

، كقد قدـ حسف بف فرحات بام الكالء لمباشا ، كتحصمت قسنطينة  ( 3)تشكالؽ أك بام لقسنطينة 
عمى إجازة خاصة متمثمة في حرية اختيار مف تراه صالحا لتكلي أمكر كاليتيا ، إذ يقكؿ 

فمما كصؿ كتاب أىؿ قسنطينة إلى حضرة الباشا ، رد ليـ الجكاب "... العنترم في تاريخو 
 . ( 4)" كقاؿ ليـ اختاركا مف يصمح ، فمـ يجدكا أىؿ البالد رجال أحسف مف سي فرحات 

     كقد اعتبرت مدينة قسنطينة في العيد العثماني المدينة الثانية بعد العاصمة ، كشيدت 
ازدىارا في الحياة السياسية ك االقتصادية كالثقافية ، كدعـ العثمانييف النظاـ اإلقطاعي بإقميـ 
قسنطينة باعتباره مف أكبر األقاليـ كأكسعيا مساحة ، كما تطكرت الصناعة بالمدينة كنشطت 

  كالمعامؿ ، ككانت دنكش قسنطينة مف أغنى دنكش الجزائر ، كما حضت المدينة تالكرشا
بسيـ كافر في الحركة التجارية ، كأصبحت ممتقى القكافؿ التجارية ، سكاء منيا القادمة مف 

.  ( 5)الشرؽ نحك الغرب ، أك القادمة مف الشماؿ نحك الجنكب أك عكس ذلؾ 

                                                           

( 
1

  .78-77-76 م م3ٍِذك علُ :  ، أظغ ٔن اٌغؿاٌح 28-27  ٔفـٗ ، م  م (
( 

2
 .52اتٓ اٌؼطاع ، ِوضع ؿاتك ، م( 

 (
3

  .١ّ٠42ٕح ؿؼٛصٞ ، اٌّغجغ اٌـاتك ،  (
( 

4
 اتٓ اٌؼطاع ، ٔفـٗ، ( 

( 
5

ط ، صاع اٌٙضٜ ، ػ١ٓ ١ٍِح  اٌجؼائغ ، .ض ، ص . ػثض اٌؼؼ٠ؼ ف١الٌٟ ، ِض٠ٕح لـٕط١ٕح ، ذاع٠ز ِؼاٌُ اٌذضاعج ، ص ( 

  .79 م 4أظغ اٌٍّذك علُ  .169-168-162 ، م م م 2007



                                                  تا٠ٍه اٌلغق ٚ اٌذاض أدّض تاٞ  األٚي          اٌفوً 

 

 

17 

أما بالنسبة لعدد السكاف المدينة خالؿ العيد العثماني فقد اختمفت اآلراء حكؿ تحديد عددىـ ، 
  . ( 1) نسمة ، مف حضر كييكد كعرب 30ك25فنجد الضابط ىيبكليت يقدر عددىـ مابيف 

    أما القنصؿ األمريكي شمر يقدر عدد سكانيا بخمسة كعشركف ألؼ نسمة في الكقت  

 . ( 2)الحاضر 

:      كقد انقسـ المجتمع القسنطيني إلى فئات 

العائالت الكبيرة ، كلعؿ مف أبرزىا عائمة عبد المؤمف كأسرة آؿ  كتتمثؿ في:  فئة الحضر 1
. كقد كصفيـ بف الفككف بالغركر كالتكبر ... باديس 

.  كتتمثؿ في البام كالجياز اإلدارم الممحؽ بو مف كتاب كقضاة كجند : فئة الحكام 2

اشتغمت ىذه الفئة بتحصيؿ العمـ الشرعي كتدريسو ، كغالبا ما كانت تبتعد عف :  فئة العمماء 3
 ( 3). األمكر السياسية 

     كباإلضافة إلى ىذه الفئات كاف ىناؾ الكثير مف الزنكج ك األسرل المسيحييف بالمدينة 
يسخركف لألعماؿ البدكية كاألعماؿ الفنية ، أك يضمكف إلى حرس البام كجيشو ، ككذلؾ فئة 
الييكد التي كانت تسكف مدينة قسنطينة ، كتحتؿ مرتبا مرمكقا بسبب مينتيا الحرة كاشتغاليا 

. بالتجارة كالترجمة 

     اتسـ ىذا العصر باليدكء النسبي بفضؿ تحالؼ أىؿ قسنطينة مع العثمانييف كخاصة 
عندما يداىميـ الخطر المشترؾ ، إال انو عمى الرغـ مف ىذا التضامف كالتحالؼ بيف السكاف 

كاألتراؾ في كثير مف األحياف ، لـ يمنع ذلؾ مف كقكع بعض االنتفاضات ك الثكرات التي 
  .( 4)تعددت أسبابيا ، فكاف منيا ما ىك سياسي ك البعض ديني كاجتماعي كاقتصادم 

                                                           

( 
1

  .8-7اٌضاتظ ١٘ث١ٌٛد ، ِغجغ ؿاتك ،  م م ( 
( 

2
: ض ، ذؼغ٠ة ٚذغ ٚذك . َ ، ص 1824-1816 كٍغ ١ٌٚاَ ، ِظوغاخ ١ٍ٠ٚاَ كٍغ لٕوً أِغ٠ىٟ فٟ اٌجؼائغ (

  .36َ ، م 1982ط ، اٌجؼائغ،  . اؿّاػ١ً اٌؼغتٟ ، ص 
( 

3
، أطغٚدح  (َ 1663 –َ 150/ٖ 1073-988ٖ )دـ١ٓ تشٍٛج ،ػثض اٌىغ٠ُ اٌفىْٛ اٌمـٕط١ٕٟ د١اذٗ ٚآشاعٖ ( 

  .27-26 ، م 2008/2009ِاجـر١غ ، لـُ اٌذضاعج اإلؿال١ِح ، جاِؼح اٌـا١ٔح ، ٚ٘غاْ ، 
( 

4
  . 170 ػثض اٌؼؼ٠ؼ ف١الٌٟ ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م (
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 شخصٍح الحاج أحوذ تاي  4

    ىك الحاج أحمد بف محمد الشريؼ كحفيد البام أحمد القمي، أما أمو فتدعى الحاجة رقية 
 ، التي تعتبر مف أىـ العائالت الصحراكية الكبيرة ، كبيذا يعتبر مف ( 1)* مف أسرة ابف قانة

المكجكدة " بدار أـ النكف " ـ بدار كانت تعرؼ آنذاؾ 1786كلد بمدينة قسنطينة *أصؿ كرغمي 
.  ( 2)بالشماؿ الشرقي التي يقـك عمييا قصر البام اليـك 

    لقد نشأ الحاج أحمد بام يتيـ األب،حيث مات كالده ، دكف أف يترؾ أخكة  ألحمد بام ، 
كفي ظؿ ىذه الظركؼ أخذتو كالدتو إلى الصحراء ، حيث يقطف أخكالو ، خكفا عميو مف أف 

يمقى نفس مصير كالده ، كىكذا تربى بيف أحضاف كالدتو كأخكالو ، فأخذ مف طبائع أىؿ 
.  ( 3)الصحراء مف كـر ك أخالؽ ، كمنذ ذلؾ الكقت أصبح يحمؿ اسـ كالدتو 

 ، بتشجيع مف جده الذم حثو عمى تعمـ  ( 4)     استطاع أف يزاكؿ تعميمو في منطقة بسكرة 
أصكؿ الديف اإلسالمي ، كعمى الرغـ مف أنو لـ يتمكف مف متابعتيا إال أنو كاف شديد التأثر 

، كما تمكف الحاج أحمد بام  ( 5)بالديف اإلسالمي ، كىذا ما يظير جميا خالؿ تتبع فترة حكمو 
مف التثقؼ بثقافة عصره ، فأخذ مف العربية اآلداب كالمساف ، كمف التركية الحكـ كالسمطاف ، 

 ( 6)كاندمج في حياة المدينة كالريؼ كتعمـ أساليب القتاؿ ك الفركسية ، كمارس الحكـ مبكرا 

     لقد قاـ بزيارة البقاع المقدسة ألداء فريضة الحج ، كبقي بالمشرؽ بضع سنكات ، كخالؿ 
إقامتو في ىذه البالد تمكف مف اكتساب خبرات كمعارؼ جديدة ، خاصة كأنو نزؿ بمصر 

. كانبير بإصالحات محمد عمي باشا 

                                                           

ِمغ٘ا تـىغج،ُٚ٘ ِٓ اسٛاي ادّض تاٞ  : اتٓ لأح  *

( 
1

ط، اٌّؤؿـح اٌٛط١ٕح اٌّطثؼ١ح ، . ِذّض اٌؼغتٟ اٌؼت١غٞ ،ص :  دّضاْ تٓ ػصّاْ سٛجح ، اٌّغآج ، ذك، ذغ ، ذخ (

 . 80 م 5 ، أظغ اٌٍّذك علُ 39 ، م2006اٌجؼائغ ، 

 .ِٓ أب ذغوٟ ٚأَ جؼائغ٠ح : وغغٍٟ *
( 

2
 ، اٌّىرثح 2أدّض فغ٠طؾ ، ط: ض ، ِغ ، ذٓ . ، ص  (لائض ِماِٚح لـٕط١ٕح  ) ؿ١ٍّح وث١غ ، اٌذاض أدّض تاٞ (

  .07خ ، م . اٌشضغاء ، اٌجؼائغ ، ص 
( 

3
  . 60 تٛػؼج تٛ ضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م (

( 
4

  . 23 م 2008ط ، صاع اٌّـه ، اٌجؼائغ، . ض ، ص . ، ص  (كشو١ح 100 ) آؿ١ا ذ١ُّ ، اٌلشو١اخ اٌجؼائغ٠ح (
( 

5
 ، َ، 1954َ ، 1830 ػثض اٌّج١ض ٔؼ١ّح ، ِذّض تٓ ِؼّغ، أدّض اٌذّضٞ ،  أدّض تاٞ ، ِٛؿٛػح أػالَ اٌجؼائغ (

  .39خ،  م . َ، ص . ض ، ص . ، ط 1954َ، ٚ، ص، ب،ح ، ٚشٛعج أٚي ٔٛفّثغ 

( 
6

  .140، م 1992ط، َ، ٚ، ن، اٌجؼائغ  ،.، ص1 أتٛ اٌماؿُ ؿؼض هللا ، اٌذغوح اٌٛط١ٕح اٌجؼائغ٠ح ، ض(
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أما بالنسبة لبنيتو الجسمية فقد كاف متكسط القامة كلو عيناف سكداكاف كلحية سكداء ، كقد 
  . ( 1)كصؼ بصرامتو في حياتو العممية ، ككاف يتمتع بذكاء كعزة نفس ك قساكة اتجاه أعدائو 

    كؿ ىذه الصفات جعمت منو يتمتع بشخصية قكية كاف ليا بركز كاضح في مياديف سياسية 
. كعسكرية شتى

    أما عف زكاجو فقد صاىر الحاج أحمد بام كؿ مف عائمة آؿ المقراني مف أشراؼ مجانة ، 
إذ تزكج مف عيشكش بنت عبد السالـ المقراني ، كما تزكج خدكجة بنت عثماف خكجة أخت 

 .  ( 2)حمداف بف عثماف خكجة 

    لقد كاف ليذا االرتباط مف العائالت الكبرل أثر إيجابي عمى مستقبؿ الحاج  أحمد بام في 
حياتو العممية ، بحيث تمكف مف كسب تأييد ىذه العائالت إلى جانبو باعتبارىا كانت تحتؿ 

. مكانة مرمكقة ككممتيا مسمكعة لدل األىالي 

 الوٌاصة التً أسٌذخ إلٍه:  

:     لقد تقمد الحاج أحمد بام مناصب عديدة ، ككميا كانت كظائؼ سامية 

ـ عينو البام عبد اهلل كقائد لمعكاسي ، ككاف يبمغ مف العمر 1809في سنى :قائد العواسي 
ثمانية عشر سنة ، كلـ يكف سبب تكليو ليذا المنصب انتماءه إلى عائمة البام أك لككف أباه 

نما يرجع السبب الحقيقي إلى ما أثبتو مف شجاعة نادرة كقدرات  كجده كانا قائداف مف قبؿ ، كا 
متميزة ، اكتسبيا مف محيطو العائمي الذم ترعرع فيو بالدرجة األكلى ، ثـ مف بيئتو الصحراكية 

. بالدرجة الثانية ، ىذه األخيرة التي أخد منيا صفات الرجكلة كالمركءة 

    كلكف سرعاف ما تنازؿ عف ىذا المنصب بعد مقتؿ البام عبد اهلل ، كتكجو إلى خدمة 
أراضيو إلى أف تكلى نعماف بام الحكـ ،فاستدعاه كعينو في نفس المنصب مرة أخرل ، كبقي 

. ـ 1815فيو إلى غاية 

 
                                                           

( 
1

  .39 ػثض اٌّج١ض تٓ ٔؼ١ّح ، ِذّض تٓ ِؼّغ ، أدّض اٌذّضٞ ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م (
( 

2
  .07ؿ١ٍّح وث١غ ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م ( 
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 ( 1)كبعد مقتؿ نعماف بام تكلى شاكر بام ، كقد أبقى ىذا األخير الحاج أحمد بام في منصبو 

. كىذا يرجع إلى كفاءة الحاج أحمد كحسف تسييره 

عيف كخميفة لو كذلؾ بأمر مف الدام حسيف ، ككاف *  في فترة أحمد بام المممكؾ :خميفة 
عمره في ذلؾ الكقت حكالي الثالثيف سنة ، كىكذا يككف منصب الخميفة ثاني منصب يتقمده في 

. أكبر مقاطعة في الجزائر كأىميا مف جميع النكاحي 

    بتسمـ الحاج أحمد منصب الخميفة حاكؿ إظيار كؿ ما لديو مف ميارات كبيرة كخبرات 
كاسعة ، كما تمكف مف أف يكسب ثقة األىالي كدعميـ لو ، كقد بقي في ىذا المنصب أيضا في 

) المكافؽ ؿ  (1236ق- ق1235 )فترة إبراىيـ بام الغربي الذم حكـ قسنطينة ما بيف 
 ، كفي ىذه الفترة كقع خالؼ بينو كبيف رئيسو ، ىذا األخير الذم أمر  ( 2) (ـ 1821ـ 1820

بحبسو لكف أعياف المدينة ك البايمؾ بصفة عامة كقفكا إلى جانبو ، ثـ غادر قسنطينة بسالـ 
 . ( 3)كتكجو إلى العاصمة 

    بكصكؿ الحاج أحمد إلى الجزائر طمب األماف مف الدام ، ىذا األخير الذم قاـ بعزؿ 
إبراىيـ بام كقتمو كذلؾ بعد تأكده مف براءة الحاج أحمد ، كبقي ىذا األخير في الجزائر مدة 
ثالثة أشير ، ثـ سافر إلى مميانة  كقد أكصى بو الدام خيرا كمنحو منزال كبعض األراضي 

 ، بعد مدة انتقؿ الحاج أحمد بام إلى البميدة ، كخالؿ فترة إقامتو بيذه المدينة ( 4)الزراعية 
تمكف مف أف يثير إعجاب األغا يحيى لما أظيره مف استقامة ك إخالص ، كانقمب ىذا 

اإلعجاب إلى صداقة حميمة كمحبة خاصة بعد العمؿ الذم قاـ بو الحاج أحمد بام أثناء 

                                                           

( 
1

 . 67 تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م (

ِّا ػغف ػٍٝ ٘ظا اٌثاٞ ػاللرٗ اٌط١ثح اٌرٟ ذغتطٗ تاٌغػ١ح ، ٠ٚؼرثغ أٚي تاٞ اؿرطاع أْ ٠وً إٌٝ ٚاص ؿٛف *

ط ، ِٕلٛعاخ . دـأٟ ِشراع ، ص : ِؤٌف ِجٙٛي ،ذاع٠ز تا٠اخ لـٕط١ٕح ، ذخ : ٠ٚأسض ِٓ أٍ٘ٙا اٌغغاِاخ ، أٔظغ 

  .56خ ، م . دٍة ، ص 
( 

2
  .84تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م( 

( 
3

 ، 2009َ ، . ط ، صاع اٌـًٙ ، ص .  ِذّض اٌؼغتٟ اٌؼت١غٞ ، ِظوغاخ أدّض تاٞ ٚ دّضاْ سٛجح ٚ تٛضغتح ، ص (

  .09م 
( 

4
  .85 تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م( 
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ـ ، فقد أظير شجاعة ال مثيؿ ليا تبيف مدل إخالصو لكطنو 1825الزلزاؿ الذم أصاب البميدة 
(1 ) . 

    ك ىذا ما جعؿ مف يحيى األغا أف يتكسط بينو كبيف الدام مف أجؿ أف يعينو بايا عمى إقميـ 
. قسنطينة محاكال إقناعو بمدل شجاعة كميارة الحاج أحمد 

ـ إذ أصبح بايا عمى بايمؾ الشرؽ ، كىذا ما سنتطرؽ إليو 1826    كىذا بالفعؿ ما حدث سنة 
. في عنصر آخر بشكؿ أكسع 

: وفاتو 

    بعد مراحؿ عديدة مف المقاكمة كالكفاح مف أجؿ المحافظة عمى بايمكو في ظؿ التحرشات 
ـ ، حاكؿ الحاج أحمد بام 1830الفرنسية ىذه األخيرة التي تمكنت مف احتالؿ الجزائر 

المحافظة عمى قسنطينة كقد تمكف مف إبقاءىا تحت سيطرتو لمدة سبع سنكات بعد االحتالؿ 
.  الفرنسي لمعاصمة ، كىذا يدؿ عمى مدل قكة شخصيتو 

    كعمى الرغـ مف الدكر البطكلي الذم قاـ بو، إال أنو لـ يتمكف مف الصمكد أماـ العدك 
الفرنسي ، ىاتو األخيرة التي أرغمتو عمى االستسالـ ، كىذا ما حدث بالفعؿ في شير جكاف 

 الذم كاف قائدا ST.GERMAINـ حيث قاـ بتسميـ سيفو إلى الرائد ساف جرماف 1848
عسكريا ببسكرة كبعد أف قضى ثالثة أياـ بقسنطينة ،سير بو إلى سكيكدة ثـ إلى الجزائر عمى 

فرنؾ ، كبقي منطكيا 12000متف باخرة تابعة لمدكلة كقد خصصت لو الحككمة معاشا قدره 
ـ كدفف بجامع سيدم عبد الرحمف فكؽ 1850أكت 30عمى نفسو إلى أف كافتو المنية يـك 

.  ( 2)حديقة مارانقك ، ككاف يبمغ مف العمر عند مكتو ثالثة كستيف سنة تقريبا 

     كيقاؿ أنو قبؿ كفاتو سمـ ما بقي معو مف أمكاؿ لمشيخ بك قندكرة مف أجؿ أف يشترم لو 
تابكت لينتقؿ بكاسطتو مف منزلو إلى المسجد ، كما طمب مف الشيخ أف يكزع الماؿ الباقي عمى 

                                                           

( 
1

  .09 ِذّض اٌؼغتٟ اٌؼت١غٞ ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م (
( 

2
اٌل١ز ػثض : هاٌخ ٔٛع ، ذك:  ، ذغ2، ض1873-1792 أٚج١ٓ فا٠ـد ، ذاع٠ز تا٠اخ لـٕط١ٕح فٟ اٌؼٙض اٌرغوٟ (

  .207 ، م 2013،  (َ . ص  )، صاع ط١ٍطٍح ، 1اٌغدّٓ ك١ثاْ ، ط
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،  ( 1)الطمبة الذيف يقرأكف عميو القرآف ، كتكزيع ألؼ خبزة كمائتي كيمك مف التيف عمى الفقراء 
كىذا يدؿ عمى مدل عطؼ الحاج أحمد كاىتمامو بأىمو  

كبكفاة الحاج أحمد بام آخر بايات قسنطينة ينتيي الحكـ التركي في الجزائر ليبدأ حكـ جديد 
. مثمتو فرنسا في الجزائر 

: آثاره 

   ترؾ الحاج أحمد بام مذكراتو التي تعتبر مصدر ميـ تبيف لنا الجرائـ التي ارتكبيا 
.االستعمار الفرنسي في الجزائر 

                                                           

( 
1

  .344 تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م (



 

 

 

 

       :         
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  :ًظام تعٍٍي الثاٌاخ
 الٌظام العام  –أ 

    ارتبط النظاـ اإلدارم في األيالة الجزائرية بعد تقسيميا إلى أربعة مقاطعات بمجمكعة مف 
المكظفيف ، فكاف يمثؿ دار السمطاف شخص يمقب بالدام كىك يعتبر ممثؿ الدكلة العثمانية  

 أما في باقي البايمكات التي كانت بمثابة صكرة مصغرة لديكاف الدام ، ككاف النظاـ المعمكؿ 
، كىك *بو يشبو نظاـ إقميـ دار السمطاف ، فقد كاف يترأسيا شخص أطمؽ عميو لقب البام 

ينكب عف  الممثؿ الرسمي لمدام ، كيتـ تعيينو مف طرفو ، كلو مطمؽ الصالحية في مقاطعتو ك
الدام  

كغالبا ماكاف يختار مف الرجاؿ المقربيف لدايات الجزائر ، أكممف كانت ليـ تجربة في منصب 
بالنسبة لبايمؾ قسنطينة ، أك يككف صيرا لشيكخ العرب   (الحراكتة  )القيادة مثؿ قائد العكاسي 

طالع بالعادات كالتقاليد المعمكؿ بيا بتمؾ الجيات   ، كرغـ تمتع البايات ( 1)كذا معرفة كا 
بصالحيات كاسعة ضمف حدكد بايمكيـ إال أنيـ يخضعكف لمراقبة الدام ، بحيث يقـك ىذا 

 ، كينبغي عمى البام أف يدفع كؿ سنة إلى خزينة ( 2)األخير بتكميؼ آغا لمراقبة تصرفاتيـ 
الدكلة مبمغا يحدده الدام كيرسمو مع خميفتو ، كىذا ما يطمؽ عميو بالدنكش الصغرل ، كما يمتـز 
البام بالحضكر إلى مقر الدام كؿ ثالث سنكات محمال بالضرائب كاليدايا ، كيطمؽ عمييا اسـ 
دنكش الكبرل ، ككثيرا ما تككف ىذه الرحمة محفكفة بالمخاطر ، ألف البام قد ال يعكد إلى مقر 
إدارتو كىذا يتكقؼ عمى مدل رضا الدام كحاشيتو بما يقدمو البام مف ىدايا ثمينة ، كمظاىر 

                                                           

ِؼٕاٖ لائض اٌم١اص ، ٚ٘ٛ ٌمة أطٍمٗ اٌؼصّا١ْٔٛ ػٍٝ اٌٛاٌٟ أٚ داوُ ٔاد١ح ِٓ ٔٛادٟ اٌثالص ، أٚ تا٠ٍه فٟ :اٌثاٞ *

اٌّٙضٞ :ِذّض تٓ ٠ٛؿف اٌؼ٠أٟ  ، ص١ًٌ اٌذ١غاْ  ٚأ١ٔؾ اٌـٙغاْ فٟ أسثاع ِض٠ٕح ٚ٘غاْ ، ذخ :  اٌجؼائغ ، أٔظغ 

 . 248 ، م2013 ، ػاٌُ اٌّؼغفح ، اٌجؼائغ ، 1اٌثٛػثضٌٟ ،ط

( 
1

  .177 ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، ٚعلاخ جؼائغ٠ح ، ِغجغ ؿاتك ،م (
( 

2
 2007ط ، صاع اٌّؼغفح ، اٌجؼائغ ، . ، ص 2 ، ض1962 ػّاع ػّٛعج ، اٌجؼائغ تٛاتح اٌراع٠ز ِا لثً اٌراع٠ز إٌٝ (

 . 135، م 

دّضاْ : أٔظغ .اٌمفطاْ ٌثاؽ ش١ّٓ ِطغػ ِٚفرٛح ِٓ األِاَ، واْ كؼاع ؿالط١ٓ اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح ٚصا٠اخ اٌجؼائغ *

ِذّض ػثض اٌىغ٠ُ ،ف ، ٚ، ْ ، خ ، اٌجؼائغ : سٛجح ، اذذاف إٌّوف١ٓ ٚاألصتاء فٟ االدرغاؽ ػٓ اٌٛتاء ،ذك،ذخ 

  .155 ، م 1968، 
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نجاحو في فرض السمطة ، كعمى العمـك فإف البام يمكث في مدينة الجزائر ثمانية أياـ كعكدتو 
جديدا كيعتبر بمثابة تجديد لمثقة  فيو *إلى مقره تتكقؼ عمى تسميمو قفطانا

كبعكدتو تقاـ لو حفمة تدـك عدة أياـ ، ككاف األىالي يترقبكف عكدتو كيعتبركف ىذا العرؼ بمثابة 
 . ( 1)تغير في حياتيـ 

    لقد كاف لمبام نفكذ كبير في مقاطعتو ، ككاف تحت سيطرتو جيش يساعده فيما يشاء ، فيك 
الذم يقكد الجيكش كيعمف الحرب عمى القبائؿ المتمردة كيصدر العقكبات ضد السكاف باستثناء 

، كقد قدرت القكات المسمحة التابعة لمبام  ( 2)األتراؾ الذيف البد مف استشارة الدام لمعاقبتيـ 
بحكالي ثالثمائة جندم تركي مكزعيف عمى عشريف سفارة ، ثـ المتطكعيف ، كجميـ مف القبائؿ 

 ، كما يساعد البام في تسيير شؤكف ( 3)ميمتيـ مساعدة البام مقابؿ إعفائيـ مف الضرائب 
البايمؾ مجمكعة مف المكظفيف الذيف يتدرجكف في المناصب كؿ حسب تخصصو ككظيفتو التي 

. أككمت اليو 

: إضافة إلى ىذه الكاجبات فإف لمبام مياـ أخرل يحرس عمى القياـ بيا كىي كالتالي 

الحفاظ عمى األمف كاالستقرار  -

دفع أجكر الحامية التركية المكجكدة بالبايمؾ  - 

االعتناء بالمرافؽ العامة بالمدف الكبرل التابعة لو كتأميف الطرؽ كابقاء االتصاؿ المباشر -
 . ( 4)بمركز دار السمطاف بالجزائر 

                                                           

( 
1

 ، ف، ٚ ، ْ ، خ، 3ض ، ط.  أتٛ اٌماؿُ ؿؼض هللا ، ِذاضغاخ فٟ ذاع٠ز اٌجؼائغ اٌذض٠س ، تضا٠ح االدرالي ، ص (

  .53 ، م 1982اٌجؼائغ 
( 

2
  . 191 ِذّض ٠ٛؿف اٌؼ٠أٟ ، اٌّوضع اٌـاتك ، م (

( 
3

 ، ذخ ، ذض ، ذك 1 ِذّض اٌّٙضٞ تٓ ػٍٟ كؼ١ة ، أَ اٌذٛاضغ فٟ اٌّاضٟ ٚ اٌذاضغ ، ذاع٠ز ِض٠ٕح لـٕط١ٕح ،ض(

 .456 ، م 2015 ، صاع اٌغٚح ، اٌجؼائغ ، 1ؿف١اْ ػثض اٌٍط١ف ، ط: 
( 

4
 1984ط ، َ ، ٚ ، ن ، اٌجؼائغ ، . ض ، ص . ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ٟٛٔ ، اٌّٙضٞ تٛ ػثضٌٟ ، اٌجؼائغ فٟ اٌراع٠ز ، ص ( 

  . 20، م 
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تمكيؿ خزينة البايمؾ عف طريؽ استعماؿ مختمؼ الكسائؿ كالقياـ بالحمالت العسكرية ، - 
كاستمالة الرؤساء المحمييف بجيتو ، كىذا ما يجعؿ منو المفكض الرسمي لجمع الضرائب 

 . ( 1)كبالتالي تسميميا إلى السمطات الحاكمة بالجزائر 

بحيث يعمؿ البام عمى تقديـ الفدية مف أجؿ تخميص المأسكريف كىذا ما : افتداء االسرل - 
انا كنا ارسمنا قناطر شمع بقصد " ... أثبتتو رسالة حسف بام إلى مكنييو قبطاف بمد العناب 

افداء أسير من بالد النصارى عمى يد الحاج محمد القشرالي الذي كان غي بالد العناب فمما 
المراد منك ...كذبوه و نزعوا منو الشمع الذي كان معو ...بمغ الرايس  الذي معو الشمع 

 ..." .أن الشمع المذكور مبعوث لفداء  األسير لكي يسرحونو ...تخبرىم 

اخماد الثكرات  باستعماؿ الكسائؿ العسكرية كالتحالؼ مع القياد الكبار في البايمؾ  مف أجؿ - 
 .  ( 2)دعمو ماديا كمعنكيا 

:     أما عف طريقة عزؿ البام فيي تتـ كفؽ الطريقة التالية 

يقـك الدام بإرساؿ الباش آغا محمال بالفرماف المتعمؽ بالخمع ، كبكصكؿ األغا إلى مركز البام 
يقـك بتنفيذ القرار كينزع خنجر البام كذلؾ بعد تقديـ التحية لمبام كتقبيؿ كتفو ، ثـ يسممو إلى 

 . ( 3)الجالد لتنفيذ الحكـ الصادر في حقو ، كيتـ تعييف بايا جديدا 

    أما بالنسبة لتركة البام المتكفى فتعكد لكرثتو ، باستثناء العتاد الحربي ككؿ ما لو عالقة 
باإلدارة التي كانت تحت تصرفو فإنيا تترؾ لمبام الجديد حتى ال يضطر لشرائيا أك المطالبة 

 .  ( 4)باألمكاؿ ، كىكذا يجد البام مكردا يعتبر بمثابة قاعدة لبداية ثركتو 
تعٍي الحاج أحوذ تاي  -  ب

ـ ، خاصة في المياديف 18    نتيجة لمتطكرات اإلدارية التي عرفتيا الجزائر في مستيؿ القرف 
االدارية ، بحيث أصبح يسمح لمكراغمة أف يرتقك إلى مناصب سامية بالدكلة مثؿ منصب البام 

                                                           

( 
1

  .178ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، ٚعلاخ جؼائغ٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م ( 
( 

2
  .42 فض١ٍح ػٚاٚٞ ، ٘اٌح ٠ٛٔـٟ ، ِغجغ ؿاتك ، م (

( 
3

  .145ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، اٌلغق اٌجؼائغٞ ، ِغجغ اؿاتك ، م ( 
( 

4
  . 100.101دّضاْ سٛجح ، اٌّغآج ، ِوضع ؿاتك ،  م م  (



                                              اإلصاعج فٟ تا٠ٍه اٌلغق اٌصأٟ                        اٌفوً 

 

 

27 

ك الخزناجي  كآغا العرب ك بيت مالجي كغيرىا مف المناصب ، ىذا التحكؿ الذم طرأ عمى 
 أف يتقمد منصب البام كيتكلى مقاليد قسنطينة – ككنو كرغميا –اإلدارة سمح لمحاج أحمد بام 

عاصمة بايمؾ الشرؽ ، باإلضافة إلى ىذا التحكؿ يشير لشريؼ الزىار إلى أف سبب تكلية 
وكل من تولى بايا يجمع ماال "...الحاج أحمد ىك تردم األكضاع باإلقميـ كاصفا إياه بقكلو 

ذا قرب وقت الدانوش يأخذون أموال الناس ظمما بالمصادرة  ويخفيو ، لعواقبو وذريتو ، وا 
والنيب والغزو عمى أموال العرب وتوالت تسمية البايات وعزليم والوطن ال يزداد إال نقصا 

 . ( 1)..." و ضعفا 

    كما انتشر ظمـ األتراؾ كانحمت األحكاـ كظير الفساد ، كؿ ىذا دفع بالدام حسيف إلى 
تدارؾ الكضع محاكال إيجاد رجؿ كفئ ، لو القدرة عمى إصالح كضع اإلقميـ ، كىكذا كقع 
اختياره عمى الحاج أحمد كأسند إليو كظيفة بام قسنطينة ، ككاف ذلؾ سنة اثنتيف كأربعيف 

 ، مف ( 2) ـ ، كاثر تسميتو بعث معو الباش يحيى آغا 1826كمائتيف كألؼ ىجرية المكافؽ ؿ
أجؿ دراسة حاجات البايمؾ كقد كافؽ البام عمى مرافقة اآلغا ، كانطمقا معا مف الجزائر ، كبعد 
اجتياز منطقة عقبة عماؿ كصكال إلى كنكغة المركز األكؿ الكائف عمى أراضي قسنطينة ابتدأت 
ميمتيما في ىذا المكاف كخصصت أياـ لدراسة أكضاع البالد كمحاكلة إصالحيا ، ثـ كاصال 

ىذه * كأكالد عبد النكر كأكالد سمطاف – قريبة مف سطيؼ –طريقيما مركرا بمناطؽ زمكرة كريغة 
األخيرة التي مكثا فييا مدة بسبب المقاكمة التي أبدتيا ىذه القبيمة ، إال أنيـ تمكنك مف 

إخضاعيا، ثـ تكجيكا نحك الشماؿ كصكال إلى عنابة ، كقد كانت ميمتيما عمى كشؾ االنتياء 

 فييا إلى شكاكم األىالي كما ارتكبتو الفرؽ،التركية في السنكات ابعد تجكؿ في البالد استمعك
األخيرة ، ثـ انطمقا صكب قسنطينة ، ككاف الحاج أحمد ينتظر بفارغ الصبر كقت تسممو زماـ 

. الحكـ بصفة نيائية 

                                                           

( 
1

أدّض ذٛف١ك اٌّضٟٔ  : أدّض كغ٠ف اٌؼ٘اع ، ِظوغاخ أدّض اٌلغ٠ف اٌؼ٘اع ، ٔم١ة أكغاف اٌجؼائغ  ، ذخ  (

  .197 ، م  2009ط  ، صاع اٌثوائغ ، اٌجؼائغ ، .  ص
( 

2
 ، ذخ، ذض، 2 ِذّض اٌّٙضٞ تٓ ػٍٟ كغ١ة ، أَ اٌذٛاضغ فٟ اٌّاضٟ ٚاٌذاضغ ، ذاع٠ز ِض٠ٕح لـٕط١ٕح ، ض(

. 379  .378 ، م  م 2015، صاع اٌغٚح ، اٌجؼائغ ، 1ؿف١اْ ػثض اٌٍط١ف ، ط:ذك

ِذّض اٌّٙضٞ تٓ ػٍٟ كغ١ة : لث١ٍح ذرّرغ تغٚح اؿرمال١ٌح ، ٚػٓ ؿثة ذـ١ّرُٙ تٙظا االؿُ أٔظغ : أٚالص ؿٍطاْ *

  .379.380ٔفـٗ ، م
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دخؿ الحاج أحمد عاصمة الشرؽ بكؿ عظمة ، كلقي ترحيبا مف طرؼ السكاف ، كبالرغـ مف 
 ، ( 1)أف ىناؾ مف األتراؾ مف كاف يكف العداء لو ، إال أنيـ تظاىركا بالرضا كاالرتياح لو 

كىكذا دخؿ في ميداف المسؤكلية كشرع في تنظيـ األمكر كالقضاء عمى الفكضى ، ككاف يتطمع 
إلى التجديد ك اإلصالح بما يساير األكضاع التي كانت سائدة آنذاؾ ، كلقد لقي تجاكب مف 

طرؼ األىالي ككاف كاثقا بأنو ال يستطيع أف يثبت أسس حكمو إال باإلعتماد عمى أبناء البالد 
كما – ، كما صاىر العائالت الكبرل  ( 2) في كقت مبكر ففبدأ بتعييف مساعديو مف الجزائريي

 بيدؼ ربط العالقات كضماف تأييدىـ لو ، كقد نجح في استتباب األمكر بالشرؽ –ذكرنا سابقا 
نسبيا ، كذلؾ نتيجة لما اكتسبو مف خبرات سابقة ، فقد رأينا أنو قد  تقمد مناصب عديدة قبؿ أف 

يصبح بايا عمى قسنطينة ، كما زار أيضا مصر كاجتمع مع محمد عمي باشا كعرؼ نيضتو 
كؿ ىذه المعارؼ جعمتو يختمؼ في سياستو عف البايات اآلخريف ، فقد كاف الكحيد الذم كاف 

  ، كقد طبؽ الحاج أحمد بام أحكاـ الشريعة اإلسالمية خالؿ فترة ( 3)يممؾ التجربة كالنظاـ 
حكمو الذم داـ حكالي أحد عشر عاما ، ميزه باالستقرار كاألمف إلى حد ما في ربكع اإلقميـ 

الشرقي ، كما عما الرخاء كازدىرت البالد خالؿ مرحمة حكمو ، كتحسنت الحالة المالية لمبالد 
كتراكـ الماؿ بسرعة كامتألت الخزينة ، ىذا ما دفعو إلى تسديد الدنكش قبؿ كقتيا ، فسافر 

بنفسو إلى العاصمة محمال بأغنى اليدايا ، كدخؿ قصر الدام حسيف كأعجب ىذا األخير بو 
كعبر لو بكممات كميا مدح كشكر ك رضى كجدد لو ثقتو في السمطة التي أككمت لو ، كاغتنـ 
الحاج أحمد الفرصة كطمب مف الدام أف يسمح لو بعقاب بعض العائالت التي تعرقؿ سير 

إدارتو فمنحو كامؿ الحرية في التصرؼ ، كما اف كصؿ إلى قسنطينة عمؿ عمى القضاء عمى 
*  خصكمو أمثاؿ ابف زكرم مصطفى كأكالد بف نعمكف ك أكالد بف األبيض 

   كىكذا تمكف مف تحقيؽ كؿ ما يرغب كتالشت خصكمو ، كقد عرؼ بفضؿ حنكتو السياسية 
كالرشيدة أف يبقى في الحكـ مدة احدل عشرسنة مف غير اضطراب عكس سابقيو ، كقد كتب 

                                                           

( 
1

 .154 أٚج١ٓ فا٠ـد ، ِوضع ؿاتك ، م (
( 

2
َ ، 1871- 1838أدّض ؿ١ـاٚٞ ، اٌثؼض اٌثا٠ٍىٟ فٟ اٌّلاع٠غ اٌـ١اؿ١ح اٌفغٔـ١ح ِٓ فاٌٟ إٌٝ ٔات١ٍْٛ اٌصاٌس ( 

  .37-36 ، م م  2013/2014- 2-اطغٚدح صورٛعاٖ ، لـُ اٌراع٠ز ، جاِؼح لـٕط١ٕح 
( 

3
 . 141أتٛ اٌماؿُ ؿؼض هللا ، اٌذغوح اٌٛط١ٕح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (

 ِٓ أُ٘ اٌؼائالخ اٌىثغٜ طاخ إٌفٛط اٌىث١غ فٟ لـٕط١ٕح ، ِغجغ ؿاتك ، م *
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إف البمد ىادئ كالحمد " ـ يقكؿ فييا 1828 جانفي  –ق 1243إلى الدام رسالة بتاريخ رجب 
.  ( 1)..."هلل 

    أما عف الحياة الثقافية في عيده فقد تميزت باالزدىار ، فقد كاف مياال لمعمـ كالثقافة 
كأصبحت قسنطينة حاضرة مف الحكاضر ال تضاىي فقد الجزائر ككىراف في امتالؾ المدارس 
العميا ، إنما كانت تكازم تكنس كالقاىرة عمميا ، كىذا ما أكده الجنراؿ بكدك قائد إقميـ الشرؽ ، 
كجاء في تقرير فرنسي أف عدد المدارس االبتدائية في قسنطينة  كاف حكالي تسعكف مدرسة ، 
كىذا يدؿ عمى مدل اىتماـ أحمد بام كاعتناءه بالجانب الثقافي ، كما كاف يعيف بنفسو أساتذة 
التعميـ الثانكم كالتعميـ العالي ، كيعتبر ىذاف األخيريف مكظفيف لدل الحككمة باعتبارىـ يعينكف 

مف طرؼ البام ، كما كاف يمنح تشجيعات مادية لمطمبة ، كقد كاف ييدؼ مف كراء ىذه 
. السياسة إلى دفع عجمة الثقافة إلى األماـ متأثرا في ذلؾ بما شاىده في بالد المشرؽ العربي 

    كما اعتنى بالجانب العمراني ، ككاف ييدؼ إلى بناء قصر ذك طابع عربي إسالمي أصيؿ 
كىذا ما حدث بالفعؿ ،  بحيث تمكف مف بناءه ،كيعتبر قصره تحفة أثرية رائعة ، كقد أشرؼ 

 ، كقد كاف يتربع عمى مساحة خمسة آالؼ كستمائة ( 2)عمى بناءه جزائرم كىك الحاج الجابرم 
 .  ( 3)كتسعة أمتار مربعة 

.   أما عف تنظيماتو اإلدارية كالعسكرية فقد خصصناىا في عناصر مستقمة سكؼ نتطرؽ إلييا 

 

 

 

 

 

                                                           

( 
1

  .258-257 أٚج١ٓ فا٠ـد ، ِوضع ؿاتك ، م م  (
( 

2
 .108-107-106تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م م م ( 

( 
3

 .113تٛ ٍِٙح اٌرٛاذٟ ، ِغجغ ؿاتك ،  م م ( 
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 سٍر أجهزج االدارج  2 

ـ كما ذكرنا 1826-ق1042    بتسمـ الحاج أحمد بام مقاليد الحكـ في بايمؾ الشرؽ سنة 
سابقا   حاكؿ إصالح ما أفسده أسالفو مف خالؿ إدخاؿ بعض اإلصالحات اإلدارية التي 
تساعده في تسيير بايمكو ، كقد اعتمد في ذلؾ عمى العناصر المحمية ، كتألفت إدارتو مف 

: أجيزة متعددة في المدينة كالريؼ كىي كاألتي 
 اإلدارج فً الوذٌٌح 

: مجمس الشورى -

إف أكؿ عمؿ قاـ بو الحاج أحمد بام ىك تأسيس مجمس متككف مف أشخاص عقالء     
: يتمتعكف بتجربة كاسعة ، كمف أبرز شخصيات ىذا المجمس نذكر 

  الخميفة : 

     كجد ىذا المنصب قبؿ الحاج أحمد بام كلـ يقـ ىك باستحداثو ، كقد أككؿ ىذه 
، كيعتبر ىذا المنصب بمنزلة نائب البام  ( 1)الكظيفة إلى أحد أقاربو كىك مصطفى بميكاف 

بحيث يحتؿ المرتبة الثانية ، كىك المسؤكؿ عف جميع األكطاف أك أقاليـ البايمؾ ، كيخضع 
لو القكاد كرجاؿ الميميشيا المنظميف ،كما يقـك بعممية استخالص الضرائب كاخضاع السكاف 

، كتستند اليو صالحية اقرار اليدكء كفرض نفكذ السمطة خارج مراكز  ( 2)لحككمة البايمؾ 
 البايمؾ ، كىذا مازاد مف أىمية منصبو كأصبح ىذا المنصب ال يسند إال ألحد 

كاف الخميفة يتصرؼ في تسعة قبائؿ كتكفر لو ىذه األخيرة مائتيف فارس  .( 3)أقارب البام 
، كما كاف ينكب عف البام في حالة غيابو كيحمؿ الدنكش الصغرل لمجزائر كؿ فصمي  ( 4)

.  ( 1)ربيع كخريؼ 

                                                           

( 
1

  .90تٛػؼج تٛ ضغؿا٠ح  ، ِغجغ ؿاتك ، م ( 
( 

2
  .29 هاٌخ اٌؼٕرغٞ ، ِوضع ؿاتك ، م(

( 
3

  .179ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، ٚعلاخ جؼائغ٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م (
( 

4
  .207 ػائلح غطاؽ ، ِغجغ ؿاتك م (
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كقد كاف بإمكاف  ( 2)   ككاف بنفس االعتبار الذم يحضى بو البام في جكالتو الخارجية 
 .الخميفة أف يرتقي إلى منصب بام 

  قائد الدار : 

   عيف الحاج أحمد في ىذا المنصب الشيخ بمبجاكم كقائد ليذه الميمة ، كقد أصبحت 
دارة القصر  ،  ( 3)تحت تصرفو عدة أمكر تتعمؽ بعاصمة قسنطينة ، منيا مراقبة الحرفييف كا 

 ، فيك يعتبر بمثابة شيخ البمد  ( 4)كتشبو كظيفة صاحب ىذا المنصب كظيفة شيخ المدينة 
حاليا ،آغا متقاعد مكمؼ باإلدارة كشرطة المدينة ، كما يشرؼ عمى تمكيف رجاؿ الميميشيا 

كدفع ركاتبيـ الشيرية ، كمف مسؤكلياتو أيضا إدارة الجزء األكبر مف األمالؾ الريفية التابعة 
 .لمبايمؾ ككذلؾ العقارات المصادرة الكاقعة في المدينة 

   كمف ميامو أيضا االشراؼ عمى تخزيف الحبكب الناتجة عف ضريبة العشكر ، كتمتد 
صالحيتو إلى تكفير المعاش اليكمي لمقائميف عمى المساجد كبعض مكظفي المدينة ، كما 

، فينزؿ بأصحابيا عقكبة الجمد أك  ( 5)يتكلى اصدار األحكاـ في حؽ المتيميف بالمدينة 
. الغرامة 

    يتبع قائد الدار في ىذه المياـ عناصر مف األمناء الذيف يمثؿ كؿ كاحد منيـ مجمكعة 
مف المينييف في المدينة ، كما يتبعو المقدـ ممثؿ الجالية الييكدية كعدد آخر مف مكظفي 

المدينة  

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

( 
1

  .20ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، تٛػثضٌٟ اٌّٙضٞ ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
( 

2
  .26، ِغجغ ؿاتك ، م  (1850-1862 ) هاٌخ فغوٛؽ ، اٌذاض أدّض تاٞ (

( 
3

  .90 تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م (
( 

4
  .455 ِذّض اٌّٙضٞ تٓ ػٍٟ كغ١ة ، ِوضع ؿاتك ، م (

( 
5

  .89-88 هاٌخ ػثاص ، ِغجغ ؿاتك ، م م (
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32 

 

  قائد العواسي:  

   نظرا ألىمية ىذا المنصب فقد كضع عميو ابف عمو الحاج حسف كبعد كفاة ىذا األخير 
 .عيف عميو ابنو محمد كلـ يكف يتجاكز الخامسة عشر مف عمره 

  آغا الجيش:  

 .   عيف عميو الحاج أحمد بف حميد آغا نتيجة لما أثبتو ىذا الشخص مف قدرات قتالية 

  آغا العسكر: 

    منح ىذا المنصب لمصطفى بف محمد 

  باشحامبا: 

كيعتبر صاحب ىذا *     قاـ الحاج أحمد بام بإحداث ىذا المنصب ، كمنحو البف عيسى
 .المنصب بمثابة الكزير األكؿ 

  القاضيان: 

 .    تـ تعيف ابف عبد الرحمف قاضي حنفي ، كأحمد العباسي قاضي مالكي 

  ناضر الوقف:  

، كمف ميامو التنقؿ بجميع مداخؿ  ( 1)   أشرؼ عمى ىذا المنصب مصطفى بف العربي 
األحباس مف الككالء ، كبالتالي لتقديميا لبيت الماؿ كذلؾ بعد تدكينيا في سجؿ كتمنح لو 

  . ( 2)مقابؿ ىذه الميمة أجرة متكاضعة 

 

                                                           

  81 م 6أٔظغ ٍِذك علُ *

( 
1

  .89-88تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ،  م م  (
( 

2
  .175ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، ٚعلاخ جؼائغ٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
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  نظرا لما يكتسبو ىذا المنصب مف أىمية خاصة كأنو يمنح :الباش كاتب أو كاتب السر 
لصاحبو استعماؿ الختـ الخاص بالبام ، ككذلؾ اإلطالع عمى الرسائؿ اليامة التي تتداكؿ 

بيف البام مع دام الجزائر كالباب العالي ، فقد عيف الحاج أحمد عميو شخص مف ذكم 
  .( 1)الثقة كىك محمد سي محمد بف جمكؿ 

    ك مف ميامو تحرير الرسائؿ اليامة، فيك يعتبر أميف سر البام ، كيساعده في ميامو 
ثالث كتاب ثانكييف ، كما يقـك بتحرير مراسـ تعييف المكظفيف ، كيسير ثالثة كعشريف قبيمة 

 ، كيحتفظ بالدفاتر المالية كأمالؾ الدكلة ، كيخرج مرة عمى مرة لممراقبة كيستقبؿ رسائؿ ( 2)
 .اآلخريف الكاردة عمى البايمؾ 

 الخزناجي أو الخزندار: 

    يعتبر بمنزلة الخازف ، يشرؼ عمى المصالح المالية كعمى االنفاؽ ، كما يراقب جمع 
كتسميـ الضرائب ، لو ديكاف خاص لمقبض كالصرؼ ، كما يشرؼ عمى مختمؼ النفقات 
المترتبة عف مختمؼ أكجو النشاطات الخاصة بالبايمؾ ، كييتـ بإعداد الدنكش التي ترسؿ 

 . ( 3)إلى العاصمة ، كيمتثؿ ألكامره الباش كاتب الذم يمحؽ بو كاتباف آخراف 

  الباش سيار: 

ميمتو نقؿ الرسائؿ بيف البام ك الدام ، بحيث يحمؿ بنفسو ىذه الرسائؿ إلى الباشا     
بالعاصمة ،كما يقـك باصطحاب الخميفة عندما يحمؿ الدنكش الصغرل إلى الجزائر ، كيقـك 
 بمراقبة إسطبالت البايمؾ كتجييز حصاف البام الخاص بو عندما يعـز الخركج مف المدينة 

  الباش سايس:  

 . مكمؼ برعاية خيكؿ الدكلة ، مف حيث االعتناء بيا كتكاثرىا ، كما تتبعو القكات النطامية 
                                                           

( 
1

  .91 -89تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ،م  م  (
( 

2
  .125تٍِٛٙح ذٛاذٟ ، ِغجغ ؿاتك ، م  (

( 
3

ط ، َ ، ٚ، ن ، . ض ، ص . ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ،صعاؿاخ ٚاتذاز فٟ ذاع٠ز اٌجؼائغ اٌؼٙض اٌؼصّأٟ ، ص  (

  .319 ، م 1984اٌجؼائغ ، 
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  الباش شاوش: 

    ميمتو تكمف في تنفيذ األكامر المكجية لألتراؾ ، كيخضع ألكامره حكالي ثالثكف شاكش 
، يتككنكف مف الجنكد االنكشارية كفرقة مف فرساف الصبايحية كقكات أخرل مف المخزف 

 . ( 1)لتدعيمو 

  شاوش الكرسي: 

    يقـك بيذا المنصب شخصاف يالزماف البام ، كيحرسانو كيبمغاف أكامره الشفيية إلى 
العامة ، كيتكسطاف بينو كبيف بعض المسؤكليف األجانب في مسائؿ السمـ كتمتيف الركابط ، 

 .كما يقكماف بجمد مف يأمر البام بجمده 

 بايات ، كيطمؽ عمى ىؤالء اسـ ا    كما يمكف اإلشارة إلى أف بعض الشاكشييف قد أصبحك
المخازني ، بحيث ليـ الحؽ في االتصاؿ المباشر بالبام ككانكا يشكمكف مجمسو الخاص 

 .  ( 2)كيعتبر حضكرىـ ضركرم عند إعالف البام باألحكاـ المتعمقة بالعدالة 

    كبتأسيس الحاج أحمد بام ليذا المجمس يككف قد طبؽ نكعا مف الديمقراطية ، كاصبح 
اتخاذ القرارات ليست مف مسؤكليتو كحده فقط ، كانما عميو استشارة ىؤالء المكظفيف الذيف 
يتككف منيـ المجمس الذم أصبح يممؾ السمطة المطمقة في التشريع ك التنفيذ ، كالبام في 

.     ( 3)ىذه الحالة عضك كأم عضك يشير كيستشير 

 الموظفون الذين ال يتصل بيم الباي مباشرة  -

 المجمس ، كما ت     يأتي ىؤالء المكظفيف في الصؼ األدنى ، كال يحؽ ليـ حضكر اجتماعا
: ال يتصمكف بالبام مباشرة اال عند الضركرة كىـ كاألتي 

  آغا الصبايحية: 
                                                           

 (
1

  .30هاٌخ اٌؼٕرغٞ ، ِوضع ؿاتك ، م  (
( 

2
  . 209ػائلح غطاؽ ، ِغجغ ؿاتك ، م (

( 
3

  .89تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
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35 

 .  كىك المسؤكؿ عف الصبايحية كالشكاش الذيف يقكمكف بدكر المساعديف

  شاوش محمة الشتاء:  

 .   كىك المكمؼ بتزكيد جنكد المحمة بما يحتاجكنو مف المؤف كاألغذية كالخياـ كاألخشاب

  الباش طبل: 

    رئيس فرقة المكسيقى ، ميمتو حمؿ الطبكؿ التي تضرب كتدؽ في حاالت الحرب 
 .كالسمـ كأيضا عندما يتـ تعييف بام جديد 

  الباش خزناجي:  

    ميمتو االشراؼ عمى حراسة قكافؿ المحمة التي تستخمص الضرائب كما يييأ الخيكؿ ك 
 .األحصنة لحمميا في كؿ مرحمة مف مراحؿ ىذه العممية ، كما يقـك بحمؿ أمتعة البام 

  باش مانقا:  

   كىك المسؤكؿ عف إعداد كتقديـ البغاؿ كاألحصنة لمقافمة التي يقكدىا البام في حمالتو 
  . ( 1)المفاجئة 

  باش العمم: 

يرمز إلى الجياد ك القكة ، *   ىك رافع المكاء ، كقد استطاع الحاج أحمد بام أف يضع عمما
ككاف أحمر المكف يتكسطو سيؼ عمي رضي اهلل عنو ، كقد نصب عمى القصر كعمى 

 .الثكنات ، كعمى كؿ المرافؽ ذات الطابع الحككمي 

  الباش مكاحمي: 

   كىك قائد الحرس الشخصي لمبام ، كقد أسند الحاج أحمد بام ىذا المنصب إلى القائد 
 .  ( 2)، ميمتو حمؿ األسمحة كتتبعو سبعة قبائؿ  ( 1)مرزكؽ الذم يثؽ فيو كثيرا 

                                                           

( 
1

 . 31هاٌخ اٌؼٕرغٞ ، ِوضع ؿاتك ، م  (

 82 م 7أٔظغ اٌٍّذك علُ *
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  قائد مير باشا أو خوجة الخيل: 

 ، فيك الذم يشرؼ عمى الحيكانات التي لدل األىالي  ( 3)    ىك بمثابة الكزير الثالث 
كتعكد ممكيتيا لمبايمؾ ، كما يعتبر المسؤكؿ عف جمع الضرائب كتمكيؿ مكظفي الدكلة ، 

كما يعتبر الكسيط بيف مركز حككمة البام ك زعماء القبائؿ ، كيقـك بإصطحاب الخميفة عند 
حمؿ الدنكش في الربيع ، كالمكمؼ بحمؿ أمتعة القافمة مف عاصمة الجزائر إلى عاصمة 

البايمؾ في عكدتو ، باإلضافة إلى ىذه المياـ فإنو يتكلى مياـ عسكرية بحيث لو الحؽ في 
التصرؼ في جميع الفرؽ العسكرية ، كما يتكلى شؤكف سبعة كثالثكف قبيمة في  

   ( 4)بايمؾ الشرؽ 

    كما يقـك بتجنيد الفرساف المتعاكنيف مع السمطة المركزية ، كلو أتباع يساعدكنو في ميامو  
. يطمؽ عمى تسميتيـ السرارجة 

  باش سراج: 

، كيحتؿ صاحب ىذه  ( 5)تـ اختيار الشيخ مسعكد بف إبراىيـ لقيادة ىذا المنصب     
الكظيفة مكانة كبيرة إذ يعتبر كبير السياس ، كمف ميامو اإلشراؼ عمى اإلسطبالت كتجييز 

 .حصاف البام الخاص 

 موظفو قصر الباي  -

    ىـ مجمكعة مف المكظفيف ميمتيـ تتمثؿ في االىتماـ بقصر البام كتمبية حاجيات ىذا 
: األخير كىـ كالتالي 

  قائد المقصورة : 

                                                                                                                                                                                           

( 
1

  .92تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
( 

2
  .125تٍِٛٙح ذٛاذٟ ، ِغجغ ؿاتك ، م  (

 (
3

 ANEPط ، ِٕلٛعاخ . ض ، ص .  َ ، ص 1830-1700ػائلح غطاؽ ، اٌذغف ٚاٌذغف١ْٛ تّض٠ٕح اٌجؼائغ  (

  .394 م 2007،اٌجؼائغ ، 
( 

4
  .51أتٛ اٌماؿُ ؿؼض هللا ، ِذاضغاخ فٟ ذاع٠ز اٌجؼائغ اٌذض٠س ، ِغجغ ؿاتك ، م  (

( 
5

  .91تٛػؼج تٛ ضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
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 .ىك حاجب البام ، كظيفتو تكمف في تمكيف قصر البام 

  باش الفراش:  

 .    يعتبر كبير المكمفيف بالخياـ ، ييتـ بفراش قاعات البام 

  قائد الجبيرة: 

   ىك المكمؼ بحمؿ جبيرة البام ، كىي عبارة عف محفظة تحتكم عمى كثائؽ  كعادة ما 
  .( 1)تكضع بسرج الفرس 

  قائد السيوانة: 

 .   كظيفتو حمؿ مظمة البام ، أياـ الحرارة كالمطر 

  قائد السبسي: 

 .   حامؿ غميكاف البام ، كما ييتـ بإعداد حشيشة البام 

  قائد الطاسة: 

 .   ىك المكمؼ بحمؿ اآلنية الخاصة بالبام أياـ  سفره

  باش قيواجي: 

حضار القيكة لمبام    .   ضابط مكمؼ بإعداد كا 

  قائد الزريبة: 

 . ( 2) يعتبر البكاب األكؿ لباب البام ، كعادة ما يككف خصيا أسكد ، كيدعى آغا الطكاشي 

 موظفو المدينة -

:  كضع مجمكعة مف المكظفيف لالىتماـ بشؤكف المدينة ، كىـ يخضعكف لقائد الدار نذكر منيـ
                                                           

( 
1

  .126 تٍِٛٙح ذٛاذٟ ، ِغجغ ؿاتك ، م (
( 

2
  .32هاٌخ اٌؼٕرغٞ ، ِوضع ؿاتك ، م ( 
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38 

 

  أمين الخبازين 

  أمين الفضة 

  قائد الباب : 

   كىك المسؤكؿ عف السمع التي تدخؿ إلى أسكاؽ المدينة ، كيقبض مف أصحابيا الضرائب 
 .كيساعده كاتب كعشرة مكظفيف آخريف 

  قائد السوق أو مفتش األسواق 

  قائد الزبل: 

 .ميمتو إبقاء الشكارع نظيفة ، ككذا األسكاؽ كالحارات   

  قائد القصبة:  

   مكمؼ بشرطة المدينة ، خاصة ليال ، كما يقـك بتنفيذ االحكاـ الصادرة في حؽ 

 . ( 1)المتيميف 

  البراح: 

   كظيفتو تبميغ أكامر البام أك قائد الدار في األسكاؽ ، كما يرافؽ الذيف صدر في حقيـ 
 .حكـ اإلعداـ ، كيخرج مع شاكشي الباب في ميامو 

  الباش حمار أو رئيس الحمارين: 

.   يحرص عمى العناية بالبغاؿ كتكفيرىا عند الحاجة الييا في الحمالت 

 يشرؼ عمى تقديـ يد العكف لفقراء المدينة ، كمف صالحياتو التصرؼ في :وكيل بيت المال 
 . ( 1)المكاريث التي ال صاحب ليا 

                                                           

( 
1

  .211 ػائلح غطاؽ ، ِغجغ ؿاتك ، م (



                                              اإلصاعج فٟ تا٠ٍه اٌلغق اٌصأٟ                        اٌفوً 
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 األدارج فً الرٌف  –ب 

مثمما سيطرت العناصر المحمية عمى الكظائؼ اإلدارية بالمدينة ، فقد سيطر شيكخ القبائؿ     
كاألسر الكبيرة عمى ادارة الريؼ ، لكف قبؿ التعرؼ عمى أىـ العناصر الحاكمة بالريؼ يجب 

اإلشارة إلى نقطة ميمة كىي أف الريؼ القسنطيني كاف مقسـ إلى أربعة مناطؽ كبرل ، كىذا ما 
: أثبتتو التقارير الفرنسية كىذه المناطؽ ىي 

:  المنطقة الشرقية 1

    تضـ المناطؽ الكاقعة بيف قسنطينة كالحدكد التكنسية ، كمف أىـ القبائؿ المسيطرة عمييا 
... نذكر ، عامر الشارقة ، كادم زناتي ، أكالد يحيى بك طالب ، الحنانشة 

:  المنطقة الغربية 2

تمتد مف قسنطينة إلى سمسمة جباؿ البابكر ، كمف أىـ قبائميا نذكر التالغمة ، أكالد عبد     
النكر  العممة ، عامر الغرابة كيقطنيا أكالد عياد ، كأكالد خمكؼ ، كىاشـ كجميعيا تخضع لقيادة 

. أسرة المقراني 

:   المنطقة الشمالية 3

 كمـ ، كأىـ 70 إلى 60مف عنابة شرقا إلى بجاية غربا بعمؽ     تمتد عمى طكؿ الساحؿ
القبائؿ المتكاجدة فييا، زكاغة ، فرجيكة ، كساحؿ البابكر ، كىذه القبائؿ تميزت باإلستقالؿ عف 

. الحكـ العثماني ، كال تدفع الضرائب إال بالقكة ، كلـ يعيف البام بيا ممثؿ إدارم عنو 

:  المنطقة الجنوبية 4

                                                                                                                                                                                           

( 
1

  .33 هاٌخ اٌؼٕرغٞ ، ِوضع ؿاتك ، م(



                                              اإلصاعج فٟ تا٠ٍه اٌلغق اٌصأٟ                        اٌفوً 
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    أغمبيا صحراء تسكنيا حكالي أحد عشر قبيمة ، كمف أىميا الزمكؿ ، الحراكة باألكراس ، 
أكالد سالـ بمنطقة بمزمة ، أكالد سحنكف ،  ككانت جميعيا تحضع ألسرة بكعكاز ، التي 
  .( 1)سيطرت عمى مشيخة العرب خالؿ الفترة العثمانية إلى أف جاءت أسرة بني جالب بتقرت 

     لقد إتخد الحاج أحمد بام إجراءات سياسة حكيمة اتجاه ىذه القبائؿ قصد كسبيا إلى جانبو 
، فتصاىر مع بف قانة ، المقراني ، كفرجيكة ، كمف جية اخرل عمؿ عمى التكحيد بيف القبائؿ 
خاصة التي تممؾ مكانة كبيرة مثؿ قبيمة ابف قانة كالمقراني كقبائؿ فرجيكة كالزكاغة مف خالؿ 

 .  ( 2)اقناعيـ عمى ربط العالقات العائمية بينيـ ، كقد تمكف بالفعؿ مف المصاىرة فيما بينيـ 

   أما بالنسبة لمقبائؿ المتمردة فقد قابميا بسياسة الشدة كالقكة كمثاؿ ذلؾ قبيمة أكالد عبد النكر 
التي كانت تحت حكـ ثالثة شيكخ فقد أخضعيا الحاج أحمد بام كأدخؿ عمييا بعض التحكيالت 

. اإلدارية ، كأسند قيادتيا إلى قائد يطمؽ عمى اسمو سميماف 

   كما قاـ بإستدعاء شيكخ القبائؿ كجمعيـ بالجامع الكبير بقسنطينة ، بحضكر شيخ اإلسالـ 
عبد الكريـ الفككف ، كقاـ بتعييف مف يرضكنو شيخا ، كقد عاىدكه باإلخالص لو ، كلما رجعكا 

. إلى قبائميـ استحسنكا ما قاـ بو البام 

:    كمف بيف القبائؿ التي تـ تنظيميا في ىذا االجتماع نذكر 

: قبيمة العممة -

 تـ تنظيميا في شكؿ قبيمة مخزف ، يترأسيا شيخ يخضع ألكامر باش كاتب البام ، كقد 
. ساىمت ىذه القبيمة في الحفاظ عمى األمف ببالد القبائؿ الصغرل 

: قبيمة الحراكتة - 

.  اسندت اإلى ابف تبناه البام كىك الحاج حسيف 

                                                           

 (
1

 ، صاع صػا٠غ أفٛ ، 1ض، ط. ػ١ٌشح ؿّاػ١ٍٟ ، ذاع٠ز اٌجؼائغ ِٓ فرغج ِا لثً اٌراع٠ز إٌٝ اإلؿرمالي ، ص  (

  .153-152 ، م  م 2013اٌجؼائغ ، 
( 

2
  .88تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
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باإلضافة إلى ىذا قاـ الحاج أحمد بام بعزؿ شيخ بالد عنابة مف منصبو ، كمنحو إلى ابراىيـ 
 . ( 1)بام السابؽ لبايمؾ قسنطينة 

:     أما بالنسبة لممكظفيف الذيف كانكا يسيركف إدارة الريؼ فيـ 
:  المٍادج-

مقسمة إلى أقساـ صغرل تسمى أكطاف ، كتحتكم ىذه األخيرة  (بايمؾ  )    كانت كؿ بيمقية 
.  عمى مجمكعة مف القبائؿ ك األعراش ك الدكائر

 ، ككانت سمطتو كمكانتو في الريؼ تشبو سمطة البام في ( 2)   يحكميـ حاكـ بمقب قائد 
المدينة ، حيث كاف يحضى باحتراـ كبير مف طرؼ سكاف األرياؼ ، كقد كاف يختار مف بيف 

األتراؾ كالكراغمة ، أك أفراد األسر الكبيرة مع البام ككاف القائد يستمـ أثناء تكليتو برنكسا أحمر 
 ، باإلضافة إلى تقسيـ  ( 3)المكف ، ككانت ميمتو فرض األمف في ربكع المنطقة التي يديرىا 

األراضي كالحرص عمى زراعتيا كجمع الضرائب ، كقد تـ تعيف ابف دالي كقائد لممنطقة الشرقية 
، كمسعكد القبائمي عمى الناحية الغربية منو ، ككاف دكرىما ينحصر في مراقبة اإلنتاج لتحديد 
مبمغ العشر الذم يدفع إلى بيت الماؿ كيككف حسب كمية اإلنتاج لكؿ قبيمة ، كقد تـ مراعاة 

  . ( 4)الظركؼ المناخية المتحكمة في اإلنتاج 
: الحكام -

   ىـ الذيف يتكلكف التصرؼ في المدف كالمناطؽ المحيطة بيا ، األمر الذم جعميـ عمى 
اتصاؿ مباشر باألرياؼ ، كميمتيـ تشبو ميمة القائد ، بحيث يشرفكف عمى النشاط  التجارم ، 

كتنظيـ الحرؼ في شكؿ نقابات في المدف التي كانكا يديركف شؤكنيا ، كيساعدىـ في ذلؾ 
مجمكعة مف الشكاش كبعض المكظفيف التابعيف ليـ ، باإلضافة إلى ىذه التنظيمات المينية 

                                                           

( 
1

 .30 َ ، ِغجغ ؿاتك ، م 1830-1826هاٌخ فغوٛؽ ، اٌذاض أدّض تاٞ لـٕط١ٕح  (
( 

2
، 1 ، ط2 ، 2َدـ١ٓ اٌّؤٔؾ ، ذاع٠ز اٌّغغب ٚدضاعذٗ ِٓ لث١ً اٌفرخ اإلؿالِٟ إٌٝ اٌغؼٚ اٌفغٔـٟ ، ض (

  .365، م 1992اٌؼوغ اٌذض٠س ٌٍٕلغ ٚاٌرٛػ٠غ ، ٌثٕاْ ، 
( 

3
-1791، أٚاسغ اٌؼٙض اٌؼصّأٟ ( صاع اٌـٍطاْ ) ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، اٌذ١اج اٌغ٠ف١ح تئل١ٍُ ِض٠ٕح اٌجؼائغ ، (

  .161 ، م 2013ط ، صاع اٌثوائغ ، اٌجؼائغ ، . ض ، ص .  ، ص 1830
( 

4
  .90تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
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صالح المعامالت االجتماعية   كجباية الضرائب كالرسـك كغيرىا كانكا ييتمكف بتنظيـ كا 
. كاالقتصادية كحتى القضائية 

:  الشٍىخ -

    يتـ اختيارىـ مف بيف العائالت الكبرل ذات المكانة الرفيعة ، كيعتبركف بذلؾ بمثابة اليد 
 ، كيتبع شيخ القبيمة قائد الكطف الذم ينتمي إليو كيشرؼ عمى مياـ عدة ،  ( 1)المنفذة لمبام 

فيك المسؤكؿ عف تقسيـ األراضي بيف العائالت كتخصيص المراعي ، كمراقبة مراسـ الحرث 
باإلضافة إلى اىتمامو باألسكاؽ الريفية ، كحرصو عمى جمع الضرائب مف السكاف كالسير عمى 

 ، كما أنو يقـك بتمبية حاجيات األىالي كيعمؿ  ( 2)بسط األمف كاليدكء داخؿ المناطؽ الريفية 
كىكذا فإف إدارة الحاج أحمد بام .عمى تنظيـ األحكاـ ك المعامالت داخؿ نطاؽ القبيمة الكاحدة 

في بايمكو سكاء في المدينة أك الريؼ استندت عمى مجمكعة مف المكظفيف الذيف اختمفكا في  

مياميـ كاختصاصيـ كالذيف كانكا عكنا لمبام في تسيير إدارة بايمكو التي تميزت بنكع مف 
. االستقرار كاألمف في ربكع الكطف

 

 عاللح الحاج أحوذ تاي تالوحٍط اإلداري واإلجتواعً  3 

  : عاللته تالسلطح - أ

:   عالقتو بالداي 1

    لقد كانت عالقة الحاج أحمد بام بالدام حسيف أكثر مف غيره مف البايات ، فباإلضافة إلى 
العالقة الضريبية التي جمعت البام بالدام كالمتمثمة في دفع الدنكش ، فقد كاف الحاج أحمد 
بمثابة اإلبف لمدام حسيف ، كىذا ما يالحظ مف خالؿ تتبع حياة الحاج أحمد بام ، فمثال في 

. فترة أحمد بام المممكؾ عيف خميفة لو بأمر مف الدام 

                                                           

( 
1

  .48-47فٍح للاػٟ ، ِغجغ ؿاتك ، م م   (
( 

2
  .219ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، ٚعلاخ جؼائغ٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
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أما في فترة ابراىيـ بام حاكؿ ىذا األخير أف يكقع بيف الدام حسيف كالحاج أحمد بام متيما 
ىذا األخير بالتآمر مع بام تكنس ، مما دفع بالدام حسيف إلى عزؿ الحاج أحمد بام مف 
منصبو كساءت العالقة بينيما ، لكف بعد مدة تأكد الدام مف براءة الحاج أحمد بام ، فأمر 
بعزؿ إبراىيـ بام كقتمو ، كتحسنت العالقة بينيما ، كبقي الحاج أحمد بام في الجزائر مدة 
ثالثة أشير ثـ أرسمو الدام إلى مدينة مميانة  كأكصى بو خيرا ، ثـ سافر إلى البميدة كعندما 
" كقع الزلزاؿ استدعاه الدام إلى الجزائر كاسكنو في إحدل ضكاحييا في منطقة حنة القادكس  

 .  ( 1)ككجد في مقره كؿ متطمبات الحياة" حكش بابا 

 تمكف ىذا األخير مف أف يناؿ إعجاب الدام     نتيجة الحتكاؾ الدام بالحاج أحمد بام 
كعينو بايا عمى بايمؾ قسنطينة ، كىذا ما يدؿ عمى مدل ثقة الدام بالحاج أحمد ، فمك لـ يكف 

. يحتؿ مكانة كبيرة لدل الدام لما منحو أىـ اقميـ في أيالة الجزائر 

 :  عاللته تالثاي العال2ً

    عمى الرغـ مف أف الحاج أحمد كاف أقرب العناصر التركية في الجزائر إلى الشعب ، فإنو 
ظؿ كفيا لمخالفة كالسمطاف العثماني ، فمـ يفكر في إعالف االستقالؿ كتكحيد البالد تحت شعار 

الكطنية ، أكعمى األقؿ لـ يستقؿ استقالؿ في درجة محمد عمي كالي مصر نحك السمطاف ، 
 . ( 2)عمى الرغـ مما كاف يممكو مف قكة كتجربة 

   فقد كاف يؤمف بسمطة الباب العالي ككالءه لو ، كىذا ما تجمى في مراسمتو مع الدكلة العثمانية  
في إطار االعتراؼ بيا كحامية لحمى المسمميف بديار الجزائر ، كنتيجة ليذه العالقة التي 

ربطت بيف الحاج أحمد بام  كالباب العالي منحت ىذه األخيرة لقب الباشا لمحاج أحمد كذلؾ 
   ( 3)بعد سقكط مدينة الجزائر 

 :   عاللته تالرعٍح3

                                                           

 (
1

  .85تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
( 

2
  .141أتٛ اٌماؿُ ؿؼض هللا ، اٌذغوح اٌٛط١ٕح ، ِغجغ ؿاتك ، م  (

( 
3

  .93تٛػؼج تٛضغؿا٠ح ، ِغجغ ؿاتك ، م (
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بالنسبة لألسر الكبيرة فقد تعامؿ الحاج أحمد بام معيا معاممة خاصة ، ألنو كاف عمى دراية 
بمدل تأثير ىذه األسر في الميداف السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي ، فقد حاكؿ ربط عالقات 

. جيدة معيا كذلؾ مف خالؿ المصاىرة 

    أما بالنسبة لمعمماء كرجاؿ الديف فقد تمتعكا بمكانة مرمكقة في فترة الحاج أحمد بام كمنحيـ 
مناصب عالية ، فمثال العالـ محمد العنترم منحو منصب الكاتب ، أما بالنسبة ألسرة الفككف 
فقد منح ليـ منصب شيخ اإلسالـ ، كأىـ مظير يدؿ عمى مدل الصمة الكطيدة التي كانت 
تجمع بيف الحاج أحمد كاألعياف كالعمماء ىك ذلؾ الخطاب الذم كجيو شيخ اإلسالـ لمحاج 
أحمد بام بعد المؤامرة التي قادىا األتراؾ أثناء غياب البام عف قسنطينة كمحاكلتيـ تنحية 
البام مف منصبو كتعييف سميماف بايا عمى قسنطينة ، فرفض األعياف ككقفك ضد األتراؾ 

كساعدكا الحاج أحمد عمى دخكؿ قسنطينة كثـ القضاء عمى المتمرديف ، كدخؿ الحاج أحمد 
 موالي لقد قدرنا تسييرك " قسنطينة بسالـ كاستقبمو األعياف كتكمـ شيخ اإلسالـ قائال 

 المحكم لشؤوننا منذ أن توليت الحكم في بالدنا ، وىذا ما جعمنا نرغب في بقائك مسؤوال 
" . عمينا كن بايا عمينا كما كنت في الماضي ، ونحن بدورنا نعدك المعونة والوالء والطاعة 

.  ( 1)وقد شكر الحاج أحمد باي األعيان وسْر كثيرا من موقفيم اتجاىو 

   أما بالنسبة لصراعاتو مع القكل الداخمية ، فقد تكاجو الحاج أحمد بام مع شيخ العرب 
فرحات بف سعيد الذم ينتمي إلى عائمة بكعكاز التي نافست عائمة ابف قانة عمى المناصب ، 
كقد تمكف بام التيطرم مف كسبو إلى جانبو ، كعينو شيخا لمعرب ، كتحالفا عمى قتؿ الحاج 

. ( 2)أحمد بام ، لكف ىذا األخير تمكف مف ىزيمتيـ 

                                                           

 (
1

  .261أٚج١ٓ فا٠ـد ، ِوضع ؿاتك ، م  (
( 

2
  .21ِظوغاخ اٌذاض أدّض ٚدّضاْ سٛجح ٚتٛضغتح ،ِغجغ ؿاتك ، م  (
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تكىٌي الجٍش  

  ( :اإلًكشارٌح )الجٍش الٌظاهً  - أ
    اعتمد العثمانيكف منذ نشأتيـ عمى القكة العسكرية بإعتبارىا األداة المؤثرة كالرئيسية في بقاء 

" باإلنكشارية " الدكلة أك زكاليا ، كقد كاف العنصر الرئيسي في الجيش العثماني ىك ما عرؼ 
، كبالتركية تنطؽ " يني تشارم " كىي كممة عربية حرفت عف الكممة التركية عند ترجمتيا كىي 

كتنطؽ يني تشرم ، " بكيجرم " ، كىنا الكاؼ في المغة التركية نكنا كتكتب " بكي جيرم " 
بمعنى جديد ، جيرم  (بانكف  ) yeniاألكؿ بكي : كىكذا نجد أف الكممة تحتكم عمى مقطعيف 

cery (  باجيـ)  بمعنى العسكر ، فيككف المعنى الكامؿ العسكر الجديد ، أم الجيش الجديد
 su" صك" ككذلؾ تأتي بمعنى الجند الجدد ، ككذلؾ ىناؾ كممة في المغة التركية القديمة كىي 

تعني جيش ، إال أف كال  الكممتيف " أكردك" أقرب في المعنى ، ككذلؾ كممة "  جيرم " إال أف 
. ال تستعمالف في المغة التركية منذ عدة عصكر 

بالتركية كقد حرفت عندما ترجمت إلى "  بكي جيرم "    كعميو فإف كممة اإلنكشارية ىي 
.  ( 1)العربية كىذا التحريؼ جاء نتيجة اختالؼ النطؽ بيف الحركؼ العربية كالتركية 

ظيور اإلنكشارية  

   لـ يكف لمدكلة العثمانية عند قياميا جيش نظامي تعتمد عميو ، فقد كانت تعتمد عمى قكات 
العشائر المككنة مف الغزاة فيخرجكف معيا أثناء الحركب ، كبعدما تنتيي تتفرؽ جمكعيـ كيعكد 

كؿ كاحد إلى عممو األصمي ، كنتيجة الستمرار الفتكحات كاف البد مف إنشاء جيش نظامي 
تعتمد عميو في حركبيا كتكسعاتيا ، فكاف أكؿ تشكيؿ لمكحدات العسكرية عمى أياـ أكرخاف 

. ، ككاف ذلؾ باقتراح مف أخاه األكبر عالء الديف كقائده قرة خميؿ جندرلي * الغازم 

                                                           

( 
1

 ، دار القاىرة ، 1دكر اإلنكشارية في إضعاؼ الدكلة العثمانيىة ، ط:  أماني بنت جعفر بف صالح الغازم  (
 . 22- 21 ، ص ص 2007مصر ، 

ق ، في السنة التي تكلى فييا أبكه الحكـ ، كىك ثاني أبناء أبكه ، ككاف أكثرىـ 687كلد في عاـ : أكرخاف الغازم *
محمد خير فالحة ، الخالفة العثمانية مف الميد : أنظر. نباىة كناؿ بذلؾ الممؾ كلـ يخالفو أخكه األكبر عالء الديف 

  .16ت ، ص . ـ ، د . ط ، د . إلى المحد ، د 
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ـ ، إال أف تنظيمو لـ يكتمؿ إال 1330-ق731    باشر أكرخاف في إنشاء ىذا الجيش في عاـ 
في عيد السمطاف محمد الثاني ، ثـ في عيد سميماف القانكني ، كبيذا اعتبرت الدكلة العثمانية 
أكؿ دكلة أقامت جيشا منظما حسف التدريب ، كقد سبقت بذلؾ شارؿ السابع ممؾ فرنسا الذم 
أنشأ أكؿ فرقة مف الجنكد المنظمة عرفتيا أكركبا في التاريخ الحديث ، كقبؿ إنشاء فرقة الرماة 

 .  ( 1)بالسياـ ببريطانيا 

   بادرت الدكلة العثمانية بإرساؿ مندكبييا إلى المناطؽ التي تتمركز فييا العائالت المسيحية  

كذلؾ مف أجؿ إحصاء األطفاؿ المقيميف ىناؾ ، كقد أطمؽ عمى ىذا اإلجراء مصطمح  

ككاف معظـ األطفاؿ مف الريؼ كمف أبناء المزارعيف  كتـ " * الدكشرمة " أك "  الدفشرمة " 
إقصاء كحيد كالديو كالرضع مف ىذه العممية ، كتقـك بأخذ الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف السابعة 

كالعاشرة سنة ، كبمجرد أف ينتقؿ ىؤالء األطفاؿ مف أكطانيـ تنقطع الصمة نيائيا بينيـ كبيف 
ذكييـ كبكصكليـ يتـ تمقينيـ مبادئ الديف اإلسالمي ، كيحضركف دراسات في المغة التركية 
كاليدؼ مف ىذا ىك محاكلة محك ماضييـ كأصكليـ ، كما يتمقكف دراسات عسكرية صارمة 

 .   ( 2)لتجعؿ منيـ في آخر المطاؼ عناصر إسالمية مييأة لخدمة الدكلة 

بمباركتيـ كمنح كؿ كاحد منيـ قطعة مف طرؼ عبائتو ليضعكىا * كقد قاـ الحاجي بكطاش 
، كقد اتبعكا الطريقة البكطاشية " يني جيرم " فكؽ رؤكسيـ تبركا بيا ، كأطمؽ عمييـ اسـ 

كارتبطكا بيا ارتباطا كثيقا ، كالدليؿ عمى ذلؾ ىك أف جميع حركات الصبياف التي كاف يقـك بيا 

                                                           

( 
1

  . 49  أماني بنت  جعفر الغازم ، المرجع السابؽ ، ص (
. مصطمح تركي معناىا الجمع ك القطؼ ، كىي عممية جمع الصبياف كتدريبيـ عمى فنكف القتاؿ : الدكشرمة *

 ، المصطمحات المتداكلة في الدكلة العثمانية ، 118 ، 117محمكد عامر ، مجمة الدراسات التاريخية ، ع : أنظر 
  .     373 ، ص 2013جامعة دمشؽ ، 

( 
2

، ِىرثح األٔجٍٛ   (ط. ص  ) ، 1ػثض اٌؼؼ٠ؼ ِذّض اٌلٕاٚٞ ، اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح صٌٚح أؿال١ِح ِفرغٜ ػ١ٍٙا ، ض (

 . 122 ، م 1980اٌّوغ٠ح ، اٌما٘غج ، 

ٖ ، لاَ ترثغ٠ه أٚي صفؼح 738 ٖ ٚ اؿرمغ فٟ األٔاضٛي ، ذٛفٟ فٟ 640ٌٚض فٟ ١ٔـاتٛع فٟ ؿٕح : داجٟ تىطاف *

 . 51أِأٟ تٕد جؼفغ ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م : أٔظغ . ذشغجد ِٓ اإلٔىلاع٠ح 
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اإلنكشارم نجد أف شيكخ البكطاشية كانكا يساندكنيـ فييا ، كقد كضعت قكانيف ينبغي عمى 
: اإلنكشارم االلتزاـ بيا ، كمف بيف ىذه القكانيف نذكر ما يمي 

  الطاعة التامة كاالنقياد لمرؤساء 

  كحدة الصؼ كالتقارب في مكاف اإلقامة 

  البعد عف الممذات كالتعكد عمى ركح البساطة 

 التمسؾ بالديف اإلسالمي كالطريقة البكطاشية 

  الترقي حسب األقدمية 

  ال يسمح ألحد بمعاقبة اإلنكشارم ماعدا اآلغا 

  يمنع عمى اإلنكشارم الزكاج 

  ( 1)عدـ قبكؿ غير المجنديف عف طريؽ عنمية الدفشرمة  

ـ ، ككانت ىذه العممية تتـ كؿ خمس سنكات ثـ تقمصت 1335   كقد تخرجت أكؿ دفعة سنة 
. إلى سنة 

   كقد تميزت اإلنكشارية بجممة مف الخصكصيات ، فقد أعتبر الجيش اإلنكشارم الجيش 
الكحيد المككف مف عناصر أجنبية ، في كقت كانت باقي الدكؿ تشترط خمك جيكشيا مف 

العناصر األجنبية تفاديا ألم نكع مف التمردات كالعصياف كضماف إخالصو ، كما أف مياـ 
  . ( 2)اإلنكشارم تعددت فباإلضافة إلى العمؿ العسكرم تقمدكا أيضا مناصب إدارية كسياسية 

   لقد كاف عدد اإلنكشارية في بادئ األمر ال يتجاكز ألؼ جندم ، ثـ أخذ يتجاكز بمركر 
  ( 3)الكقت كما ازدادت أىمية اإلنكشارية كأصبحت تمثؿ عمكد الدكلة 

                                                           

( 
1

  . 52-51 أِأٟ تٕد جؼفغ ، اٌّغجغ اٌـاتك ، م م (
( 

2
 ج١ٍّح ِؼاكٟ ، اإلٔىلاع٠ح ٚاٌّجرّغ فٟ تا٠ٍه لـٕط١ٕحفٟ ٔٙا٠ح اٌؼٙض اٌؼصّأٟ ، عؿاٌح صورٛعاٖ لـُ اٌراع٠ز (

  .6ٚاألشاع ، جاِؼح ِٕرٛعٞ ، لـٕط١ٕح  ، م 
( 

3
ط ، ػّاصج اٌثذس ٚ اٌضعاؿاخ . ض ، ص . ، ص  ( َ 1280/1924 ) ذ١ـ١غ جثاعج ، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح  (

  .38 ، م 2010اٌراع٠ش١ح اٌؼ١ٍا ، فٍـط١ٓ ، 
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كقد تنكعت األسمحة كاآلالت الحربية التي يستعمميا اإلنكشارم في أكقات السمـ كالحرب ، ففي 
* الحالة األكلى كانت الدكلة العثمانية ال تسمح ليـ بحمؿ السالح بؿ يحممكف فقط النيابيت 

massues   أما في الحالة الثانية فكاف العسكرم يحمؿ السالح الذم يريده مثؿ المقالع ، 
... السياـ ك القكس 

    كقد كاف لإلنكشارم راية خاصة بو يطمؽ عميو بيرقا كىي مصنكعة مف قماش الحرير 
.  ( 1)األبيض كقد طرز عمييا آيات قرآنية تدعكا إلى الجياد ، ككانت تكضع في ميداف الحرب 

    أما بالنسبة إلى تاريخ قدـك اإلنكشارية كتمركزىا بالجزائر فقد كاف في بدايات القرف 
ـ مع التحاقيا بالدكلة العثمانية عمى يد خير الديف بربركس ، بحيث أرسؿ ليا 16/ق10

ـ ألفي إنكشارم ، كأربعة آالؼ متطكع كقد كاف يتككف 1519/ق925السمطاف العثماني سنة 
مف مزيج متعدد األعراؽ ، أما العنصر المحمي أك الجزائرم فقد كاف مستثنى مف اإلنخراط في 

  . ( 2)اإلنكشارية 

ـ كذلؾ عندما مر 1534   أما بالنسبة لمدينة قسنطينة فقد كانت أكؿ دفعة كصمت إلييا سنة 
 جندم ، كفي سنة 300بيا خير الديف كىك في طريقو إلى تكنس ، كقد ترؾ بيا حكالي 

، كما كضع  ( 3) رجؿ 600ـ ترؾ حسف آغا بقسنطينة كأككؿ لو حامية تركية تتألؼ مف 1535
.... حاميات أخرل في أماكف ميمة مثؿ زمكرة كبرج بكعريريج ، قمعة بني عباس 

   كقد كانت عممية الترقية تتـ كفؽ طريقة آلية ، فبكصكؿ الجندم المتطكع إلى الجزائر يعيف 
فكرا في إحدل الكحدات اإلنكشارية ، ليقضي بيا مدة ثالث سنكات يتعكد خالليا عمى القيادة 

، ام جندم جديد ليصبح بذلؾ اسكي يكلداش أم  ( 4)العسكرية كيمقب بذلؾ بيكي يكلداش 
جندم قديـ ، كخالؿ ثالث سنكات أخرل يصبح باش يكلداش ، أم رئيس فرقة مككنة مف 

                                                           

. ػوٝ سلث١ح غ١ٍظح ٠مَٛ تذٍّٙا اإلٔىلاعٞ أ٠اَ اٌـالَ : ا١ٌٕات١د * 

(
1

  . 78-76 أِأٟ تٕد جؼفغ ، ِغجغ ؿاتك ، م م ( 

( 
2

 21-20 ، م م 2009ط ، اٌضاع اٌؼصّا١ٔح ، اٌجؼائغ ، . ض ، ص . ذٛف١ك صدّأٟ ، صعاؿح فٟ ػٙض األِاْ ، ص (  
.  

( 
3

  . 24ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ،اٌلغق اٌجؼائغٞ ،  ِغجغ ؿاتك ، م (  
( 

4
  .37-36 د١ٕفٟ ٘ال٠ٍٟ ، ِغجغ ؿاتك ، م م (
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لى جانب ىذا تكجد مجمكعة مف الرتب تتدرج عمى النحك  عشريف جنديا إلى خمسة كعشريف ، كا 
:   التالي 

. كىك قبطاف السرية : أدباشي 

. رئيس فرقة أك فيمؽ : بكلكباشي 

. ( 1)كىك لقب تشريفي يأتي بعد لقب بكلكباشي : أغا 

    كقد كاف يراعى في الترقية مبدأ األقدمية في الخدمة العسكرية كحسف السمكؾ ك الكفاءة في 
العمؿ ك النكبات كالمحالت العسكرية ، ، كقد كاف لمجنكد سنة كاحدة لمراحة ، كتعطى ليـ حرية 
ممارسة أم نشاط تجارم أك حرفة ، كقد خصصت أماكف إلقامة اإلنكشارم يطمؽ عمييا اسـ  

أك دار العسكر ، كيسكف في كؿ غرفة ثالثة إنكشارييف يخدميـ خدـ يسيركف " دار اإلنكشارية "
  . ( 2)عمى راحتيـ 

   أما بالنسبة لعممية التجنيد فقد كانت في بادئ األمر تتـ تحت إشراؼ نفقة السمطاف العثماني 
فرماف يقضي بمجانية نقؿ  ( 1512/1520 )كمثاؿ ذلؾ إصدار السمطاف سميـ األكؿ 

المجنديف إلى الجزائر باعتبارىا أيالة عثمانية ، كضماف انخراطيـ في األكجاؽ بأجكر منتظمة 
إال أف ذلؾ لـ يدـ ، إذ أصبحت الحككمة الجزائرية تتحمؿ نفقات التجنيد كذلؾ بعد استقالليا 

 . ( 3)عف الباب العالي 

   كقد انظـ العديد مف األسرل  كالعبيد المسيحييف إلى سمؾ الجيش كذلؾ بعد دخكليـ اإلسالـ 
ما ىركبيـ مف حياة العبكدية كطمعا في االمتيازات التي  إما عف اقتناع أك بتأثير مف أسيادىـ كا 

  اإليطالي الذم اشتراه الحاج أحمد بام Agostinoيتمتع بيا اإلنكشارم ، كمثاؿ ذلؾ العبد 

                                                           

  .23 ، ص 2013ط ، دار الكفاية ، الجزائر ، .  ، د 1أحمد بحرم ، الجزائر في عيد الدايات ف ج (1) 
  .23سابؽ ، ص اؿمرجع اؿتكفيؽ دحماني ،  (2 )
عبد القادر زبادية ، ش، ك، ف، ت ، الجزائر : كلياـ سبنسر ، الجزائر في عيد رياس البحر ، تعريب، تع (3 )
  .26، ص1980،
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مف سكؽ النخاسة باإلسكندرية كأدخمو في مؤسسة اإلنكشارية بعد إف اعتنؽ اإلسالـ كأصبح 
.   ( 1)يدعى أحمد

    كأماـ تزايد أعداد اإلنكشارية كاعتالئيـ لمناصب إدارية كبيرة تفاقـ خطرىـ ، ىذا ما دفع 
بالحاج أحمد بام لتصفية الحسابات كإلعادة النظر في تشكيمة الجيش ، بحيث أقدـ عمى تنحية 
اإلنكشارييف مف عمميـ كاستبداليـ بجيش محمي ، كقد عمؿ لمحصكؿ عمى مكافقة الدام لكي 

 ، كىذا ما حدث بالفعؿ خاصة بعد المؤامرة التي دبرىا األتراؾ ضد الحاج  ( 2)يتخمص منيـ 
أحمد بام أثناء غيابو عف مدينة قسنطينة ، كما زاد في تعداد المنخرطيف في سمؾ العسكرية 

  .  ( 3)كزاد في تعداد جيشو 
 الجٍش غٍر الٌظاهً  –ب 

    نظرا لقمة عدد الجند النظامي مف جية كلكثرة الثكرات ك التمردات مف جية أخرل ، تـ 
إنشاء جيش إحتياطي لضماف األمف ك االستقرار في األيالة عامة كفي البايكات خاصة ، 

: كيتككف ىذا الجيش مف العناصر التالية 

: قيادة المخزن *

   ىي عبارة عف تجمعات سكانية مصطفة تختمؼ في أصكليا ، كقد أكجدىا األتراؾ لتككف 
  ، كقد استعاف بيـ ( 4)عكنا ليـ ، كقد كانت تمثؿ ليـ حمقة كصؿ بيف السكاف كالحكاـ 

العثمانييف في قسنطينة بحيث عممكا عمى تقريب القبائؿ المسيطرة عمى الريؼ القسنطيني أمثاؿ 
قبيمة الذكاكدة بصحراء البايمؾ كقبيمة الحنانشة المسيطرة عمى الحدكد الشرقية كأكالد مقراف بغرب 

 ، كبتكلي الحاج  أحمد بام شؤكف بايمؾ الشرؽ اتبع نفس سياسة العثمانييف كاقترب  ( 5)البايمؾ 
مف ىذه القبائؿ عف طريؽ المصاىرة كذلؾ مف أجؿ تثبيت أقدامو في البايمؾ ، كقد زادت ىذه 
القبائؿ مف قكتو ، كمف بيف ىذه القبائؿ بف قانة التي تحكـ في الصحراء ، كفي اتجاه الشماؿ 

                                                           

  .14سابؽ ، ص اؿمرجع اؿ ، اإلنكشارية كالمجتمع ، جميمة معاشي  (1 )
  .31صالح فرككس ، الحاج أحمد بام ، مرجع سابؽ ، ص  (2 )
 . 103صبكعزة بكضرساية ، مرجع سابؽ ،  (3 )
  .104ناصر الديف سعيدكني ، كرقات جزائرية ، مرجع سابؽ ، ص  (4 )
 .104بكعزة بك ضرساية ، مرجع سابؽ ، ص ( 5 )



                                             اٌج١ق فٟ تا٠ٍه اٌلغق اٌصاٌس                        اٌفوً 

 

 

53 

عائمة أكالد مقراف ، كقد تمكنت ىذه القبائؿ مف جمب تسعة عشر قبيمة رئيسية كادخاليا تحت 
 ، كقد ذكر صالح العنترم مدل أىمية ( 1) فارس 7800سمطة الحاج أحمد بام كصمت إلى 

 محارب مف 900 فارس ك23000ىذه القبائؿ في دعـ البايمؾ بحيث كانت تمنحو حكالي 
 ، كقد  ( 2) فارس 60 مف الفرساف باإلضافة إلى محاربيف مف الرماة يقدركف ب 800المشاة ك 

، كقد قاـ ...منحت ىذه القبائؿ امتيازات كثيرة كمنحيا السالح ك الفرس كأدكات العمؿ الفالحي 
البام أحمد بإعطاء ىذه القبائؿ تشجيعات عندما أراد أف ينتقـ مف قبيمة أكالد عبد النكر كالتي 

 10لكؿ فارس يستظير برأس مف رؤكس األعداء ف كمنح  (فرنكا 60 )رياال 30تتمخص في 
 . ( 3)لكؿ مف يتمكف مف الحصكؿ عمى سالح العدك  ( فرنكا 20 )رياالت 

    أما عف أماكف تمركز ىذه القبائؿ فقد كانت مف القرب مف األبراج ك الحصكف التي تقيـ بيا 
: الحامية مف أجؿ مساعدتيا ، كمف أشير ىذه القبائؿ التي كانت تقيـ في ىذه األماكف نذكر 

 . ( 4)ىاشـ ببرج بك عريريج ، كعمراكة ببرج ساباك ، كالخشنة ببرج ثنية ، بني عكاشة 

    استطاعت قبائؿ المخزف أف تحافظ عمى األمف الداخمي في البايمؾ ، كما تمكنت مف إخماد 
كؿ حركات التمرد ، ليذا فقد اكتسبت أىمية كبيرة إذ أصبحت تكازم الجيش النظامي مف حيث 

. األىمية ، كمقابؿ خدماتيا تـ إعفاؤىا مف الضرائب التي كاف غيرىا يمتـز بيا 

:  القوم 

    ىـ عبارة عف مقاتميف مف فرساف ، تكفرىـ القبائؿ ، كخاصة الحميفة لألتراؾ مثؿ المقاتميف 
، كىؤالء القـك يشارككف ...الذيف يقكدىـ أكالد مقراف ، أثناء السمـ مع األتراؾ ، كمقاتمي فرجيكة 

  .  ( 5)في دعـ القكات النظامية مقابؿ مكافئتيـ بالغنائـ 

: فرق زواوة 

 ( 1)  ىي قكات مرتزقة محمية تتكـك مف أفراد قبيمة زكاكة التي أخذت اسميا مف قبائؿ الزاكاكة 

                                                           

  .32سابؽ ، ص مصدر صالح العنترم ، (1 )
 (

2
  .32ؿؼ١ضٟٚٔ ، اٌلغق اٌجؼائغٞ ،  ِغجغ ؿاتك  ، م    (

( 
3

  .107ٔاهغ اٌض٠ٓ ؿؼ١ضٟٚٔ ، ٚعلاخ  ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
( 

4
  . 39اتٓ ١ِّْٛ ، ِوضع ؿاتك ، م  (

( 
5

  .314هاٌخ ػثاص ، ِغجغ ؿاتك ، م  (
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تقع بيف كاد يسر كبجاية ، كانت تقدـ مساعدات عسكرية مقابؿ اجكر محددة ، ككانت تستدعى 
عادة إلخماد الثكرات كليس لجباية الضرائب ، كقد كانت تمكؿ بالذخيرة الحربية مف قبؿ السمطة 

 .  ( 2)الحاكمة 

:  جنود الدايرة 

    كىـ رجاؿ حرب كفرساف ، ينتقكف مف كؿ القبائؿ ، كيترأس الدايرة شخص يمقب ب آغا 
الدايرة كيقيـ بمدينة قسنطينة ، كيبمغ عدد أفرادىا حكالي ألؼ فارس يعسكركف في عدة أماكف 

 .  ( 3)دايرة كادم زناتي في قرفة ، دايرة قسنطينة ، دايرة السراكية في السرا جنكب ميمة : منيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

( 
1

  .42د١ٕفٟ ٘ال٠ٍٟ ، ِغجغ ؿاتك ، م ( 
  .85 مرجع سابؽ ، ص  اإلنكشارية كالمجتمع ، جميمة معاشي ، (2) 
  .37جميمة معاشي ،نفسو ، ص  (3 )
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:   تتمخص مياـ الجيش فيما يمي  : ههام الجٍش– 2

 : أ الوحالخ العسكرٌح

أطمؽ ىذا المصطمح خالؿ العيد العثماني عمى مجمكعة كبيرة مف الجند :تعريف المحمة *
الدنكش  )كانت تخرج مف مدينة الجزائر ، أك مف عكاصـ البايمكات الثالثة مرتيف في السنة 

تحت إمرة اآلغا مف العاصمة ك بقيادة  البام أك خميفتو مف إحدل  (الصغرل ك الكبرل 
عكاصـ البايمؾ ، لتتجكؿ في األكطاف كتقـك بعممية إحصاء األراضي الزراعية كعدد المكاشي 

كغيرىا لجباية المستكجب مف الضرائب مرة أخرل ، كتعكد ظاىرة المحمة إلى العيد المكحدم أك 
.  الزياني كتطكرت تاريخيا 

    لقد كاف بالجزائر العثمانية العديد مف المحالت ، فيناؾ المحمة السمطانية التي تخرج مف 
مقر الحكـ المركزم في العاصمة أك المحمة السمطانية التي يقكدىا األغا ، كما كاف لكؿ بايمؾ 

محمتو الخاصة التي يقكدىا البام أك الخميفة ، إضافة إلى محالت القبائؿ أك الفرساف 
... الصبايحية كغيرىا 

 1)  كقد اختمفت ىذه المحالت فبعضيا كاف يخرج بصفة منتظمة كبعضيا األخر كاف استثنائيا 

 ىذه األخيرة كانت تنظـ عادة عند حدكث ثكرات في المناطؽ المستعصية كىدفيا ىك حفظ (
عادة القبائؿ المتمردة إلى الحكـ العثماني ، كقد كانت المحمة تتناسب طبقا لمظركؼ  األمف كا 

 خيمة كتتألؼ الخيمة 60األمنية كاالقتصادية لمبمد ، كقد كانت محمة قسنظينة تتشكؿ مف 
 رجال ، كعندما تمتقي ىذه القكة العسكرية تمتحؽ بو أربعكف خيمة ، أما الخياـ 25الكاحدة مف 

... الباقية فتصطحب الخميفة إلى ساحؿ البابكر كفرجيكة كزكاغة كساحؿ عنابة كبني صالح 

أما البام أحمد فيتكجو برفقة قكة عسكرية إلى أكالد الساحمية بمنطقة بكطالب ، كأكالد الحراكتة 
كالحنانشة ، ثـ يمتقي بالخميفة كيرجعاف بعد ذلؾ مع المحمة إلى قسنطينة ، كبعد شيريف أك 

                                                           

ـ ، أطركحة دكتكراه في التاريخ الحديث ك المعاصر  1865– ـ 1792تكفيؽ دحماني ، الضرائب في الجزائر  (1 )
  .217 ، ص 2008 ، 2007قسـ التاريخ ، جامعة بف يكسؼ بف خدة ، الجزائر ، 
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ثالثة يتكجو الخميفة إلى الجزائر كمعو قكة عسكرية مككنة مف عشرة خياـ كبعكدتو مف العاصمة 
.  خيمة الستخالص الضرائب مرة أخرل كتتكرر ىذه العممية كؿ سنة60يصطحب 

   أما القكة التركية الباقية يتكفؿ بيا البام كيكفر ليا ما تحتاجو ، كما يقدـ ليا أجرة سنكية 
تقدر برياليف عف كؿ شير ، أما عف القيمة اإلجمالية لمضرائب التي كاف يدفعيا بام الشرؽ 

بقر ،  )ريباؿ، إضافة إلى مجمكعة مف العكائد 340000لدام الجزائر فقد قدرت قيمتيا ب 
، كبعد ما يسمـ الخميفة ىذه العكائد لمدام يمنحو ىذا األخير  (... فرساف ، برنس ، غطاء 

 ، أما في حالة عدـ إرساؿ ىذه اليدية لمبام  ( 1)قفطاف كيدية شرؼ لمبام كدليؿ عمى الرضى 
. فيذا يدؿ عمى عدـ رضى الدام ، مما يؤدم إلى عزؿ الدام مف منصبو 

 : وظائف المحمة * 
:      تقـك المحمة بمجمكعة مف الكظائؼ المختمفة نذكر منيا 

  ثبات تبعيتيا لمسمطة استخالص الضرائب مف سكاف المدينة ك األرياؼ ك القبائؿ ، كا 
 .المركزية ، كالحفاظ عمى األمف، ككذا مراقبة الطرقات 

 جبارىا عمى دفع الضرائب ، كذلؾ باستعماؿ مختمؼ الكسائؿ  إخضاع القبائؿ المتمردة كا 

  نشر العممة الجزائرية كتطكير االقتصاد ك تنظيـ األسكاؽ. 

  ثبات شرعية الحكـ القائـ  .( 2)إبراز مكانة الدكلة كىيبتيا أماـ مختمؼ عناصر السكاف كا 

   لقد كانت محالت الشرؽ مف أغنى المحالت نظرا لما يتمتع بو البايمؾ مف مساحات 
كاسعة كأراضي خصبة أثرت عمى مداخيؿ البايمؾ ايجابيا ، كحسب رأم جميمة معاشي فإف 

أعماؿ المحمة كانت في قمة الكحشية ك الظمـ ، فقد استعممت أبشع الكسائؿ في جباية 
الضرائب مف السكاف ، كقد تجاىمت المصادر العربية األعماؿ التي كانت تقـك بيا المحمة 

                                                           

  .155- 154ناصر الديف سعيدكني ، الشرؽ الجزائرم ، مرجع سابؽ ، ص ص  (1) 
  .218سابؽ ، ص اؿمرجع اؿتكفيؽ دحماني ،  (2 )
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ضد سكاف الريؼ القسنطيني ، كأشارت فقط إلى الصراع الذم كاف يحدث بيف القبائؿ 
  . ( 1)كقكات السمطة المركزية كما كاف ينتج عنو دمار بالمدف 

لقد كان يرسل "" ...     لقد ذكر في مصدر لمؤلؼ مجيكؿ طريقة نزكؿ المحالت قائال 
إلى أرض الصحراء عشرة أخبية ، بين كل خباء عشرين رجال من عسكر الترك والزواوة 
ومعيم شيخ العرب ، وبوصوليم إلى بسكرة التي تعتبر من القوى الكبيرة في الصحراء 

-   بسكرة–ودار الممك في زمان التقديم ، فينزل ذلك العسكر في البمد المذكور 
ويتوزعون عمى ديارىا اثنان أو ثالث بين كل دار ، وشيخ العرب يرسل حزامو لكافة أىل 
الصحراء بالمكاتب واألشخاص وما عمييم من الغرامات ، وحمي الفضة والذىب ، والجمال 

والعبيد ، ويقيم بيا ستة أشير ، ويرجع إلى التل بالعربان ، يصيفون فيو إلى فصل 
لى األن وىم عمى ىذه  الشتاء ، ويرجعون أيضا إلى الصحراء عمى حسب عاداتيم ، وا 

 . ( 2) "السيرة 

خرج أحمد باي بالمحمة إلى ناحية " :     كقد تكمـ العنترم عف أعماؿ المحمة قائال 
األوراس ونزل عمى فرقة منيم اسميم أوالد سعيد ، فغزى عمييم وأخذىم ومسك منيم 

 .  ( 3)... " ستين رجال قطع لكل رجل يده اليمنى وأطمقيم كميم مقطوعين اليد 

    كال ندرم مدل صحة ىذا ، كقد يككف تحدث العنترم عف الحاج أحمد بيذه الطريقة 
. راجع إلى أنو يعتبره قاتؿ أبيو الذم كاف يعمؿ لديو ككاتب 

صارت تمك الميميشيا " :     كقد تطرؽ أيضا حمداف خكجة إلى أعماؿ المحمة قائال 
العسكرية المسمحة التي ال مبدأ ليا ترتكب المخالفات ضد البدو والقبائل ، ثم قام ىؤالء 

 ، كيرجع سبب قسكة المحمة "البؤساء بإشعال الثورات وقمب قادة الدولة بحسب ىواىم 

                                                           

   .93، مرجع سابؽ ص المجتمع ك جميمة معاشي ، اإلنكشارية  (1 )
  .44-43مؤلؼ مجيكؿ ، مصدر سابؽ ، ص ص  (2 )
  .120صالح العنترم ، مصدر سابؽ ، ص  (3 )



                                             اٌج١ق فٟ تا٠ٍه اٌلغق اٌصاٌس                        اٌفوً 

 

 

58 

تجاه األىالي لككنيا تتألؼ مف عناصر مختمفة فقد كاف منيا الييكدم كاليكناني كغيرىا ممف 
 ( 1)كانت ليـ سكابؽ 

    كقد كصؼ الرحالة الغربييف سمكؾ رجاؿ المحمة تجاه سكاف الريؼ فنجد مثال 
peyssonel يقكؿ أف رجال كاحدا مف األتراؾ كاف يخيؼ عرشا بكاممو ، إذ كاف يقـك 

بضرب ىؤالء التعساء الذيف يفقدكف رجكلتيـ أماـ التركي ، كيتعجب مف قساكة ىؤالء ضد 
العرب ، فقد شاىد أثناء سفره إلى مدينة الجزائر معاممة رجاؿ المحمة لسكاف أكالد عبد النكر 

جبار الرجؿ  الكاقعة بيف سطيؼ كقسنطينة فبكصكليـ ليذه المنطقة بدأكا باىانة السكاف كا 
الريفي عمى تكفير كؿ أسباب الراحة ألفراد المحمة كخيميـ ، كىك ما يعرؼ بضريبة الضيفة 

، فمـ يكف أماـ الريفي سكل االمتثاؿ ألكامره ، بؿ ككاف يتحمؿ منيـ كؿ اإلىانات التي 
. تصؿ إلى درجة الضرب 

   كىكذا فإف جميع المراجع تتفؽ عمى أف أعماؿ المحمة كانت مف أبشع األعماؿ التي قاـ 
بيا العثمانيكف في الجزائر ، كنتيجة ليذه المعاممة تكلد لدل سكاف الريؼ الكره ك العداء 

 . ( 2)اتجاه السمطة المركزية لمبايمؾ عامة كرجاؿ المحمة بصفة خاصة 

   في حيف أعطى لنا شمكصر كصفا دقيقا لنظاـ المحمة خالؿ فترة الحاج أحمد بام ، 
بحيث رافقو أثناء القياـ بجباية الضرائب ، فذكر لنا أف معسكر احمد بام كاف يتككف مف 

 خيمة كبيرة شبيية ببيضة مقطكعة مف الكسط تككف شكؿ دائرة ، تتسع الكاحدة منيا 120
لخمسيف جنديا مف المشاة ، كفي ىذه الدائرة تكجد خياـ الفالحيف كالفرساف المختمفة األشكاؿ 
ك األلكاف ف كىي ليست لمبام كغنما ألصحابيا ، كفي مركز الدائرة تنتصب في مكاف عالي 

ثالث خياـ بيضاء خاصة بالبام، بحيث خصص البام الخيمة األكلى الستقباؿ الكزراء 
كاألجانب ، كالثانية لتناكؿ الطعاـ ، أما الثالثة فخاصة بإقامة الحريـ ، كقد كانت الحراسة 
تقاـ في الميؿ أماـ كؿ خيمة ، كيظؿ حراس الخياـ كاقفيف طكاؿ الميؿ أماـ خيمة البام فقد 
ذا كجد أحدىـ  كاف يشرؼ عمييا بنفسو  ، كما كاف البام يتجكؿ في الميؿ ليتفقد الحراس كا 

                                                           

  .111حمداف خكجة ، المرآة ، مصدر سابؽ ، ص  (1 )
  . 93مرجع سابؽ ، ص  اإلنكشارية كالمجتمع ، جميمة معاشي ،  (2 )
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نائـ يقطع رأسو في الحاؿ، كقد ركل لنا شمكصر عممية إعداـ بشعة قاـ بيا أحمد بام حيث 
حضر أحد الفالحيف إلى البام كيحمؿ معو أحد أعدائو فطمب منو رأسو ، فطرح " يقكؿ 

ذلؾ الشقي أرضا ثـ أخرج مف جيبو سكينا ، ككضع رجمو اليسرل فكؽ عنقو كمسؾ بكمتا 
  . ( 1)يديو ، كراح يدير إلى كؿ جية إلى أف نزع جمده عف رأسو 

   لقد أثقمت أعماؿ المحمة كاىؿ السكاف كأرغمتيـ عمى دفع الضرائب ، كتجاىمت 
أكضاعيـ  مما نتج عنو تذمر كسخط عمى الحكـ العثماني ، فظيرت بذلؾ الثكرات 

ستغؿ األعداء ىذه األكضاع ككجيكا  كالتمردات القبمية  مما أدل إلى إنتشار الفكضى ، كا 
 .  أنظارىـ إلحتالؿ ىذه المناطؽ 

 : الٌىتاخ 

    تعرؼ النكبة بأنيا الفرقة العسكرية التي تقـك بحراسة الحصكف كالقالع كاألبراج ، كيسمى 
الجندم الذم يقـك بعممية الحراسة فييا بالنكباتجي ، كتتككف النكبة مف مجمكعة مف الصفرات 

 ( 2) رجال  16 ك11ككؿ صفرة تحتكم عمى مجمكعة مف الجند ، يتراكح عددىـ ما بيف 
كتختمؼ النكبة مف مدينة ألخرل ، ففي بايمؾ الشرؽ نجد مجمكعة مف النكبات ال يبمغ عدد 

 Tachrifat ـ حسبما تشير 1829افرادىا مجتمعيف عدد أفراد مدينة الجزائر كحدىا ، ففي سنة
صفرات 5 رجال ، كفي عنابة 73 صفرات ك5أنو يكجد في مدينة قسنطينة نكبة مككنة مف 

 رجال أيضا ، ىذا 29 رجال ، كفي جيجؿ صفرتيف ك29 رجال ، كفي تبسة صفرتيف ك71ك
 ،  كما يكجد العديد ( 3) رجال15باإلضافة إلى نكبة برج حمزة التي تتككف مف صفرة كاحدة ك

، ككانت ...مف النكبات التي أقاميا االتراؾ كنكبة المسيمة كنكبة القؿ كنكبة برج بكعريريج  
 ، بحيث تقـك النكبة بجمع ( 4)الخدمة في النكبة تدـك سنة كاممة ، كىي إجبارية لكؿ الجنكد 

كافة التقارير عف القبائؿ القريبة منيا خاصة بما يتعمؽ بجباية الضرائب ، كتعطى النكباتجية 

                                                           

( 
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  .50فندليف شمكصر ، مصدر سابؽ ، ص ( 
  .81عائشة غطاس ، الدكلة كمؤسساتيا ، مرجع سابؽ ، ص (2) 

)3 (  Devoulx  Tachrifat,  Recueil De Notes historiques suu ladmimistration De 
lamsienne Regence DAlge,  Alger, Imprimerie Du Gouuvernement 1852 p47 . 

  .316عمار عمارة  ، مرجع سابؽ ، ص  (4 )
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عطمة يكمي الثالثاء ك الجمعة ، كيحؽ ليـ تغير نكبتيـ بنكبة أخرل ، كال يمكنيـ مغادرتيا إال 
بحالة إستثنائية ، ككانت ميمة الجنكد داخؿ النكبة تتمثؿ في الحراسة الداخمية لممدينة كالمداخؿ 
التي تحتكم عمييا ىذه األخيرة ، كما أنيا تعمؿ عمى بسط األمف كاليدكء داخؿ النكبة ، كذلؾ 
عف طريؽ القضاء عمى حركات التمرد  كالعصياف الداخمية ، كالفصؿ في القضايا التي كانت 

 ، كلـ تكف ميمة اآلغا تقتصر فقط عمى   ( 1)طالما تشب بيف األتراؾ كالكراغمة داخؿ النكبة 
اإلصالحات الداخمية بؿ كانت تتعداىا إلى اإلصالحات الخارجية ، كحتى اإلشراؼ عمى مراقبة 

البام كعزلو بأمر مف الدام ، كذلؾ بمشاركة مجمكعة مف المكظفيف مثؿ ككيؿ الخرج 
كبكلكباشي ك أكضة باشي ، الذيف كانك يحضكف بامتيازات رفيعة مف أجؿ اعتالء مناصب 

عسكرية شرفية تعكد عمييـ بالمنفعة ، فمثال ساقاباشي الدم يتكلى بتقديـ الماء في إنا مف فضة 
  . ( 2)أثناء تكاجده في المخيمات

   ىذا باإلضافة إلى المياـ األخرل التي كاف يتمتع بيا الجيش اإلنكشارم ، حيث تكلى مناقشة 
الشؤكف الداخمية لمتنظيـ كالترقية كالتمكيف الحربي ، كتقرير السمـ كالحرب ، حيث تعطى ليـ 

  . ( 3)الكممة النافذة في الديكاف 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)1 (  De Voulx , op cit, p 50.  
  .41صالح فرككس ، المختصر ، مرجع سابؽ ، ص  (2 )
 ، 2013ط ، دار البصائر ، الجزائر ، . ، د  ( 1671/ 1959) أميف محرز ، الجزائر في زمف األغكات  (3 )

  .21ص 
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 :  أهن الوراكز العسكرٌح واألتراج فً تاٌلك الشرق

*    لقد ضـ بايمؾ الشرؽ مجمكعة مف المراكز كاألبراج التي كزعت عبر طريؽ السمطاني 
:  كالمدف الرئيسية بيدؼ تأميف مركر القكات العسكرية ، كمف أىـ ىذه التحصينات نذكر 

 :  تحصٌٍاخ لسٌطٌٍح

باب القنطرة محصف بطبخانة  )   إضافة إلى ما ذكر سابقا عف تحصينات مدينة قسنطينة 
، كجد بيا  (تضـ ستة مدافع ، باب الرحمة ك الذم تحرسو طبخانة تحتكم عمى خمسة مدافع 

أيضا حصف القصبة الذم يتمركز في أعمى الصخكر المقامة عمييا المدينة ، كيشرؼ عمى 
 ، كيعتبر  ( 1)الباب الجديد كباب القنطرة ك مساحتو تقدر بمساحة قصبة الجزائر كنصؼ 

قاؿ بأنو يحتكم " بكايي " المركز الرئيسي لمحامية العثمانية ، كيضـ حكالي ثمانية مدافع ، بينما 
. عمى كاحد كعشريف مدفعا ، استنادا إلى معمكمات زكده بيا القائد إبراىيـ 

  : ترج الوٌصىرج

    بني ىذا البرج في أكائؿ العيد العثماني لحماية الحامية التركية مف ىجكمات األعراب ، كقد 
"  ، بينما يشير  ( 2)تعرض لعدة ىجكمات ، كتتككف أسمحتو حسب ىيبكليت مف أربعة مدافع 

  عمى أنو يحتكم عمى خمسة عشر مدفعا ، كىكذا فإف مجمكع المدافع التي BOYER" بكايي 
كانت تحرس مدينة قسنطينة تسعا كستيف مدفعا ، إضافة إلى الحامية المككنة مف الجيش 

كتيبة ، ككؿ كتيبة ليا خيمة تقيـ 60 جندم ، مقسميف إلى 900العثماني التي بمغ عدد أفرادىا 
. بيا 

 

                                                           

يربط بيف مدينة الجزائر ك قسنطية ، كقد زكده حسف باشا بف خير الديف بتحصينات عسكرية : الطريؽ السمطاني * 
 83 ، ص 8، ممحؽ رقـ 57مرجع سابؽ ، ص  اإلنكشارية كالمجتمع ، جميمة معاشي ، : أنظر . 
  .75فندليف شمكصر ، مصدر سابؽ ، ص  (1)
  .09ناصر الديف سعيدكني ، كصؼ مدينة قسنطينة حسب معمكمات الضابط ىبيكليت ، مرجع سابؽ ، ص   (2 )
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 :  ترج تجاٌح

ـ 1555/ ق963   اعتبرت ىذه المديف مف أىـ المدف الساحمية بالجزائر ، كفي سنة 
استرجعيا صالح رايس مف اإلسباف كركز بيا حامية مف الجند بعد تزكيد أفرادىا بمدافع ، كأىـ 

:  االبراج التي كجدت بيا نذكر 

 بني مف طرؼ اإلسباف في بداية القرف السادس عشر ، كيعد البرج األكؿ الذم :برج موسى *
.  جندم إنكشارم 16سقط في يد صالح رايس ، كقد كاف يحكم عمى أربع مدافع كيخدمو 

 ىك البرج الكحيد الذم كاف مكجكدا في المدينة أثنا االحتالؿ االسباني سنة :برج عبد القادر *
ـ ، كقامكا بتحصينو كجعمكه مف الحصكف اليامة بالمدينة ، ثـ تمكف صالح رايس مف 1510

   . ( 1) مدفعا 20االستيالء عميو ، كقد كاف يحكم عمى 

 :  أتراج هذٌٌح عٌاتح

    ىي مدينة إسالمية أطمؽ عمييا لقب بمد العناب ، كحتى بداية القرف الرابع عشر كاف الدفاع 
، كقد أقاـ الحفصيكف قمعة عمى اليضبة الكاقعة بالجانب الشرقي  ( 2)بيا متمركزا داخؿ المدينة 

 ، كخالؿ العيد العثماني  ( 3)لممدينة ، كأصبحت بذلؾ الجياز الرئيسي لمدفاع عف المدينة 
عممت الحامية عمى تحصيف القمعة كذلؾ مف خالؿ إنشاء طبخانات جديدة كطبخانة القصبة 
كطبخانة المقابر في الشماؿ كطبخانة السكر الجنكبي أك باب قسنطينة التي يعتبرىا فيرك مف 
أحسف الطبخانات تجييزا ، أما األسمحة التي كانت تحتكم عمييا ىذه الحصكف كميا حسب 

أف أسمحتيا كانت " فيرك "  مدفعا ، في حيف يذكر28فقد قدرت ب"  بكايي " معمكمات استقاىا 
. مائة كأربعة كخمسكف مدفعا ، أما بالنسبة لشكميا فقد كانت قريبة مف المستطيؿ 

                                                           

  .186-185ر درياس ، مرجع سابؽ ، ص ص ضلخ (1) 
  .61حسف الكزاف ، مصدر سابؽ ، ص  (2 )
  .241عبد الرحمف الجياللي ، مرجع سابؽ ، ص  (3 )
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 لتر ، مع مخازف 200000    كقد كانت تضع القصبة خالؿ العيد العثماني خزانات لمماء ب
.  ( 1)كبنايات أخرل لمكاـز الجند 

:     كقد كجدت بيا مجمكعة مف الثكنات نذكر منيا 

  يقيـ بيا فرساف المالكية : ثكنة المالكية. 

  ذات مكقع استراتيجي ، كتقع أسفؿ األسكار الشمالية لممدينة : ثكنة السكاف. 

  تعتبر أصغر الثكنات ، محمية بسكر سميؾ كعالي : ثكنة دار القمعة. 

  كىي أقدـ منشأة ببسكرة ، إذ يعكد بنائيا إلى نياية العيد الحفصي ، كىي مقر : ثكنة العبيد
 .اإلنكشارية 

.   ( 2)    كقد اشتيرت  عنابة بصناعة الباركد منذ ما قبؿ العيد العثماني 

 تحصٌٍاخ هذٌٌح تسكرج :  

    تعتبر ىذه المدينة عاصمة الزاب ، كأحد المراكز العسكرية العثمانية ، تتككف دفاعاتيا مف 
 أف المدينة ال تحتكم سكل عمى Shawبرجيف مسمحيف بثمانية عشر مدفعا ، بينما يذكر شاك

برج كاحد مسمح بستة مدافع كبعض المكاحؿ المكضكعة عمى العجالت ، إضافة إلى بعض 
 . ( 3)قطع المدفعية الخاصة بالميداف كالتي تستعمؿ عند التدخالت عند القبائؿ 

أتراج الطرٌك السلطاًٍح الشرلٍح  

ـ ، قصد تأميف المكاصالت بينو 1567    يعكد تاريخ بناء ىذه األبراج إلى فترة تأسيس البايمؾ
األكؿ يمر بكادم الزيتكف كبف : كبيف السمطاف ، كقد كانت الطريؽ الذم تربطو ذات اتجاىيف 

ىاركف ، كحمزة كالبيباف كمجانة ، كىذا الطريؽ كىذا الطريؽ ىك الذم سمكو بايسكناؿ في سنة 
ـ ، أما الثاني فيشمؿ ثنية بني عائشة كشعبة األحمر ككنكغة ، كقد أقيمت عميو ابراج 1725

                                                           

  .183ر درياس ، مرجع سابؽ ، صضلخ(1 )
  .73 مرجع سابؽ ، ص  اإلنكشارية كالمجتمع ، جميمة معاشي ، (2) 
  .191 درياس ، المرجع نفسو ، ص لخضر( 3 )
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في كؿ مف برج منايؿ كسكر الغزالف كحمزة كبرج بكعريريج كبرج مجانة كبرج زمكرة ، كقد 
كجدت في ىذه األبراج حاميات مجددة تكفي فقط لمدفاع عف البرج ، أما التدخالت الخارجية فقد 

:   كانت مف مسؤكلية قبائؿ الزمالة كالمخزف كمف أىـ ىذه األبراج نذكر 

ـ ، كميمتو اإلشراؼ عمى جباية 1559بناه حسف بف خير الديف سنة : برج بوعريريج * 
. الضرائب مف القبائؿ المجاكرة ، كما يعتبر أىـ مركز يربط بيف الجزائر كقسنطينة 

ـ ، مف أجؿ السيطرة عمى القبائؿ 1559بناىا حسف قكرصك سنة : برج مجانة وبرج زمورة *
 جندم ، كقد تمركز فييا 400المتمردة كجمع الضرائب ، كقد كاف بيا حامية تتألؼ مف 

العثمانييف إلى غاية االحتالؿ الفرنسي ، كقد كاف لو دكر كبير في السيطرة عمى القبائؿ ، كليذا 
 .تـ تطكيؽ مجانة ك زمكرة بيذيف البرجيف لتأديب القبائؿ عف طريؽ الحمالت العسكرية 

يقع ىذا البرج في الجية اليمنى لكادم الزيتكف ، إذ يعتبر مف أىـ المراكز : برج حمزة *
اإلستراتيجية عمى الطريؽ الرابط بيف بايؾ الشرؽ كدار السمطاف ، كقد أسس في النصؼ الثاني 

. مف القرف السادس عشر 

    أما بالنسبة لعدد المدافع التي كجدت بيذا البرج فقد أشارت إحصائيات الجيش الفرنسي 
 .  ( 1)ـ أنيا كانت تحتكم ما بيف ستة كثمانية مدافع 1830لسنة 

 هركز هٍلح :  

كمـ ، كتعتبر مركز 52    تعتبر ميمة مركز عسكرم تابع لمدينة قسنطينة ، كىي تبعد عنيا ب
عسكرم قديـ ، فقد استقرت بيا القكات الركمانية ، ثـ استقر بيا الفاتحيف ، كجعمكا منيا قاعدة 

 كمـ مف مدينة 38ليـ ، كفي الفترة العثمانية أصبحت مركزا عسكريا لإلنكشارية ، كعمى بعد 
.   ( 2)ميمة كجد مركز عسكرم أخر بمنطقة فرجيكة جنكب غرب ميمة 

بنيت ىذه المدينة عمى مساحة تقدر بحكالي اثناف كأربعيف ألؼ متر مربع  : ترج هذٌي جٍجل*
كقد قاـ األتراؾ بترميـ ىذا البرج ، كقد تعرض لعدة إصالحات أثناء حممة الدكؽ بكفكر سنة 

                                                           

( 
1

  191ص ر درياس ، مرجع سابؽ ،ضلخ( 
( 

2
 69-68 ص  مرجع سابؽ ، ص األنكشارية كالمجتمع ، جميمة معاشي ،( 
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كقد  ( 1) ـ كما بعدىا ، كقد كانت الحامية العثمانية المككنة مف صفرة كاحدة تتمركز بو1664
. ـ 1808أشار بكتاف بأنو كاف مسمحا بعدة قطع مف المدافع في سنة 

 :  ترج هذٌٌح المل*

    لـ يتـ تحديد تاريخ  بناء ىذا البرج بالضبط بالرغـ مف أف المدينة دخمت تحت سمطة 
ق ، كىي تعتبر حامية صغيرة تخضع مباشرة إلى مدينة الجزائر 925/ـ 1519العثمانييف سنة 

كيحكميا آغا كتدار مف قبؿ الحامية المكسمية أكثر مف خضكعيا لبام قسنطينة ، كقد كجد بيا 
 .  ( 2)برج مجيز بثمانية إلى عشرة مدافع  لحمايتيا مف أية ىجكمات خارجية 

 : ترج هذٌٌح ًماوس*

    تتككف مف صفرة كاحدة ، ليا سكر مف الطيف مجيز بثالثة مدافع مف أجؿ السيطرة عمى 
القبائؿ المجاكرة مثؿ أكالد سمطاف كأكالد سالـ كأكالد دراج كغيرىا مف القبائؿ التي كانت غالبا ما 

 .      ( 3)تخرج عف طاعة البايمؾ كترفض دفع الضرائب 
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  192 ٌشضغ صع٠اؽ ، ِغجغ ؿاتك ، م (
( 

2
 .77  مرجع سابؽ ، ص اإلنكشارية كالمجتمع ، جميمة معاشي ، (

( 
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  .194 ص  درياس ، مرجع سابؽ ،لخضر( 
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 : م1830 الحاج أحوذ تاي وحولح 4

 كاف الحاج أحمد بام في مدينة الجزائر ليقدـ الدنكش أك الزيارة اإلجبارية 1830    في سنة 
التي يمتـز بيا جميع بايات البايمكات مرة كؿ ثالث سنكات ، كقد كانت ىذه الزيارة الثانية لمدينة 

الجزائر بعدما أصبح بايا عمى قسنطينة ، كحسب ماذكر في مذكراتو فإنو لـ يكف مستعدا 
لمكاجية القكات الفرنسية ، بالرغـ مف أف الدام كاف قد أخبره في رسالة بمخططات العدك 

الفرنسي ، كأكد لو عمى ضركرة االىتماـ بعنابة ، كلـ يكف الدام قمؽ عمى نفسو كال عمى مدينتو 
كقد إصطحب الحاج أحمد معو مجمكعة مف القادة مف بينيـ كلد مقراف ، ابف الحنبالكم أغا 

ليس "" ، كعندما دخؿ عمى الباشا حضا بو ىذا األخير قائال لو ... شيخ النغاس قائد الزمالة 
كىكذا ..."" لديكـ أكثر مف الكقت الكافي لمخركج إلى الفرنسييف الذيف سينزلكف بسيدم فرج 

غادر الحاج أحمد بام مسرعا كتكجو إلى المكاف الذم تجمع بو الجيش ، كتـ عقد مجمس مف 
أجؿ تحديد خطة الدفاع عف البالد، كقد شارؾ في ىذا المجمس كؿ مف األغا إبراىيـ صير 

الدام ، مصطفى بام  تيطرم ، ك خكجة الخيؿ ، كخميفة بام الغرب ، كقد اقترح إبراىيـ أغا 
عمييـ بناء حصكف عمى شكاطئ البحر ، كتزكيدىا بمدافع قكية لمنع الفرنسييف مف النزكؿ ، 
 ( 1)كقد كاف ىذا الرأم سديد إال أف الكقت لـ يكف يسمح بذلؾ ، إضافة إلى عدـ تكفر الكسائؿ 

فبادر الحاج أحمد بام باقتراح خطة بديمة كاف مفادىا ىي المبادرة باليجـك كالمقاكمة لتأخير 
نزكؿ الفرنسييف ، كمحاكلة إنياء المعركة الصغيرة ، كفي حاؿ عدـ التمكف مف التصدم فإنو 
يستكجب عمى الجيش أف ينسحب إلى خمؼ جيكش األعداء ثـ نقـك بشطأ البحر مف الجية 

رجاع الجيش إلى أكركبا ىذا  الغربية ، كخاصة أف الفرنسييف سيحاكلكف إنياء الحرب بسرعة كا 
األخير الذم لف يتمكف مف الصمكد طكيال أماـ مناخ ىذه البالد ، كىكذا فإننا كمما مددنا في 

الحرب فسيككف النصر حميفا لنا ، كيصيب أعداءنا ما أصاب غيرىـ ممف حاكلكا احتالؿ بالدنا 
فإف كثقتـ بي كاتبعتـ خطتي فسكؼ نتجو إلى كادم مازفراف ، كفي ىذه الحالة فإف الفرنسييف 
إما أف يياجمكا المدينة أك يتجيكف نحكنا مباشرة ، ففي الحالة األكلى نياجميـ مف الخمؼ 

كنسمب مؤكنتيـ كنقطع االتصاؿ بينيـ كبيف مراكبيـ ، أما إذا ساركا نحكنا فعمينا تفادم المعركة 

                                                           

  .14 سابؽ ، ص رجعمحمد العربي الزبيرم ، مذكرات أحمد بام كحمداف بكخرجة ، ـ (1 )
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بعاد جيكشيـ إلى مكاف مالئـ كبعيد عف المدينة التي ىي ىدؼ مشركعيـ ، كفي ىذه الحالة  كا 
.  ( 1)ستتكبد فرنسا خسائر كبيرة مف الجنكد كنككف نحف قد حافظنا عمى مدينة الجزائر 

    لقد حاكؿ الحاج أحمد بام إقناع المجمس بخطتو ، إال أف صير الدام رفضيا بحجة أف 
االنسحاب ليس مف عادة الرجاؿ الشياـ ، كىكذا استسمـ الحاج أحمد بام لرغبة المجمس كبما 

  . ( 2)فارس 3000أف الدام لـ يخبره بإحضار الجنكد فقد احضر معو فقط حكالي 

    كىكذا شاركت جيكشو ، كقد سقط  مدفعو  بيد الفرنسييف إال أنو تمكف مف استرجاعو بعد 
 ، كتمكنت جيكشو مف نشر الخكؼ كاليمع بيف  ( 3)معركة خاطفة كفقد حكالي مائتيف جندم 

صفكؼ العدك الفرنسي ، كرغـ كؿ المحاكالت مف أجؿ التصدم لمعدك كالحفاظ عمى امف 
المدينة، إال أف فرنسا االستعمارية تمكنت مف السيطرة عمى مدينة الجزائر كىكذا رفرؼ العمـ 

 . ( 4) ـ 1830 جكيمية 5الفرنسي فكؽ القصبة في يـك 

    كفي ىذه األثناء اتجو الحاج أحمد إلى كادم القمعة ثـ إلى عيف الرباط شرؽ العاصمة ثـ 
 مف األىالي الفاريف مف الجيش الفرنسي 1600تابع طريقو شرقا إلى قسنطينة ، كقد انضـ إليو 

، كلكف ما كاد يصؿ إلى قسنطينة حتى حدث ىناؾ انقالب ضده مثمتو الحامية التركية التي 
تركيا في قسنطينة ، بحيث قامكا بتحريض القبائؿ المقيمة بضكاحي سطيؼ ، كذلؾ بيدؼ منع 
البام مف دخكؿ عاصمة بايمكو ، كما بايعكا بايا أخر مكانو ، لكف أنصار الحاج أحمد عندما 

  ( 5)عممكا بكصكلو قادكا حركة تحت قيادة خميفتو كبعض العمماء كتمكف مف دخكؿ قسنطينة 

    كمف بيف الذيف تمردكا البام إبراىيـ الكرتيمي الذم شف ثكرة ضد البام أحمد ، لكف تمكف 
ىذا األخير مف تشتيت جمعو ، كعندما فر إلى الصحراء لحؽ بو كىزمو كأخضع أتباعو ، كما 
أرسؿ محمة إلى عنابة بعدما عمـ أف إبراىيـ قد لجأ إلييا ، كقد تمكنت ىذه المحمة مف الدخكؿ 

                                                           

  .13أحمد بام ، مذكراتو ، ص  (1 )
  152 مصدر سابؽ ، ص المرآة ، حمداف خكجة ، (2 )
 ، ص 2007ط ، دار الحضارة ، الجزائر ، . عمي خالصي ، الجيش الجزائرم في العصر الحديث ، د  (3 )

158 .  
  . 125أبك القاسـ سعد اهلل ، محاضرات ، مرجع سابؽ ، ص  (4 )
  .453 ، ص 2013، دار األمة ، الجزائر ، ( ط . د ) ، ( ج . د ) عثماف سعدم ، الجزائر في التاريخ ،  (5 )
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إلى المدينة بعد حصار طكيؿ ، لكنيا لـ تستطع السيطرة عمييا فقد كاف االستعمار الفرنسي قد 
.   ( 1)ممؾ قصبتيا 

    جمع الحاج أحمد بام القبائؿ كحاكؿ إقناعيـ عمى ضركرة مقاكمة الفرنسييف ، كما قاـ 
بتحصيف عاصمتو ، كأقاـ ثكنات جديدة كبنى األسكار حكؿ بالده ، كنصب فكقيا المدافع ، 

كنصب نفسو باشا بعد سقكط مدينة الجزائر كنظـ جيشو الذم كاف يتألؼ مف العناصر المحمية 
فقط  

   كما جند فرؽ مف عسكر زكاكة ، كقاـك الفرنسييف كلـ يستسمـ ، رجاء كصكؿ نجدات عثمانية 
. لطردىـ مف البالد 

   لقد أثبت الحاج أحمد بام كفاءتو في الداخؿ ك الخارج ، كالتـز بمكقفو العدائي اتجاه العدك 
الفرنسي ، كرغـ محاكالت الفرنسييف لكسب تأييد البام إلى جانبيـ إال أنيا باءت بالفشؿ  

أف يسمـ نفسو لفرنسا كيبقى في منصبو مقابؿ دفع الجزية " ديبرمكف " فقد طمب منو الجنراؿ 
التي كاف يدفعيا لمباشا سابقا لمحككمة الفرنسية ، لكف البام رفض ذلؾ بعدما إجتمع مع 

أعضاء الديكاف ، فكاف رد فعميـ ىك أف قسنطينة تابعة لباشا الجزائر كتمتثؿ ألكامره ، كىي 
 ، كليذا البد مف الكتابة إلى السمطاف محمد الثاني ، في ىذه ؿبدكرىا تمتثؿ ألكامر إسطنبك

 بحيث أبعد البام أحمد 1830 ديسمبر 15بإصدار مرسـك في " كمكزيؿ " األثناء قاـ الجنراؿ 
مف منصبو كمنح بايمؾ قسنطينة إلى سي مصطفى شقيؽ بام تكنس  ، كبيذا صارت قسنطينة 
تابعة لتكنس حسب رأيو ، ىذا ما دفع بأحمد بام إلى تعييف ابف عيسى خزناجيا كصؾ النقكد 

 مف الفرساف كاستعد لمكاجية الجيش الفرنسي ، 5000 رجؿ مف المشاة ك1500باسمو كجند 
ىذا األخير الذم كجو أنظاره نحك الشرؽ الجزائرم ، بعدما استكلى عمى مدينة الجزائر كجعمو 

                                                           

 ، نكميديا لمطباعة كالنشر 1، ط( ج . د ) عبد القادر دحدكح ، قسنطينة محطات تاريخية كمعالـ أثرية ،  (1 )
  .146 ، ص 2015كالتكزيع ، قسنطينة ، 



                                             اٌج١ق فٟ تا٠ٍه اٌلغق اٌصاٌس                        اٌفوً 
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مف ضمف أكلكيات مشركعو استكماال لالحتالؿ ، كقد كانت عنابة أكلى محطات أتباعيـ بحيث 
 . ( 1)ـ 1830 سبتمبر 29تمكنكا مف الدخكؿ إلييا في 

    لقد استطاع الحاج أحمد بام المحافظة عمى بايمكو بعد سقكط مدينة الجزائر بأيدم 
الفرنسييف كمدد في عمر بايمكو سبع سنكات ، فقد كاف البام الكحيد الذم رفع لكاء المقاكمة 

ضد الفرنسييف بإيماف كعزيمة ، بينما استسمـ كؿ مف بام التيطرم ككىراف  ، كقد استمر يكافح 
بالرغـ مف كؿ المؤامرات كالدسائس التي كانت تحاؾ ضده في الداخؿ كالخارج ، كقد استطاع 

أف يحبط كؿ المؤامرات ك الدسائس كأف يحارب في جيات مختمفة كيتغمب عمى جميع االطراؼ 
.   ( 2) ـ 1830ـ إلى 1826في الفترة الممتدة مف عاـ 

   كقد ركز الحاج احمد بام كؿ جيكده عمى مدينة قسنطينة عاصمة بايمكو حتى أنتزعت منو 
 ـ ، كرفرؼ العمـ الفرنسي فكؽ قصر آخر باياتيا ، كلـ يمسؾ الحاج أحمد 1837في أكتكبر 

بام دمعو عندما رأل عاصمتو تسقط ، ثـ مكث بضكاحييا مدة ثالثة أياـ ، ثـ تكجو إلى بسكرة 
 ـ ، كقد أثبت لنا 1850 ، كبقي يقاـك إلى اف كافتو المنية  ( 3)استجابة لنصيحة قريبو بكعزبز 

.مدل قكة شخصيتو كصالبة المقاكمة التي أبداىا مع سكاف الشرؽ القسنطيني 

                                                           

 ، ص 2009دار األمة ف ك ت ، الجزائر ،  (ط . د  ) ، 3عبد الرحمف الجياللي ، تاريخ الجزائر العاـ ف ج (1 )
240 .  

  .37أحمد سيساكم ، مرجع سابؽ ، ص  (2) 
  .284أكجيف فايست ، مصدر سابؽ ، ص  (3 )
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خاتوح 

    مف خالؿ بحثنا في مكضكع اإلدارة كالجيش في بايمؾ الشرؽ خالؿ فترة الحاج أحمد بام 
: تكصمنا إلى مجمكعة مف النتائج تمثمت فيما يمي 

  إف مدينة قسنطينة تتمتع بمكقع استراتيجي جعؿ منيا تحتؿ مكانة مرمكقة ، كما أىميا
لتككف عاصمة لمحفصييف في بادئ األمر ، كبضميا إلى الجزائر خالؿ الفترة العثمانية 
اتخذت عاصمة لبايمؾ الشرؽ ، ىذا ما جعؿ منيا محؿ أطماع الدكؿ األكركبية خاصة 

 .فرنسا 

  عرفت قسنطينة خالؿ تاريخيا الطكيؿ عدة تسميات ، فيناؾ مف أطمؽ عمييا مدينة اليكل
 .كالبعض األخر سماىا حصف إفريقيا 

  تكلى حكـ قسنطينة العديد مف البايات الذيف اختمفكا في سياساتيـ ككاف اخرىـ الحاج أحمد
بام ، ىذه الشخصية البارزة في سماء الجزائر ، كالتي اعتبرت مف ألمع كجكه المقاكمة كمف 
أكبر القادة ، فبمجرد تكليو منصب البام عمى قسنطينة مف طرؼ الدام حسيف باد بإصالح 
ما افسده أسالفو بيذؼ فرض االمف كاإلستقرار كقد ربط عالقات بالقبائؿ كالعائالت الكبرل 

 .التي كانت لو خير معيف في تحقيؽ أىدافو 

  لقد عرفت قسنطينة حالؿ فترتو إزدىارا ثقافيا ، كذلؾ نتيجة لمسياسة التي اتبعيا ، فقد شجع
العمـ كالعمماء ، كخصص مبالغ مف أجؿ دفع عجمة الثقافة إلى األماـ ، كيؼ ال كىك مف 

 .عائمة عرفت بحبيا لمعمـ كالعمماء 

  اتسمت فترتو بالقضاء عمى خصكمو، بحيث قاـ بإحباط كؿ المؤامرات كالدسائس التي
أحيكت لو ، كما قاـ بالقضاء عمى اإلنكشارية بعد ما عممت ىذه األخيرة عمى تنحيتو مف 

 .منصبو كاستغمت غيابو عف المدينة ، فرد عمييا بإستبعادىا كاستبداليا بجيش محمي 

  ساند الحاج أحمد بام حممة الدام حسيف ضد اإلحتالؿ الفرنسي ، كقد شارؾ بقكات قدرت
حندم ، كرغـ  كؿ المحاكالت إال أنيا باءت بالفشؿ ، كتمكف العدك مف دخكؿ 400بحكالي 

مدينة الجزائر ، مما دفع البام إلى التكجو مسرعا نحك بايمكو إلنقاذ ما تبقى مف أيالة 
الجزائر ، كبالفعؿ نجح في الحفاظ عمى بايمكو لمدة سبع سنكات اتسمت بالمقاكمة كالجياد 
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كلكف نتيجة لعدـ تكازم القكل بيف الطرفيف كالخيانة الداخمية سقطت عاصمتو في يد 
  .1837الفرنسييف في اكتكبر

  بالرغـ مف كؿ ما قدمو البام لمكطف إال أنو لـ يحض بإىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف خاصة
 .إذا ما قرناه بشخصيات برزت في كقتو كاألمير عبد القادر 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           
 

 الوالحك  
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خريطة التقسيـ اإلدارم أليالة الجزائر كتحديد البايمكات  : 1الممحؽ رقـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 132يحيى بكعزيز ، مرجع سابؽ ، ص 
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رسالة أعياف قسنطينة بشأف صالح رايس : 2الممحؽ رقـ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 33سعيدكني ناصر الديف ، الشرؽ الجزائرم ، مرجع سابؽ ، ص 
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. 34سعيدكني ناصر الديف ، الشرؽ الجزائرم ، مرجع سابؽ ، ص 
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 .36- 35  سعيدكني ناصر الديف ، الشرؽ الجزائرم ، مرجع سابؽ ، ص ص 
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خريطة قسنطينة خالؿ العيد العثماني  : 3الممحؽ رقـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84محمد اليادم العركؽ ، مرجع سابؽ ، ص :  المرجع 
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صكرة الحاج أحمد بام  : 4الممحؽ رقـ

 

 . 6سميمة كبير ، مرجع سابؽ ، ص 
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  (باشحامبا  )صكرة القائد ابف عيسى : 5الممحؽ رقـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 365ناصر الديف سعيدكني ، الشرؽ الجزائرم ، مرجع سابؽ ، ص : المرجع 
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صكرة تمثؿ العمـ الخاص بالحاج أحمد بام  : 6الممحؽ رقـ

  1سميـ نجاعي ، ط: بكخالفة عزم ، قسنطينة قمعة النكر الخالدة ، تصميـ كمعالجة : المرجع 

 . 71ت ، ص . دار الرياسيف ، قسنطينة ، د 
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الطريؽ السمطاني الذم يربط بيف قسنطينة كدار السمطاف كأىـ األبراج التي بنيت : 7الممحؽ رقـ
عميو 

  

 . 6جميمة معاشي ، اإلنكشارية كالمجتمع ، مرجع سابؽ ، ص : المرجع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     لائوح الوصادر          
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قائمة المصادر والمراجع  

: قائمة المصادر العربية / أ

عبد اهلل : ، تح،تع ك تؽ  (ج . د  )ابف العطار الحاج أحمد مبارؾ ، تاريخ بمد قسنطينة ،  .1
 . 2011حمادم ، طبعة جديدة ،  دار الفائز ، قسنطينة ، 

اٌؼغتٟ : ، ذخ (ض . ص )اإلصع٠ـٟ اٌلغ٠ف ، ٔؼ٘ح اٌّلراق فٟ اسرغاق ا٢فاق ،  .2

. 1983، ص٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼ١ح ،اٌجؼائغ ،   (ط . ص  )اؿّاػ١ً ، 

 .بام  أحمد ، مذكراتو .3
 بف عكدة المزارم ، طمكع سعد السعكد في أخبار كىراف ك الجزائر ك إسبانيا  بفأغا .4

، دار  (ط .د  )بكعزيز يحيى ،  : ح ، ت1 ، ج 19كفرنسا  في أكاخر القرف 
 .الغرب اإلسالمي

  (ض . ص  )اٌثىغٞ أتٟ ػث١ضج هللا ، اٌّغغب فٟ طوغٜ تالص إفغ٠م١ح ٚ اٌّغغب ،  .5

 .  (خ . ص )، صاع اٌىراب اإلؿالِٟ ، اٌما٘غج ،  (ط . ص  )

في بالد الجزائر المحمية  بف ميمكف محمد ، التحفة المرضية في الدكلة البكداشية  .6
.  2007الجزائر ، (ط . د  )بف عبد الرحمف محمد ،  : ، تؽ ك تع  (ج . د  )

 ، 2حجي محمد ، األخضر محمد ، ط:  ، تر2الكزاف حسف ، كصؼ إفريقيا ، ج .7
 .1983دار الغرب اإلسالمي ، بيركت ، 

اٌؼ٘اع أدّض كغ٠ف ، ِظوغاخ اٌذاض أدّض اٌلغ٠ف اٌؼ٘اع ٔم١ة أكغاف اٌجؼائغ   .8

  2009، صاع اٌثوائغ ، اٌجؼائغ ،  (ط . ص )اٌّضٟٔ أدّض ذٛف١ك ، : ، ذخ 
اٌؼ٠أٟ  ِذّض تٓ ٠ٛؿف ، ص١ًٌ اٌذ١غاْ  ٚأ١ٔؾ اٌـٙغاْ فٟ أسثاع ِض٠ٕح ٚ٘غاْ  .9

. 2013 ، ػاٌُ اٌّؼغفح ، اٌجؼائغ ، 1تٛػثضٌٟ اٌّٙضٞ ،ط: ،  ذخ (ض . ص  )، 

ىابنسترايت أك ج،  رحمة العالـ األماني ج، أك ، ىابنسترايت إلى الجزائر  .10
 : ، تر، تؽ ، ك تع ( ج . د  ) ( 1732-ق 1145 )كتكنس كطرابمس ، 

 ، دار الغرب اإلسالمي ، بيركت (ط . د  )سعيدكني ناصر الديف ،  .11
   .(ت . د  )
 دـأٟ ِشراع: ، ذخ   (ض . ص  )ِؤٌف ِجٙٛي ،ذاع٠ز تا٠اخ لـٕط١ٕح ،  .12

  .(خ . ص  )،  (َ . ص  )، ِٕلٛعاخ صدٍة،  (ط . ص  ) 
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اٌّؤٔؾ دـ١ٓ ، ذاع٠ز اٌّغغب ٚدضاعذٗ ِٓ لث١ً اٌفرخ اإلؿالِٟ إٌٝ اٌغؼٚ  .13

. 1992، اٌؼوغ اٌذض٠س ٌٍٕلغ ٚاٌرٛػ٠غ  ٌثٕاْ ، 1 ، ط2 ، ِجٍض 2اٌفغٔـٟ ، ض

الجزائرم  محمد بف عبد القادر ، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر كاألمير عبد  .14
منشكرات ثالة ، الجزائر   (ط . د  ) حقي ممدكح ، :  ، شرح كتع 1القادر ، ج

2007. 
 فريدة منسية في حاؿ دخكؿ الترؾ بمد قسنطينة ك ،العنترم محمد صالح .15

" : تع " ك" تؽ"ك " مر "،  (ج . د  ) استالئيـ عمى أكطانيا ، أك تاريخ قسنطينة ،
 .2007بك عزيز يحيى ، دار ىكمة ، الجزائر ، 

 ، 2، ض1873-1792فا٠ـد أٚج١ٓ ، ذاع٠ز تا٠اخ لـٕط١ٕح فٟ اٌؼٙض اٌرغوٟ  .16

،  (َ . ص  )، صاع ط١ٍطٍح ، 1اٌل١ز ك١ثاْ ػثض اٌغدّٓ ، ط: ٔٛع هاٌخ ، ذك: ذغ

2013 .

 ( 1837- 1832 )كٍٛهغ فٕض١ٌٓ ، لـٕط١ٕح ، أ٠اَ أدّض تاٞ  .17
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. 1982َاٌجؼائغ،  ( ط . ص ) اٌؼغتٟ اؿّاػ١ً ، : ، ذغ ٚذك  (ض . ص 

كغ١ة ػٍٟ ِذّض اٌّٙضٞ ، أَ اٌذٛاضغ فٟ اٌّاضٟ ٚ اٌذاضغ ، ذاع٠ز ِض٠ٕح  .19
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. 2015، صاع اٌغٚح ، اٌجؼائغ ، 1ؿف١اْ ػثض اٌٍط١ف ، ط:، ذخ، ذض، ذك

. ص )اٌؼغتٟ ِذّض اٌؼت١غٞ ، : سٛجح دّضاْ تٓ ػصّاْ ، اٌّغآج ، ذك، ذغ ، ذخ  .21

.  2006، اٌّؤؿـح اٌٛط١ٕح اٌّطثؼ١ح ، اٌجؼائغ ، (ط 

ػثض : ، اذذاف إٌّوف١ٓ ٚاألصتاء فٟ االدرغاؽ ػٓ اٌٛتاء ذك،ذخ //              .22
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قائمة المراجع  
 (ج . د  )   1962بكحكش عمار ، التاريخ السياسي لمجزائر مف البداية كلغاية  .1

. 1997 ، دار الغرب اإلسالمي ، بيركت 1ط
، دار الكفاية ،  (ط . د  ) ، 1 ج،بحرم  أحمد ، الجزائر في عيد الدايات  .2

 .2013الجزائر ، 
تٓ ٔؼ١ّح ػثض اٌّج١ض ، تٓ ِؼّغ ِذّض ، ، اٌذّضٞ أدّض  ، ِٛؿٛػح أػالَ اٌجؼائغ  .3

 ، ِٕلٛعاخ اٌّغوؼ اٌٛطٕٟ ٌٍضعاؿاخ ٚاٌثذس فٟ اٌذغوح 1954َ ، 1830

 .(خ . ص  )،  (َ. ص )، (ر .ط  ) ، 1954اٌٛط١ٕح ٚشٛعج أٚي ٔٛفّثغ 

دار المعرفة  (خ  . ط) ، 2عزيز يحيى ، المكجز في تاريخ الجزائر الحديثة ، جكب .4
 .2009  ،الجزائر  ،

 – رجؿ دكلة كمقاـك –اج أحمد بام في الشرؽ الجزائرم حبك ضرساية  بكعزة ، اؿ .5
  .2010، دار الحكمة  الجزائر ، ( ط . د ) ، ( ج .د ) ،  ( 1848- 1830) 

  ( َ 1280/1924 )جثاعج  ذ١ـ١غ ، ذاع٠ز اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح   .6
، ػّاصج اٌثذس ٚ اٌضعاؿاخ اٌراع٠ش١ح اٌؼ١ٍا  فٍـط١ٓ ،  (ط . ص  )،  (ض . ص  )

2010. 
 دار ، (ط . د  ) ،1الجيال لي عبد الرحمف بف  محمد ، تاريخ الجزائر العاـ ، ج .7

  .2009األمة  ، الجزائر ، 
ىكمة لمنشر  دار ، (ط . د  ) ، 3 ج،الجياللي عبد الرحمف ، تاريخ الجزائر العاـ  .8

 . 2009، الجزائر ، ك التكزيع  
ليبيا ،  )الجمؿ شكقي عطا اهلل ، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث   .9

  ، مكتبة األنجمك المصرية 1، ط( ج . د ) ،  ( ، الجزائر ، المغرب تكنس
  . 1977 (ـ .د  )
 دحدكح عبد القادر ، قسنطينة محطات تاريخية كمعالـ أثرية  .10
.   2015 ، نكميديا لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، قسنطينة ، 1، ط (ج . د  )
، اٌضاع اٌؼصّا١ٔح  (ط . ص  )،  (ض . ص  )ذٛف١ك ، صعاؿح فٟ ػٙض األِاْ ،  صدّأٟ .11

.2009، اٌجؼائغ ، 
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 ، صاع 1، ط  (ض . ص  )صع٠اؽ ٌشضغ ، اٌّضفؼ١ح اٌجؼائغ٠ح فٟ اٌؼٙض اٌؼصّأٟ ،  .12

. 2007اٌذضاعج ، اٌجؼائغ ، 

 ىاليمي حنيفي ، أكراؽ في تاريخ الجزائر  العيد العثماني ،  .13
  . 2007الجزائر ، ،  ، دار اليدل 1، ط (ج . د  )
سعد اهلل أبك القاسـ  : ، تر ، تع 1830-1500ككلؼ جكف ، الجزائر كأكركبا  .14
 . 2011، عالـ المعرفة ، الجزائر ،  (خ . د  )
 اٌؼت١غٞ  ِذّض اٌؼغتٟ ، ِظوغاخ أدّض تاٞ ٚ دّضاْ سٛجح ٚ تٛضغتح ، .15

 .2009،  (َ . ص  )، صاع اٌـًٙ ،  (ط . ص  )
، 3دـأٟ ِشراع ، ِٛؿٛػح ذاع٠ز ٚشمافح اٌّضْ اٌجؼائغ٠ح ، ِضْ اٌلغق ، ض .16

  .2007، صاع اٌذىّح ، اٌجؼائغ ،  (ط . ص )
، ِغ  ذٕم١خ  (ض . ص  )،  (لائض ِماِٚح لـٕط١ٕح  )وث١غ  ؿ١ٍّح ، اٌذاض أدّض تاٞ  .17

 .(خ . ص  ) ، اٌّىرثح اٌشضغاء ، اٌجؼائغ  2فغ٠طؾ أدّض ، ط: 
ٚص٠ة  ػثض :، جّغ ٚاػضاص  (ض . ص  )اٌّٙضٞ  تٛ ػثضٌٟ ، ذاع٠ز اٌّضْ ،  .18

 .2003، صاع اٌّؼغفح ، اٌجؼائغ ،  (ط . ص  )اٌغدّٓ ، 
  ( 1671/ 1959 )محرز  أميف ، الجزائر في زمف األغكات  .19
 .2013، دار البصائر ، الجزائر ،  (ط . د  )
 ق  10معاشي جميمة ، االسر المحمية الحاكة في بايمؾ الشرؽ مف القرف  .20
 ،  الجزائر،ديكاف المطبكعات الجامعية ، (ط  . د )،  (ـ 19 ) ق 13إلى  ( ـ16)

 . ـ1979
 زبادية عبد القادر: سبنسر كلياـ ، الجزائر في عيد رياس البحر ، تعريب، .21
 .1980 ، الجزائر ،الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع  ، (ط . د  )
 السميماني أحمد ، النظاـ السياسي الجزائرم في العيد العثماني ،  .22
  .1993 ، دار الكتاب  ،الجزائر 1، ط (ج . د  )
 ؿّاػ١ٍٟ ػ١ٌشح ، ذاع٠ز اٌجؼائغ ِٓ فرغج ِا لثً اٌراع٠ز إٌٝ اإلؿرمالي  .23

 .2013 ، صاع صػا٠غ أفٛ ، اٌجؼائغ ، 1، ط (ض. ص  )
 ؿؼض هللا أتٛ اٌماؿُ ، ِذاضغاخ فٟ ذاع٠ز اٌجؼائغ اٌذض٠س ، تضا٠ح االدرالي  .24

  1982، اٌلغوح اٌٛط١ٕح ٌٍٕلغ ٚاٌرٛػ٠غ ، اٌجؼائغ 3، ط (ض . ص  )
، اٌّؤؿـح اٌٛط١ٕح ٌٍىراب  (ط.ص)، 1،اٌذغوح اٌٛط١ٕح اٌجؼائغ٠ح ، ض//            .25

.1992، اٌجؼائغ  ،
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، دار األمة ،  (ط . د  )،  (ج . د  )سعدم عثماف ، الجزائر في التاريخ ،  .26
 .2013الجزائر ، 

سعيدكني ناصر الديف ، الشرؽ الجزائرم ، بايمؾ قسنطينة أثناء العيد العثماني  .27
. (ت . د  )، البصائر ، الجزائر (ط . د  )،  (ج .د  )كبداية اإلحتالؿ الفرنسي ، 

، ٚعلاخ جؼائغ٠ح ، صعاؿاخ ٚاتذاز فٟ ذاع٠ز اٌجؼائغ اٌؼٙض اٌؼصّأٟ //        .28

  .2014 ، اٌثوائغ ، اٌجؼائغ  2، ط (ض . ص  )، 
  ( 1830- 1800 ) ، النظاـ المالي لمجزائر الفترة العثمانية  //       .29
 . 1979الشركة الكطنية ، الجزائر، (ط . د  )،  (ج . د  )
، أٚاسغ اٌؼٙض  (صاع اٌـٍطاْ  )، اٌذ١اج اٌغ٠ف١ح تئل١ٍُ ِض٠ٕح اٌجؼائغ ، //         .30

 .2013صاع اٌثوائغ ، اٌجؼائغ ،  (ط . ص  )،  (ض . ص  ) ، 1830-1791اٌؼصّأٟ 
 ؿؼ١ٟٛٔ ٔاهغ اٌض٠ٓ ، اٌّٙضٞ تٛ ػثضٌٟ ، اٌجؼائغ فٟ اٌراع٠ز ، .31

 . 1984، اٌّؤؿـح اٌٛط١ٕح ٌٍىراب  ، اٌجؼائغ ،  (ط . ص  )،  (ض . ص  )
  1830 -1514عباد صالح ، الجزائر خالؿ الحكـ التركي  .32
 . 2007 ، دار ىكمة ، الجزائر ، 2، ط (ج . د  )
نجاعي سميـ ، : عزم بكخالفة ، قسنطينة قمعة النكر الخالدة ، تصميـ كمعالجة  .33

 . (ت . د  ) ، دار الرياسيف ، قسنطينة ، 1ط
ص  ) ، 2 ، ض1962ػّٛعج ػّاع ، اٌجؼائغ تٛاتح اٌراع٠ز ، ِا لثً اٌراع٠ز إٌٝ  .34

 .2007، صاع اٌّؼغفح ، اٌجؼائغ ،  (ط .

 – دراسة جغرافية العمراف –العركؽ محمد اليادم ، مدينة قسنطينة  .35
 .1984الجزائر ديكاف المطبكعات الجامعية ، ،  (ط. د  )،  (ج . د  )
 ف١الٌٟ ػثض اٌؼؼ٠ؼ ، ِض٠ٕح لـٕط١ٕح ، ذاع٠ز ،ِؼاٌُ، اٌذضاعج  .36

   .2007، صاع اٌٙضٜ ، ػ١ٓ ١ٍِح ، اٌجؼائغ ،  (ط .ص  )،  (ض . ص  )
( ج . د) ،  ( 1850 – 1826 )فرككس صالح ، الحاج أحمد بام قسنطينة   .37

  .2009، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ،  (ط . د )، 
 ، المختصر في تاريخ الجزائر في عيد الفينيقييف إلى خركج الفرنسييف //     .38

 . (ت . د )عنابة ، ، ، دار العمـك  (ط . د )،  (ج . د )ـ ، 1962-ـ .ؽ814
 ، 1اٌلٕاٚٞ ػثض اٌؼؼ٠ؼ ِذّض ، اٌضٌٚح اٌؼصّا١ٔح صٌٚح أؿال١ِح ِفرغٜ ػ١ٍٙا ، ض .39

.1980، ِىرثح األٔجٍٛ اٌّوغ٠ح ، اٌما٘غج ،   (ط. ص  )
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د  )بكمالي أحسف ، : ، مر (ج . د  )تكاتي بكميمة ، قسنطينة حصف إفريقيا ،  .40
 (.ت . د ) ، ( ـ . د ) ، ديكاف المطبكعات الجامعية ،  (ط. 

 ( ض . ص ) ،  (كشو١ح 100 )ذ١ُّ آؿ١ا ، اٌلشو١اخ اٌجؼائغ٠ح  .41
. 2008، صاع اٌّـه ، اٌجؼائغ،  (ط . ص  )

 ، دار 1ط (ج . د  )نة مدينة الجسكر عبر العصكر ، مخالصي عمي ، قسنط .42
 . 2015الحضارة ، الجزائر 

دار  (ط . د  )خالصي عمي ، الجيش الجزائرم في العصر الحديث ،  .43
 . 2007الحضارة ، الجزائر ، 

دكر اإلنكشارية في إضعاؼ الدكلة : الغازم أماني بنت جعفر بف صالح .44
  .2007 ، دار القاىرة ، مصر ، 1، ط (ج . د  )العثمانيىة، 

  (ج.د) كمؤسساتيا الحديثة ، الجزائريةغطاس عائشة كآخركف ،الدكلة  .45
منشكرات المركز الكطني ك البحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر  (خ . ط)

. (ت . د ) (ـ . د ) ، 1954
 ،  (ض . ص ) َ ، 1830-1700، اٌذغف ٚاٌذغف١ْٛ تّض٠ٕح اٌجؼائغ //        .46

 2007 ،اٌجؼائغ ، ANEP، ِٕلٛعاخ  (ط . ص  )
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: المجالت 

:  مجمة األصالة 

سعيدكني ناصر الديف ،كصؼ مدينة قسنطينة حسب معمكمات جديدة لمضابط .1 
  59 ، 58:  ،  ع 1823ىيبكليست بييئة أركاف الحرب الفرنسية بتاريخ شير مارس 

 . (ت . د  )جامعة الجزائر ، 
: مجمة الدراسات التاريخية 

 ، ، 118 ، 117عامر محمكد ، المصطمحات المتداكلة في الدكلة العثمانية ، ع  .2 
. 2013جامعة دمشؽ ، 

:  الرسائل الجامعية 3
    االداريكف في إقميـ الشرؽ الجزائرم ، الفرنسيكف بكمزك عز الديف ، الضباط  .1

 تاريخ حديث ، جامعة منتكرم  ،" أطركحة ماجستير " إرنيست مرسيو نمكذجا ، 
 .2008-2007قسنطينة ، 

َ 1580/ٖ 1073-988ٖ )تشٍٛج دـ١ٓ ،ػثض اٌىغ٠ُ اٌفىْٛ اٌمـٕط١ٕٟ د١اذٗ ٚآشاعٖ  .2

أطغٚدح ِاجـر١غ ، لـُ اٌذضاعج اإلؿال١ِح ،جاِؼح اٌـا١ٔح ، "،  (َ 1663 –

 .2008،2009ٚ٘غاْ ، 
 "أطركحة دكتكراه "ـ ، 1865– ـ 1792دحماني  تكفيؽ ، الضرائب في الجزائر  .3

التاريخ الحديث ك المعاصر ، قسـ التاريخ ، جامعة بف يكسؼ بف خدة ، الجزائر ، 
2007 ، 2008.  

-ـ 1780زكاكم فضيمة ، ىالة يكنسي ، بايمؾ الشرؽ  مف خالؿ الممؼ األرشيفي  .4
ـ العمـك اإلنسانية ، جامعة قس ، تاريخ حديث كمعاصر   " مذكرة ماستر"ـ ،1797

 . 2016-2015الجمفة ، 
 في بايمؾ قسنطينة في نياية العيد العثماني المجتمعكمعاشي  جميمة ، اإلنكشارية  .5

، تاريخ حديث ، قسـ التاريخ كاألثار ، جامعة منتكرم ، " رسالة دكتكراه " ، 
 .2008، 2007قسنطينة ، 
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ؿ١ـاٚٞ أدّض ، اٌثؼض اٌثا٠ٍىٟ فٟ اٌّلاع٠غ اٌـ١اؿ١ح اٌفغٔـ١ح ِٓ فاٌٟ إٌٝ ٔات١ٍْٛ  .6

- 2-، لـُ اٌراع٠ز ، جاِؼح لـٕط١ٕح "اطغٚدح صورٛعاٖ "َ ، 1871- 1838اٌصاٌس 

2013،2014.  
أطغٚدح "ؿؼٛصٞ ١ّ٠ٕح ، اٌذ١اج األصت١ح فٟ لـٕط١ٕح سالي اٌفرغج اٌؼصّا١ٔح ،  .7

 – لـٕط١ٕح –، لـُ اٌٍغح اٌؼغت١ح ٚآصاتٙا ، جاِؼح ِٕرٛعٞ " ِاجـر١غ

2005،2006. 
أطركحة "صغيرم سفياف ، العالقات الجزائرية العثمانية خالؿ عيد الدايات   .8

 .2011قسـ التاريخ ، جامع باتنة ،  تاريخ حديث كمعاصر ، ، "ماجستير
  العيد العثمانيقشاعي فمة ، النظاـ الضريبي بالريؼ القسنطيني أكاخر  .9

 تاريخ حديث ، معيد التاريخ جامعة ، "أطركحة ماجستير"،  ( 1837 – 1771) 
 .1970الجزائر ،  
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فيرس ألعالم  
 

 (أ  )
                              20.40.43إبراىيـ بام 

 13أبي يحيى بف أبي زكرياء الحفصي 

 5أبك خديجة

 13إبف النديـ الغبريني

 28إبف نعمكف 

 32إبف عيسى 

 52. 45إبف قانة

 41ابف دالي 

 66ابف الجبالكم 

 3ابف زعمـك  

 18أحمد القمي 

 43 ،20أحمد بام المممكؾ  

 32أحمد العباسي 

  65، 60، 55، 31، 26األغا  

 4أغا الدكاير 

 4أغا الزمالة 

 32أغا الجيش 

 32أغا العسكر 

  34أغا الصايحية

 27 ، 21 ،20أغا يحيى 

  37أغا الطكاشي

 66أغا إبراىيـ  

 37أميف الخبازيف

 18أـ النكف 

  38أميف فضة 

 51أدباشي 

  52 ، 50 ، 47،49إنكشارية 

  47أكرخاف 

 50أسكي يكلداش 

 14إسحاؽ 

67إبراىيـ الكريتمي 
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  )ب  (

، 20، 19، 18، 16، 6، 4 ، 2البام 
25 ،28 ،29 ، 30 ،32، 33، 34 ،35 
،36 ،37 38، 40، 42 ،43، 44 ،60  

  63 ، 58 ،8باسيكناؿ 

 21بكقندكرة 

  16 ،4 ،2الباشا 

 32باشحامبا 

 33بيش سيار 

 33باش شاكش 

 35باش طبؿ 

 35باش مانغا

 35باش العمـ 

 35.باش مكاحمي

 36باش سراج 

 36باش الفراش 

 37باش قيكاجي 

 50باش يكلداش 

 51بكلكباشي 

 53بني عكاشة 

 3بني خميؿ 

 3بنكمناد 

 3بنك مديف 

 3بني جعد 

 4بني حسف 

 4بني عقبة 

 4بني بكعيش 

 50بكي يكلداش 

 3بف بك يعقكب غريب 

 69 ،66بام التيطرم 

  66بام الغرب 

 38. البراح

                                    
       (ج ) 

 35جنكد المحمة 

 54جنكد الدايرة 
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  50 49 48 47الجيش 

 29الجنراؿ بكدك

   (ح  ) 

  15، 14، 3حسف بف خير الديف 

 3حسف بف عمي 

     5حسف أغا 

، 22 ،21 ،20، 19، 18الحاج أحمد 
26 ،27، 28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 
،34 ،35 40، 42، 43 ،44 ،45، 51 

52 ،53 ،55 ،58 ،59 ،66 ،67، 68 
،69  

 29الحاج الجابرم 

  40، 32الحاج حسف 

 41الحكاـ 

  17، 14 ،13الحسف بف الفككف 

  15الحسف بف محمد الحفصي 

  48الحاجب بكطاش 

                                  (خ  ) 

 5خير الديف بربركس 

  19خدكجة بنت عثماف 

  66 ،3خكجة الخيؿ 

  55، 36 ،33، 30، 24، 20الخميفة  

 5خميفة البام 

 35، 33الخزناجي 

                                    (د          )

 6دكتاسي 

 68ديبرمكف 

 33، 28، 26 ،24، 21، 20 ،2الدام  
،43 52 ،56 ،60  

  43، 28، 27 ،20الدام حسيف 

 (ر  ) 

 16رمضاف تشكالؽ 

                            (س  )         

 2السمطاف العثماني 

 3سيدم سالـ 

  17 ،14سيدم عبد المؤمف 

 27سمطاف 

51سميـ األكؿ 
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 48سميماف القانكني 

  48السمطاف محمد العثماني 

  4سيدم عمر 

                                    (ش  ) 

 48شارؿ السابع 

 42الشيكخ  

  34شاكش محمة الشتاء 

 34شاكش الكرسي 

 38 ،31شرطة المدينة

 20شاكر بام  

الشيخ بميجاكم  

                                    (ص  ) 

  15صالح رايس 

                                        (ع  ) 

 14عركج  

 19عيشكش بنت عبد السالـ  

 15عمج عمي  

 32عبد الرحمف  

 47عالء الديف  

                                   
 (ؽ  )

 10قسطنطيف  

  24 ،19قائد العكاسي 

  38 ،37، 31قائد الدار 

 35القائد مرزكؽ 

 35القائد مير باشا 

   36قائد المقصكرة

 37قائد الجبيرة 

 37قائد السيكانة 

 37. قائد السبسي

 37قائد الطاسة 

 37قائد الزريبة 

 38قائد الباب 

 38قائد السكؽ 

 38قائد الزبؿ 

 38قائد القصبة 

 41قائد 

  44، 40قائد سميماف
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 47قرة خميؿ جندرلي  

                              (ؼ  ) 

 45، 16، 15فرحات بام 

     68، 67، 58، 54، 53 ،36الفرساف 

                                (ـ  ) 

 10ماسينيسا  

 30مصطفى بيمكاف 

 32مصطفى بف محمد 

 33محمد بف جمكؿ 

 36.مسعكد بف ابراىيـ

 41مسعكد القبائمي 

 44محمد عمي  

 44محمد العنترم 

 68محمد الثاني 

                                    (ف  ) 

               29نعماف بام 

 

فيرس األماكن  

                          (أ  )

 5اقميـ الساحؿ 

 3أكطاف الفحص 

 21 ،7أقميـ قسنطينة 

  57، 39 ،9 ،7األكراس 

 10افريقيا 

 11األطمس التمي 

 48أكركبا 

 62االسباف 

                                       (ب  )

، 30 ،25، 20، 6 ،5، 4، 3، 2البايمؾ 
31، 33 ،36، 53 ،56 ،65  

   5 ،3 ، 2بايمؾ التيطرم 

  4 ،2بايمؾ الغرب 

، 30 ،21 ،20، 7 ،6، 4 ،2بايمؾ الشرؽ 
36، 52 ،59 ،61، 64 

 3بمد الجريد 

  68 43 40 6بايمؾ قسنطينة 

  54، 39، 14 ،13 ،8 ،7بجاية 

  12 ،8بكنة 
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  39 ،9بمزمة 

 61، 12 ،11باب القنطرة  

  61، 12باب الرحبة 

 12الباب الجديد 

 12باب الجابية

  12باب الكاد 

  43 ،21 ،20البميدة 

 61برج المنصكرة 

 62برج بجاية 

 62برج مكسى 

 62برج عبد القادر 

  63، 59 ،53برج بك عريريج

 69 ،63 ،57بسكرة 

  63، 7البيباف 

 64برج زمكرة  

 64برج حمزة 

 48بريطانيا 

                                  (ت )

 68 ،43 ،29 ،14 ،13، 7، 5تكنس 

 13تممساف

 39التالغمة 

 39تقرت   

                              (ث  )

 63ثكنة المالية 

 63ثكنة السكاف 

 63ثكنة دار القمعة 

 63ثكنة العبيد 

                          (ج  )

                                   

، 20، 16، 15، 6، 5، 3  ،2الجزائر 
21 ،22، 25 ،28، 33 ،43 ،50، 61  

 64، 8جيجؿ 

  7جباؿ جرجرة

 9جبؿ بك طالب 

 9جبؿ أفغاف 
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  9جبؿ شطاية 

  9جبؿ مسمكلة

 39جباؿ البابكر 

                                             (خ  )

 53الخشنة 

                                             (د  )

 64، 25 ،24، 4، 2دار السمطاف 

 2دلس

 4الدكاير

 51دار العسكر 

                                          50 ،48 ،47الدكلة العثمانية 

                                 (ر ) 

  58 ،48، 42، 41، 39 ،38الريؼ

 3ريغة 

                                 (ز )

 63الزاب 

                                    (س )

 3السبت

 2ساحؿ البحر 

 8سطكرة 

 67، 27 ،9سطيؼ 

 21، 8سكيكدة 

   10، 8سيرتا 

 66سيدم فرج 

 15سكسة 

                                         (ش )

 2شرشاؿ 

                                      (ص  )

                                     67، 18 ،7 ،5الصحراء 

                                    (ع )

  28، 16 ،2العاصمة 

 27عقبة عماؿ 

 4العممة 

 62، 40 ،39 ،27، 13 ،11 ،8عنابة
،63 

                              (ؽ  ) 

 8القالة 

 29القاىرة 
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نة رطاج  11 ق

، 15، 14 ،13 ،10 ،9 ،7 ،5قسنطينة 
16، 17 ،18 ،20 ،52 ،54، 59 ،61 ،
66 67 ،69  

  36، 35، 31، 29 ،28القصر 

  59 ،8القؿ 

  15القيركاف

                                (ؼ   )

 64، 55 ،40، 39، 6فرجيكة  

  67 ،48فرنسا 

 10فمسطيف 

                                  (ـ  )

 4مازكنة  

  4 ،2متيجة 

 61مدينة نقاكس 

 3المدية 

 5مراكش 

 59المسيمة 

 29المشرؽ العربي 

  4  ،3معسكر 

 43مميانة  

 9منطقة الحضنة  

 40، 39المنطقة الشرقية 

 39المنطقة الغربية 

 64 ،54 ،11ميمة 

                               (ك  )

 7كادم بني منصكر 

 63كادم الزيتكف   

 39كادم زناتي 

 7كادم سكؼ 

 7كادم صرات 

 7كادم الصمار

 8كادم الصكماـ 

 67كادم القمعة 

 7كادم مرجانة 

  7.كاد سكؼ

 69كىراف 

فيرس القبائل والجماعات  

   (أ  )
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 3ابف زعمـك 

 28ابف زكرم 

 28ابف نعمكف 

 13أسرة أحمد بف الخطيب 

 39أسرة بني جالب 

 40، 39أسرة بكعكاز

 3أكالد إبراىيـ 

 4أكالد بركة 

 4أكالد دايد العبيد 

 4أكالد دريس 

 4أكالد حمزة 

 4أكالد سميـ 

 3أكالد سعكد 

 4أكالد سميـ  

 4أكالد سيدم أحمد بف يكسؼ  

  3 ،2أكالد سيدم عمي المبارؾ  

 4أكالد سيدم عيسى  

 4أكالد سيدم عمر  

 4أكالد عبد اهلل  

  58 ،53أكالد عبد النكر 

 4أكالد عريؼ 

  4عذاكرة 

 4أكالد عالف 

 4أكالد عمكش 

 4أكالد عمي بف داكد 

 3أكالد عمراف 

 39أكالد عياد 

 3أكالد فرقاف 

 3أكالد محي الديف 

أكالد معرؼ الدميمات 

 3أكالد مغيرة كالعزاية 

 6أكالد مقراف 

 3 أكالد مالؿ 

 4أكالد نيار 

 4أكالد ىديـ 

 39أكالد يحيى بكطالب 

 3ايفميس أـ الميؿ 
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                                        (ب  )

 10البربر

 4بني حسيف 

 4بني عقبة 

 53بني عكاشة 

                                          (ح  )

 4حرازلية 

  52 ،39 ،27 ،3الحنانشة 

                                        (ذ  )

 52الذكاكدة 

                                          (ر )

 4رحماف 

 3ريغة 

                                        (ز  )

 27زمكرة 

 39الزمكؿ 

  55، 40، 39زكاغة 

  68 ،57 ،53زكاكة 

 4الزناخرة 

                                        (ش )

 4الشراقة 

                                            (ع )

 39عامر الشارقة 

 4عبادلية 

                                         (ؿ )

 4لربعة 

                                        (ؾ  )

  40، 26الكراغمة 

                                          (ـ  )

 4مغراكة 

 4ميادات 

 3المناصرة 

                                          (ق  )

 53ىاشـ

 3ىكرة 

   (ك )

 63كنكغة 
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 فهرس الوحتىٌاخ                                                                                                          

  الكاجية  

  البسممة  

    اإلىداء ات 

    الشكر كالعرفاف  

    قائمة المختصرات  

أ .............................................................................................    مقدمة 

بايمؾ الشرؽ كالحاج أحمد بام : الفصؿ األكؿ                              

 2......................................................................التقسيـ اإلدارم كتحديد البايمؾ 

 2 ...................................................................... :بايمؾ الجزائر أك دار السمطاف

 3 .............................................................. ....................بايمؾ التيطرم -1

 4 ................................................................................. :بايمؾ الغرب  – 3

 5 ................................................................................. :بايمؾ الشرؽ  – 4

 7 ................................................................................. التحديد الجغرافي – 2

 8 ................................................................................ المنطقة الساحمية- أ

 9 ............................................................................... المنطقة الكسطى-ب 

 9 ......................................................................... المنطقة شبو الصحراكية-ج 

 9 ....................................................................................  اإلطار التاريخي3

 9 ....................................................................................... أصؿ التسمية

13 .................................................... قسنطينة مف العيد الحفصي إلى العيد العثماني
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 18 .........................................................................  شخصية الحاج أحمد بام4

 19 ............................................................ ...........المناصب التي أسندت إليو 

اإلدارة في بايمؾ الشرؽ        : االفصؿ الثاني                                  

 24..........................................................................  نظاـ تعييف البايات 1

 24 ................................................................................... النظاـ العاـ– أ 

 26 ........................................................................ تعيف الحاج أحمد بام- ب

 30 ................................................................................   سير أجيزة االدارة2

 30 ................................................................................. اإلدارة في المدينة

 39 ............................................................................ األدارة في الريؼ– ب 

 41 .......................................................................................... :القيادة-

 41 ........................................................................................ :الحكاـ -

 42 ........................................................................................ :الشيكخ -

 42 ...............................................  عالقة الحاج أحمد بام بالمحيط اإلدارم كاإلجتماعي3

 43 .............................................................................. ..عالقتو بالسمطة-1

 43 ............................................................................ عالقتو بالبام العالي2

 43 .................................................................................  عالقتو بالرعية3

الجيش في بايمؾ الشرؽ : الفصؿ الثالث                             

47 .................................................................................... تككيف الجيش 1 
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 47 .................................................................. (اإلنكشارية )الجيش النظامي -. أ

 52 ........................................................................ الجيش غير النظامي– ب 

 55 .................................................................................... مياـ الجيش – 2

 55 ...............................................................................أ المحالت العسكرية

 59 ..................................................................................... :النكبات  ب 

 61 ..................................................... أىـ المراكز العسكرية كاألبراج في بايمؾ الشرؽ 3

 61 ............................................................................... تحصينات قسنطينة

 61 ..................................................................................... برج المنصكرة

 62 ......................................................................................... برج بجاية

 62 ................................................................................. أبراج مدينة عنابة

 63............................................................................. تحصينات مدينة بسكرة

 63 .................................................................... أبراج الطريؽ السمطانية الشرقية

 64 ..................................................................... ...................مركز ميمة

 66 .................................................................ـ 1830   الحاج أحمد بام كحممة 4

 71 ............................................................................................... خاتمة

 73 ............................................................................................ المالحؽ

 80 .......................................................................... كالمراجع   قائمة المصادر 

 93 ........................................................  ك الحماعات فيرس األماكف كاألعالـ كالقبائؿ

 105 ................................................................................... فيرس المحتكيات


