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La nature du règne ottoman en Algérie (1519-1830)

  الملخص:

تعد طبيعة احلكم العثماين يف اجلزائر إحدى القضايا اليت كثر حوهلا اجلدل، السيما يف الفرتات اليت تتعرض فيها العالقات 

هو أن كل طرف يتشبث برأيه دون حماولة البحث عن احلقيقة يف الدولية إىل أزمات، كما هو احلال يف الوقت الراهن. وما يالحظ 

�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ȄǴǟ�̧ ȐǗȏ¦�ƨǴǫ�ń¤�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ƨǴǏƢū¦�©ƢǋƢǬǼǳ¦�Ŀ�®¦ƾǈǻȏ¦�§ ƢƦǇ¢�®ȂǠƫ�ƾǫÂ��̈ƾȇƢƄ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�°®Ƣǐŭ¦

يف اجلزائر، هو الكتابات اليت ألفها.  واألحباث العلمية اجلادة. فاملصدر الوحيد الذي اعتمد بكثرة حول طبيعة احلكم العثماين

�Ƥ Ƭǰǳ¦�ƾų�Ľ��ƢđƢƸǏ¢�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ�Ǻǟ�ŐǠƫ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�ƢĔ¢�ȏ¤��°®Ƣǐŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢȀƬǼǸǔƫ�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�̈°¦Ǆǣ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ

ملوضوع املقرتح، ويكون ذلك اليت ألفها بعض املشارقة األوائل عن الوجود العثماين يف العامل العريب. فهذا ما دفعين إىل الكتابة يف ا

اليت سلطت األضواء على عالقات العثمانيني مبختلف الفئات  وثائق الفرتة العثمانية من خالل بعض املصادر احمللية، مثل

االجتماعية. واألكيد أن دراسة حمتوى تلك الوثائق وحتليله قد يساعد على فهم املوضوع واإلملام به، مث تقدمي التقييم املناسب عن

  طبيعة الوجود العثماين يف اجلزائر.

طبيعة احلكم، العثماين، اجلزائر، السكان، العالقات.: الكلمات المفتاحية

Le résumé :
La nature du règne ottoman en Algérie est la question qui suscite une polémique dans la société,

notamment dans les moments où les relations internationales connaissent des crises. Nous constatons

que chaque individu tente de maintenir son point de vue sur la question sans chercher à connaitre la

vérité des sources historiques neutres. La stérilité des débats sur la question au sein de la société, est

due à notre avis, au faible intérêt que portent les individus aux études et recherches scientifiques

sérieuses. Certains d’entre eux puisent leurs connaissances sur la nature du règne ottoman en Algérie,

des sources et références réalisées par des auteurs occidentaux, particulièrement les captifs européens,

Consuls, les religieux et les officiers de l’armée coloniale, ainsi que certains orientaux. Malgré l’effort

et la contribution de ces derniers dans l’écriture de l’histoire, leurs écrits ne reflètent pas la réalité

historique. Tout ceci nous a motivé à traiter le thème de la présence des ottomans en Algérie, en se

référant aux sources locales, telles que les archives de l’époque, qui nous donnent un aperçu sur le type

de relations que les gouverneurs ottomans entretenaient avec les différentes catégories sociales. Après

cela, nous pouvons évaluer objectivement la vraie nature du règne ottoman en Algérie.

Mots clés : nature, règne, Ottoman, Algérie, population, relations
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  مقدمة:

تعود دوافع تناول هذا املوضوع إىل تلك األحكام والصور النمطية اليت ورثناها عن املدرسة الفرنسية            

�¾ƢƳ°Â�ǲǏƢǼǬǳ¦�ǂȇ°ƢǬƫÂ�śȈƥ°Âȋ¦�ÃǂǇȋ¦�©¦ǂǯǀǷ�ȄǴǟ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƺȇ°Ƣƫ�ƨƥƢƬǯ�Ŀ�ƢđƢƸǏ¢�ƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢȈǻȂǳȂǰǳ¦

كانت مقصورة على مجع الضرائب، وأن الوجود الدين، اليت ادعت أن عالقات اإلدارة العثمانية بسكان اجلزائر

العثماين يف اجلزائر ال خيتلف عما كان سائدا يف األقطار اخلاضعة للدولة العثمانية. وكانت اإلدارة يف نظر 

,VALLIERE(أصحاب تلك املدرسة، غالبا ما تلجأ إىل استعمال العنف ضد السكان الستخالص الضرائب 

1979 :16ƪ ǳǄƬƻ¦�ƢĔ¢�Ä¢����ǒ Ǡƥ�Ä¢°�Ǻǰȇ�ŃÂ���Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�ǂǐǼǟ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǸǯƢū¦�ƨǘǴǈǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦

Â�Ƣŭ�ƨȈǧǂƷ�ƨŦǂƫ�ȏ¤�Ȇǿ�ƢǷ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ňƢǸưǠǳ¦�®ȂƳȂǳ¦�Ǻǟ�ǶēƢƥƢƬǯ�ÀȂǰǳ��śȈǈǻǂǨǳ¦�Ä¢°�Ǻǟ�Ǧ°®� املشارقة ǴƬź

بعض املشارقة عن الوجود العثماين يف البلدان وجهة نظر يف املصادر الغربية عامة. أعتقد أنه ال ميكن تعميم 

العربية. فإذا كان ذلك ينطبق على املشرق العريب، فإن الوضع يف البلدان املغاربية ال سيما يف اجلزائر خيتلف متاما. 

وذلك يعود إىل عدة أسباب تارخيية. فاملشرق العريب دخل حتت النفوذ العثماين بعد االنتصار الذي حققه 

م) 1520- م1512م. بعد أن فرض السلطان سليم األول (1517ون على حساب املماليك يف عام العثماني

رسالة إىل السلطان اململوكي طومان باي حاكم مصر، طلب منه فيها االعرتاف  الشام وجهسيطرته على بالد 

ان سليم، وهلذا قرر مان باي رفض االمتثال لطلب السلطو بسلطته ودفع خرج مصر إىل الدولة العثمانية، إال أن ط

هذا األخري شن محلة عسكرية على مصر. وقد حاول املماليك الوقوف يف وجه اجليش العثماين، والتقى اجليشان 

م، متكن خالهلا اجليش العثماين من حتقيق انتصار 1517يناير  21يف موقعة الريدانية بالقرب من القاهرة يف 

:2007،بالد الشام واحلجاز بالدولة العثمانية (فاصل بياتبتابعة هلا مصر واألقاليم ال إحلاقباهر. وإثر ذلك مت 

397.(

كان احلكم العثماين للبلدان العربية املشرقية مباشرا، حبكم قرب املسافة بني تلك البلدان ومركز اخلالفة 

صري إلمخاد القوات العسكرية يف وقت ق إرسالإستانبول. فكان من السهل للسالطني آل عثمان باإلسالمية 

احلركات املناوئة حلكمهم واحتوائها. وغالبا ما كانت عواقب تدخالت اجليش العثماين يف البلدان املشرقية وخيمة، 

�©ƢǠǸƬĐ¦Â�ňƢǸưǠǳ¦�Ȇǯŗǳ¦�ǞǸƬĐ¦�śƥ�ŚƦǯ�ǲƻ¦ƾƫ�½ƢǼǿ�ÀƜǧ��Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�̈ÂȐǟ��Ƣƥ¦ǂƻÂ�¦°ƢǷ®�Ƣǿ ¦°Â�½ŗƫ�ƪ ǻƢǰǧ

¦Â�ƨȈǼǤǳ¦�ǂǇȋƢǧ��ƨȈǫǂǌŭ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǯ�Ȇǫǂǌŭ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ǂǿ�ǲƬŢ�ƪ ǻƢǯ��ňƢǸưǟ�ǲǏ¢�ǺǷ�̈°ƾƸǼŭ¦�ƨǫȂǷǂŭ

يف مصر وبالد الشام، ورمبا هلذه االعتبارات كان املشارقة يعتربون العثمانيني مستعمرين وحكمهم استبدادي. بينما 

على التعاون يف جمال الدفاع عن يف اجلزائر، فإن العالقة اليت تربط اجلزائريني بالسلطة العثمانية كانت مقصورة 
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�̈ǂǋƢƦǷ�ƨǫȐǟ�ǶŮ�Ǻǰƫ�Ń�śȈǻƢǸưǠǳ¦�¿Ƣǰū¦�À¢�ƢǸǯ��Ƕǿ®ȂƳÂ�®ƾǿ�ƢŭƢǗ�Äǀǳ¦�ȆƳ°ƢŬ¦�ǂǘŬ¦�ƾǓ�ǶĔ¦ƾǴƥ

�» Ƣȇ°ȋ¦�ÀƢǰǇ�ǺǷ�ǾǸǜǠǷ�Ŀ�ǲǰǌƬȇ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐƢƥ%95��ƨȈǴƄ¦�ƨȈǴƦǬǳ¦�ǶēƢǸȈǜǼƬǳ�śǠǓƢŬ¦

. كما أن ظروف قدوم العثمانيني إىل نيȈǼȇƾǳ¦�ǶēƢǷƢǟ±Â�ǶȀƻȂȈǋ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶƬȇ�ƨفكان تعاملهم مع السلطة احلاكم

بالد الشام ومصر وغريمها  إحلاقاجلزائر وإىل احلوض الغريب للبحر املتوسط عامة ختتلف عن تلك اليت متت فيها 

ت نظرة ومهما كان  ).258: 2007،فاضل بيات(من البلدان املشرقية إىل مشموالت الدولة العثمانية 

يف اآلونة األخرية، عرف موقف  هاملشارقة األوائل الذين أرخوا للوجود العثماين يف املشرق ويف الغرب اإلسالمي، فإن

املشارقة من العثمانيني وحكمهم تطورا إجيابيا، ال سيما عند بعض املثقفني، الذين رفعوا لواء إعادة النظر يف 

املدرسة أساتذة جامعة اإلسكندرية، الذين  هذه ر من رواد هذا التيار أوالوجود العثماين يف العامل العريب، ونذك

�ƨưȇƾū¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǒ ǠƥÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦Â�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ǪƟƢƯȂǳ¦�ȄǴǟ�ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�ǺȇƾǸƬǠǷ��ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǴǳ�Ƣǐǐţ�¦ȂǈǇ¢

اجلزائريون يف الفرتة األخرية،  لباحثني من البلدان املغاربية. واجلدير بالذكر أن األحباث العلمية اليت أجنزها الباحثون

�ƨȈƥ°ƢǤŭ¦Â��ƨȈƥǂǤǳ¦�°®Ƣǐŭ¦�ǺǷ�ǶēƢǷȂǴǠǷ�ÀȂǬƬǈȇ�ƨǫ°Ƣǌŭ¦�ǲǠƳ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ĺǂǠǳ¦�¼ǂǌŭ¦�Ŀ�Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�°ƢǌƬǻȏ¦�ƨǴȈǴǫ

�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�̈ƢȈū¦�°Ȃǿƾƫ�À¢�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�°ƾš �ƢǼǿÂ��ÄǂǬŭ¦�¾ƢưǷ¢��¼ǂǌŭ¦�Ŀ�ƢđƢƸǏ¢�ǂǬƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƨŻƾǬǳ¦

م) قد أرغم عددا من علماء اجلزائر 1671-م1659ويف فرتة حكم اآلغوات ( يهاداية الوجود العثماين فيف ب

على ترك بالدهم ليستقروا يف احلواضر املغاربية واملشرقية، فلهذا كانت مؤلفات بعضهم تعرب عن استيائهم من 

  احلكم العثماين يف اجلزائر. 

وبالرغم مما ذكرناه، فإن إشكالية الوجود العثماين يف اجلزائر بقيت مطروحة حبدة إىل يومنا هذا، ال سيما 

الساحة الدولية. أعتقد أن حتريك هذه املسألة يف الوقت الراهن مل  يفيف ظل التطورات احلاصلة يف املدة األخرية 

  ها.  يكن بدافع املعرفة التارخيية، بل هناك أغراض أخرى جنهل

عند تناولنا ملوضوع طبيعة احلكم العثماين يف اجلزائر، تتبادر إىل أذهاننا جمموعة من األسئلة، منها على 

سبيل املثال، ما هي حقيقة احلكم العثماين يف اجلزائر؟ هل انفرد األتراك العثمانيون بالسلطة يف اجلزائر؟ هل كان 

�Ëŷ�ǶĔ¢�¿¢�®ȐƦǳ¦�ÀÂƚǋ�ŚȈǈƫ�Ŀ�°Â®�ŅƢǿȌǳ ّعت ذلك املصادر الغربية؟ إن هذه األسئلة تستوقفنا، شوا كما اد

وتتطلب منا مناقشتها بكل موضوعية إلظهار احلقيقة، وال يتأتى ذلك إال بدراسة العالقة السائدة بني اإلدارة 

ǠȈƦǗ�ǶȈȈǬƫ�Ŀ�śǠƬǈǻÂ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǼǷ�ǲǰǌƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢƠǨǳ¦�Ǧ ǴƬűÂ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦ ة العالقة بني

السلطة وخمتلف الفئات االجتماعية مبجموعة من الوثائق األرشيفية، وهي عبارة عن الرسائل اليت كان احلكام 

�ȄǴǟ�ƨǓÂǂǨŭ¦�Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�ƨǻƢǰǷ�śƦǻ�À¢�¾ÂƢŴ�Ǯ ǳ̄�ǲƦǫÂ��ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǴƦǬǳ¦�ƨȈǴƄ¦�©ƢǷƢǟǄǳ¦�Ǧ ǴƬű�ǞǷ�ƢĔȂǳ®ƢƦƬȇ

ǯ�Ŗǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ƨȈǟȂǻ�ƾȇƾŢ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǶǜǠǷ�ÀȂǰǳ�Ǯ ǳ̄Â��śǷȂǰƄ¦Â�¿Ƣǰū¦�śƥ�̈ƾƟƢǇ�ƪ ǻƢ
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تناولت تلك العالقات كانت تركز على عنصر الضرائب وجعلت منه سببا يف توتر العالقات واندالع االنتفاضات 

 نظام وقبل اخلوض يف كل هذه القضايا، أرى أنه من الضروري واملفيد أن نقدم حملة عن معامل احمللية ضد السلطة.

�ǞǸƬĐ¦�ǞǷ�ƢȀǴǟƢǨƫ�Ŀ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷȋ�ƨȇ°¦®ȍ¦�©ƢǸȈǜǼƬǳ¦Â�Ƕǰū¦

نظام الحكم والتنظيمات اإلدارية:.1

العثماني:مراحل الحكم  .1.1

:لقد اعتاد املؤرخون على تقسيم احلكم العثماين يف اجلزائر إىل أربع مراحل، هي

   األولى:المرحلة 1.1.1

، كان لقب باي البايات يطلق على حكام اجلزائر ابتداء من عام 1م)1587 – 1519(عهد باي البايات 

م، وهو التاريخ الذي دخلت فيه اجلزائر حتت احلكم العثماين بصفة رمسية . وكان أول من محل هذا اللقب 1519

عهد هؤالء احلكام  خري الدين. وكان باي البايات يعني من قبل السلطان العثماين من رجال البحر. وقد ملعت يف

.E(عدة أمساء أمثال خري الدين، وحسن بن خري الدين، وصاحل رايس، وعلج علي CAT,1889 : ويعترب  ).268

�ËƾƬǷ¦�Ʈ ȈƷ�ǶĔƢǘǴǇ�ń¤�ƢȀǟƢǔƻ¤Â�®ȐƦǳ¦�ǶȈǜǼƫ�¦Â®Ƣǟ¢�Ǻȇǀǳ¦�Ǻȇ±°ƢƦǳ¦�¾ƢƳǂǳ¦�ǺǷ�¿Ƣǰū¦� ȏƚǿ  حكمهم إىل

م. 1552يف عام  ورقلة وتقرتاحلدود التونسية واملغربية، ليصل يف عهد صاحل رايس إىل الواحات اجلزائرية اجلنوبية 

وقد مكنتهم قوة شخصيتهم من السيطرة على القوتني العسكريتني الربية والبحرية، وتسيري شؤون البالد مبفردهم 

ĔƢǘǴǇ�ƾƬǷ¦�ƢǸǯ��À¦Ȃȇƾǳ¦�Ä¢ǂƥ�ǀƻȋ¦�ÀÂ®وقد 52: 1969 ،م إىل حكام تونس وطرابلس (حممد خري فارس .(

سيطرت على البحر املتوسط ما يقرب من  اجلزائرية اليتيرجع الفضل هلؤالء احلكام يف تأسيس أول نواة للبحرية 

م وجباية يف عام 1529، مثل صخرة البنيون يف عام األسبانثالثة قرون، واسرتجاع عدة مدن جزائرية من 

الغارات،والتصدي للغارات املتتالية اليت كان يشنها اإلسبان على السواحل اجلزائرية، ومن أشهر تلك م،1555

.وقد كانت اجلزائر يف تلك الفرتة )34: 1969 ،(موالي بلحميسي م1541غارة ملك إسبانيا " شرلكان" عام 

م، دون تقدمي سند 1518م وهناك من ذكر عام 1516اختلف املؤرخون يف حتديد تاريخ التحاق اجلزائر بالدولة العثمانية، فهناك من حدده بعام 1

م، وقد مت ذلك بعد أن سافر اجلزائري إىل1519مادي يدعم هذا االختيار. أعتقد أن التحاق اجلزائر بالدولة العثمانية بصفة رمسية كان يف عام 

مانا عني إستانبول ليعرض على السلطان سليم األول فكرة مد سلطة دولته إىل اجلزائر. فبعد أن وافق السلطان على الفكرة اليت عرضت عليه، أصدر فر 

ولة العثمانية، كما أن م يعترب التاريخ الرمسي اللتحاق اجلزائر بالد1519مبوجبه خري الدين بايلربايا على اجلزائر. وبناء على فرمان التعيني، فإن عام 

  اجليش العثماين واملتطوعني الذين أرسلهم السلطان إىل خري الدين كان يف نفس التاريخ.   
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الذي كان يهدد العامل اإلسالمي بأسره، إّال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة العثمانية ، وذلك نتيجة اخلطر اإلسباين 

أن الوضع قد تغري يف أواخر القرن السادس عشر، إذ عندما شعرت الدولة العثمانية بالضعف وتدهور أسطوهلا بعد 

)، وانشغاهلا باحلرب مع الفرس، 2008:237،م (حممد سهيل طقوش1571هزمية  "لبيانت" البحرية عام 

لى اجلزائر بسبب انشغال إسبانيا باحلرب مع فرنسا وهولندا واجنلرتا ، فكرت الدولة وتالشي اخلطر اإلسباين ع

العثمانية يف أن تغري نظام احلكم يف اجلزائر وتونس وطرابلس خشية استقالل حكام تلك األقطار عنها وتأسيس 

بايات، وأقامت مكانه نظام م بإلغاء نظام البايلر 1587دولة إسالمية منافسة هلا. وهلذه االعتبارات قامت يف عام 

،الباشوات. كما قسمت البلدان املغاربية إىل ثالث واليات منفصلة عن بعضها البعض (حممد خري فارس

). واجلدير بالذكر أن تغيري نظام احلكم مل يكن مقصورا على اجلزائر فقط، بل مشل كل الواليات 1969:58

اإلصالحات اليت شرعت فيها الدولة العثمانية يف تطبيقها، نتيجة التابعة للدولة العثمانية، وكان ذلك يندرج ضمن

  لألسباب اليت سبق ذكرها. 

:م)1659- م  1587المرحلة الثانية: عهد الباشوات (. 2.1.1

كان الباشوات يعينون من قبل السلطان مباشرة من إستانبول ملدة ثالث سنوات، وهلذا كانوا يعتربون 

BOYER)اجلزائرموظفني غرباء عن  , وقد اقتصرت مهامهم على مجع املال، وذلك لقصر مدة (1970:104

,BOUABBA(حكمهم  1972: حتدام الصراع بني وعرفت البالد يف عهدهم عدة اضطرابات داخلية منها: ا )35

.  ومع مرور الوقت، مل يعد الباشوات 2القوتني العسكريتني الربية والبحرية، ومترد قبائل قسنطينة، وثورة الكراغلة

يسيطرون على الوضع، فقد نافسهم يف السلطة السياسية واإلدارية اإلنكشارية. وقد حاول خيضر باشا يف عام 

بالفشلللقضاء على الفرقة اإلنكشارية املهيمنة، ولكن حماولته باءت م أن يستعني بالكراغلة واألهايل 1596

(BOYER, 1970: ومنذ ذلك احلني اضطر الباشوات إىل األخذ بآراء الديوان الذي كان يسيطر عليه رؤساء (982

©¦°ƢƦǠǳ¦�ǽǀđ�°ƾǐƫ�Ƕē¦°¦ǂǫ�ƪ ƸƦǏƘǧ��ƾǼŪ¦» فارس  » حنن باشا وديوان ميليشيا اجلزائر اليت ال تغلب)،

). وقد متكنت اإلنكشارية شيئا فشيئا من االنفصال عن الدولة العثمانية. وبالرغم من الصراعات 60: 1969

الداخلية وضعف الباشوات، فإن ذلك مل مينع البحرية اجلزائرية من مواصلة نشاطها البحري، فتمكنت خالل تلك 

البحر املتوسط، كرد فعل على الغارات اليت كان الفرتة من شن عدة غارات على املدن األوربية املطلة على 

األوروبيون يشوننها على السواحل اجلزائرية حيث شهدت العقود األوىل من القرن السابع عشر عمليات خمتلفة قام 

 الكراغلة كلمة تطلق يف اجلزائر على املولدين من آباء عثمانيني وأمهات جزائريات..2
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�ǽǀǿ�ƢȇƢƸǓ�ÀƢǯÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�µ °¢�ǺǷ�ƨȈǴƷƢǇ�ÀƾǷ�ƾǓ�ƨȈǳƢǘȇȍ¦�®ȐƦǳ¦�¾ȂǘǇ¢�ǞǘǫÂ�ÀƢǰǇȂƬǳ¦�ƨǼǏ¦ǂǬǳ¦�Ƣđ

.)7-1972:6،والنساء واألطفال، الذين يتخذون عبيدا يف البالد املسيحية (بونوالقرصنة الرجال 

م، وهو العام الذي 1659كان الوضع، فإن الباشوات استمروا يف حكم البالد مبفردهم حىت عام ومهما            

حلادث يف صاحل تضرر فيه الرياس من سلوك إبراهيم باشا املايل حياهلم، فزجوا به يف السجن. وكان هذا ا

BOYERاإلنكشارية، الذين استغلوا فرصة شغر منصب الباشا ليعينوا فيه أحد جنودهم حتت اسم اآلغا ( ,

1966: ، وهكذا بدأ عهد جديد عرف بعهد اآلغوات.)301

:م)1671 –م  1659المرحلة الثالثة: عهد اآلغوات (. 3.1.1  

ينتخبون من الفرقة اإلنكشارية ملدة شهرين فقط، مما جعل معظم أفراد اإلنكشارية يطمعون  كان اآلغوات

,CAT( يف الوصول إىل منصب اآلغا 1889: ورغم وجود الباشا، فإنه جرد من كل صالحياته ).294

)BOUABBA , 1972: بسبب . وقد تناوب على منصب اآلغا أربعة آغوات، وكلهم اغتيلوا من قبل اجلنود )37

،حماولة احتفاظهم مبنصب اآلغا أكثر من املدة القانونية احملددة هلم، أو لعجزهم عن دفع رواتب اجلنود (فارس

الصراع بني القوتني العسكريتني الربية  ويف عهدهم شهدت اجلزائر عدة اضطرابات داخلية، فاشتدّ ).1969:68

منها غارة القائد الفرنسي " بوفور " على مدينة جيجل يف والبحرية، كما تعرضت البالد إىل عدة غارات أوروبية، 

,WATBLED(م 1664عام  1873: . وقد استاءت طائفة الرياس من هذا الوضع ومحلت علي آغا )218

�ƨȇ°Ƣǌǰǻȍ¦�ǾǸē¦�ƢǸǯ��ƨȇǂƸƦǳ¦�ǂǷ¢�Ŀ�ǽŚǐǬƬƥ�Ƕē¦Â��ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺǨǈǳ¦Â�ƞǻ¦ȂŭƢƥ�ƪ Ǭū¢�Ŗǳ¦�°¦ǂǓȋ¦�ƨȈǳÂƚǈǷ

اريون خالل ثالثة أيام جمموعة من شم. وعني االنك1671وهلذه األسباب مت اغتياله يف عام  بتكديس األموال،

اآلغوات، ولكنهم رفضوا كلهم تويل منصب اآلغا اخلطري. ويف تلك اآلونة استغلت طائفة الرياس الفوضى اليت 

  ) حتت اسم الداي.69: 1969 ،سادت البالد لتعني أحد الرياس حاكما للجزائر (فارس

  م)1830- 1671عهد الدايات ( الرابعة:المرحلة . 4.1.1

كان الدايات يف بداية عهدهم ينتخبون من طائفة الرياس اليت اسرتجعت نفوذها بعد إلغاء نظام اآلغوات. 

إال أن  ،ورغم هذا االنقالب الذي حدث يف نظام احلكم، فإن السلطان العثماين استمر يف تعيني الباشوات

,WATBLED(كان شرفيا فقط، إذ جردوا من كل السلطات   وجودهم يف اجلزائر 1873: 144.(

وكان الدايات األربعة األوائل من رجال البحر، ويف عهدهم تعرضت السواحل اجلزائرية إىل عدة غارات 

فرنسية أحلقت أضرارا بالغة بالبحرية اجلزائرية، مما أدى إىل ضعف مركز طائفة الرياس. وكان هذا الوضع يف صاحل

م، أصبح الدايات ينتخبون من 1689اإلنكشارية الذين متكنوا من اسرتجاع نفوذهم ومكانتهم. ومنذ عام 

).وكان منصب الداي تتواله يف الغالب إحدى الشخصيات البارزة 71: 1969اإلنكشارية ملدى احلياة (فارس: 
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ن ثابتة، إذ كان بإمكان أي فرد أن يف الدولة، وهي اخلزناجي واآلغا وخوجة اخليل، إال أن هذه القاعدة مل تك

DEيصل إىل منصب الداي، وكانت هذه احلالة حتدث يف وقت االضطراب والفوضى ( PARADIS, 1983 :

).وقد متكن الداي مع مرور الوقت، أن جيمع بني منصب الداي والباشا، وذلك عندما رفض الداي علي عام 204

لطان، ومنذ ذلك احلني مل يعد الداي تابعا للسلطان العثماين، وال م استقبال الباشا اجلديد الذي عينه الس1711

مقيدا بقراراته كما كان الشأن يف العهود األوىل، بل أصبح حليفا له، ويتبادل معه اهلدايا يف املناسبات 

SHAW, 1980: 152).(

�ƨǨǐƥ�Ä¦ƾǳ¦�Ƥ ǐǼǷ�Ŀ�ǾƦȈǐǼƫ�ÀƜǧ��Ä¦ƾǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȇǂū¦�ǽǀǿ�Ƕǣ°Â�ƾǠƥ�ȏ¤�ǶƬȇ�Ǻǰȇ�Ń��ƨȈũ°

كما أن الداي كان مضطرا يف   .)42: 1982 ،وصول الفرمان أو املرسوم والقفطان والسيف من السلطان (شالر

املشرقية بعض األحيان إىل االستجابة ألوامر السلطان حىت خيول له حرية جتنيد اجلند من الواليات العثمانية 

(BOYER ,1956: التجنيد هذه ورقة ضغط يف يد السلطان العثماين يستعملها إلرغام حكام وتعترب عملية .(12

، إال أن عالقة الديات بالدولة العثمانية قد تغريت يف الفرتة األخرية من العهد العثماين، 3اجلزائر على تنفيذ أوامره

القرن التاسع عشر، وهذا إذ ظهر نوع من التقارب بني البلدين نتيجة حتالف الدول األوربية ضد اجلزائر يف مطلع 

�ÀƢǘǴǈǳ¦�ǶǇƢƥ�ǶĔȂƦǗƢź�¦ȂǻƢǯ�Ʈ ȈƷ�ƨȈƥ°Âȋ¦�¾Âƾǳ¦�¿ƢǰƷ�ń¤�ƢĔȂǴǇǂȇ�©Ƣȇ¦ƾǳ¦�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�ǽƾǯƚƫ�ƢǷ

,PLANTET(العثماين  1981: T2.(

، إذ وأخريا ميكن القول إن قدوم العثمانيني إىل اجلزائر وإىل مشال إفريقيا عامة ، كان إجيابيا يف العهود األوىل

متكنوا من التصدي لألطماع األوربية االستعمارية، وينطبق ذلك أيضا على دول املشرق العريب اليت دخلت حتت 

احلكم العثماين، إذ حالت قوة العثمانيني واحتالهلم ملمرات الشرق األوسط والقسطنطينية والسويس والشام 

دون وصول االستغالل االقتصادي األورويب وامتداد والبصرة وجنوب اجلزيرة العربية  وكذلك الشمال اإلفريقي ، 

(عبد نطاق اإلمرباطوريات الغربية االستعمارية إىل هذه املناطق يف وقت مبكر كما حدث يف جنوب شرق آسيا 

).1989:28، العزيز

ومهما قيل عن احلكم العثماين يف اجلزائر، فإنه مل يكن خيلو من السلبيات خاصة يف العهد األخري، إذ 

تضافرت العوامل الداخلية واخلارجية اليت أثرت تأثريا سلبيا يف احلياة السياسية، مما أدى إىل ضعف احلكم وزواله 

�ƢȈƟƢĔ

3�ǾȈǧ�ƶǸǈȇ�ŚǷ±¢�©ƢǘǴǇ�ń¤�Ʈ ǳƢưǳ¦�ǶȈǴǇ�ÀƢǘǴǈǳ¦�ÀƢǷǂǧ���ƨȈǻƢǸưǟ�ǪƟƢƯÂ�ƨǟȂǸĐ¦���ƾǼŪ¦�ƾȈǼƴƬƥ�ǂƟ¦ǄŪ¦�¿Ƣǰū3207 السنة 20، رقم الوثيقة ،

  . املكتبة الوطنية اجلزائرية.29، 18م. أنظر أيضا الوثائق رقم 1795ه/ 1210
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:التقسيمات اإلدارية.2

إن أول عمل قام به العثمانيون بعد استقرارهم يف اجلزائر، هو البحث عن اآلليات العملية اليت متكنهم من 

تثبيت حكمهم يف البالد، فلهذا الغرض وضعوا نظاما إداريا حمكما، فقسموا البالد من الناحية اإلدارية إىل أقاليم 

 إخضاعاملدن واألرياف. وقد مكنهم هذا التنظيم من  اليت عرفت بالباياليك، وأنشأوا أجهزة إدارية متنوعة يف

م، فقسمت البالد من 1565معظم أجزاء البالد لسلطتهم. فقد اكتمل اهليكل اإلداري يف اجلزائر يف حدودعام

الناحية اإلدارية إىل أربعة باياليك أو أقاليم، هي:

  سلطة احلاكم.وهي خاضعة مباشرة ل وضواحيها،وتضم اجلزائر العاصمة  السلطان:دار -

 التيطري : عاصمته املدية  بايلك-

 عاصمته قسنطينة الشرق: بايلك-

يف املرة األوىل  األسبانعاصمته مازونة مث معسكر وانتقلت إىل وهران بعد حتريرها من  الغرب: بايلك-

 م.1792م مث يف التحرير النهائي عام 1708عام 

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا التقسيم اإلداري وتنظيمه كان على مراحل متتالية، ليأخذ شكله النهائي يف 

عهد حسن بن خري الدين يف مطلع النصف الثاين من القرن السادس عشر، ومل يطرأ عليه تغري كبري طوال فرتة 

 احلكم العثماين. 

Ƣē°¦®¤�ńȂƬȇ�ÀƢǘǴǈǳ¦�°¦ƾǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ǪǗƢǼŭ¦�ƪ ǻƢǯÂ  آغا العرب الذي ينوب عن الداي. كما مت إنشاء

��ȄǴǟ�śǠȇ�ÀƢǯÂ��ƢŮ�Ƣȇ°¦®¤�ƨǠƥƢƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ȏ¤��ÀƢǘǴǈǳ¦�°¦®�Ǻǟ�ƢȈƦǈǻ�̈ƾȈǠƦǳ¦�ǪǗƢǼŭ¦�Ŀ�©¦®ƢȈǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů

كل قيادة قايد، له تقريبا نفس الصالحيات اليت منحت للبايات يف الباياليك.

ثة األوائل كانوا من املرشحني لتولية منصب الداي يف حالة شغور وقد ورد يف املصادر أن الوزراء الثال

 املنصب بسبب العزل أو الوفاة.

�̈ƢǔǬǳ¦�ǽǂǷ¢�ńȂƬȇ�Äǀǳ¦�ȆƟƢǔǬǳ¦�̧ ƢǘǬǳ¦�ǲưǷ��ǞǸƬĐ¦�ÀÂƚǋ�ŚȈǈƬƥ�ƨǏƢƻ�Ãǂƻ¢�ƨȇ°¦®¤�̈ǄȀƳ¢�½ƢǼǿÂ

والعدل، والكتاب، احلنفية واملالكية، الذين يساعدهم يف مهامهم عدد من األعوان، مثل، الباش عدل، 

�ǆ ǴĐ¦�ǾȈǴǟ�» ǂǌȇ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦��» ƢǫÂȋ¦�ŚȈǈƫ�±ƢȀŝ�̈ƾȈǗÂ�ƨǫȐǟ� ƢǔǬǳ¦�±ƢȀŪ�ÀƢǯÂ��³ ¦Ȃǌǳ¦Â��ÀÂǂǔƄ¦Â

العلمي، والوكالء والنظار واملزوار والشواش. وبالرغم من الصالحيات الواسعة اليت منحت هلذه األجهزة، فإن 
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ي كان مبثابة القاضي األول يف البالد. وقد ورد يف الوثائق أن القضايا املستعصية كانت تعرض على الداي، الذ

.4بعض القضايا اليت مل يتوصل القضاة إىل الفصل فيها، يتم عرضها على الداي للبت فيها

  األجهزة اإلدارية على المستوى المركزي:.1.2

يف البداية كان حاكم اجلزائر من رجال البحر الذين عرفوا " بطائفة الرياس". وكان يتوىل رئاسة التنظيم 

اإلداري والعسكري، ويساعده يف مهامه ديوان يتكون من كبار الضباط وجملس يضم أعيان البالد والعلماء، مث 

العثماين كان يعني إىل جانب احلاكم  أصبح احلاكم فيما بعد يعني من قادة اجليش الربي، كما أن السلطان

م حيث متكن احلاكم أن جيمع بني 1711حاكما ثانيا بلقب الباشا. وقد استمر الوضع على هذا احلال حىت عام 

�ǺǷ�ƢȈƟƢĔ�ƢǋƢƦǳ¦�ƾǠƥ¢�À¢�ƾǠƥ�ƢǋƢƦǳ¦�Ƥ ǬǳÂ�ǶǯƢū¦�Ƥ ǐǼǷ البالد)SHAW, 1980: . وقد ظهر يف مطلع )125

القرن السابع عشر ديوانان مها: الديوان الضيق أو الصغري، وكان يتألف من احلاكم واآلغوات والكاتب العام 

نكشارية، ويصل عدد األعضاء إىل مخسني عضوا، والديوان املوسع أو واملفيت والقاضي احلنفيني والضباط اإل

ساميني وممثلي األعيان والرياس ونسبة كبرية من العلماء. وكان دوره الكبري، ويضم كل الضباط الكبار واملوظفني ال

يقتصر على املصادقة على قرارات الديوان الصغري. وميكن أن نضيف إىل هذين الديوانني ديوانا ثالثا، وهو ديوان 

الشؤون رياس البحر الذي كان يضم كبار القادة يف البحرية، ومتثلت مهامه يف اإلشراف على كل ما يتعلق ب

,BOYER(البحرية 1966 :301.(�ƾǬǠƫ�ȏ�ƪ ƸƦǏ¢�Ʈ ȈƷ�ƢēƢȈƷȐǏ�ǺȇÂ¦Âƾǳ¦�Ǯ Ǵƫ�©ƾǬǧ��ƪ ǫȂǳ¦�°ÂǂǷ�ǞǷÂ

��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ȆǰȇǂǷȋ¦�ǲǐǼǬǳ¦��ǂǳƢǋ��Ǧ ǐȇÂ��ƢǿǂǷ¢�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǯ�ƢēƢǈǴƳ1816–1824 ،(م

قد جلساته بانتظام ويتصرف يف األموال، الديوان بقوله: " كان الديوان يف املاضي جهاز الدولة احلقيقي، فكان يع

�¾ȂƷ�ȏ�ƶƦǋ�®ǂů�ƶƦǏ¢��Àȉ¦�ǾǼǰǳÂ��ƢĔƘǌƥ�©¦°¦ǂǫ�ǀƼƬȇÂ�ƨȈǷȂǰū¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǞȈŦ�ƨǌǫƢǼǷ�Ŀ�Ǫū¦�ȄǟƾȇÂ

يف العهود األخرية للحكم العثماين يف اجلزائر يعتمدون أساسا يف  احلكامن). وكا43: 1983 ،وال قوة له " (شالر

  تكون من مخسة أعضاء أساسيني هم: معلى جملس خاص  تسيري شؤون البالد

  اخلزناجي : يشرف على الشؤون املالية.-

  آغا العرب: يشرف على شؤون األهايل املقيمني يف املناطق التابعة ملدينة اجلزائر.-

 خوجة اخليل: يتوىل مهمة مجع الضرائب واإلشراف على املواشي وأمالك الدولة من أراضي زراعية.-

احلرج: يدير الشؤون البحرية، ويقوم يف نفس الوقت بدور وزير العالقات اخلارجية.وكيل -

4.�ƨǟȂǸĐ¦���śǈƷ�Ä¦ƾǳ¦�ń¤�Ƣǣ¡�ŜŹ�ƨǳƢǇ°���ƨȈǻƢǸưǟ�ǪƟƢƯÂ3206 الوطنية  م، املكتبة1827/-ه1243، السنة أوائل حمرم 16، رقم الوثيقة

  اجلزائر.
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يشرف على مصادرة األمالك وصيانة األوقاف، ويدير أمالك األموات الذين مل خيلفوا  املاجلي:بيت -

:1992،ويساعد هؤالء الوزراء يف مهامهم جمموعة كبرية من اخلواجات أو الكتاب (سعيدوين ورثة.

255.(

  اإلدارة على المستوى المحلي (البايلك):. 2.2

وكانت سلطة هؤالء البايات مطلقة، وتتمثل مهامهم يف ، يعني على رأس كل بايلك "بايا" كان احلاكم

تسيري شؤون أقاليمهم، واإلشراف على القوات العسكرية النظامية وغري النظامية، ومجع الضرائب، كما كانوا 

مطالبني بالتوجه إىل اجلزائر العاصمة مرة كل ثالث سنوات ليسلموا عائدات باياليكه إىل اخلزينة العامة، ويقدمون 

��ƢȈƟƢĔ�ǶŮǄǟ�Â¢�ǶȀǼȈȈǠƫ�ƾȇƾšتال �ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ǶƬȇ�ÀƢǯÂ��ǶŮ�ƨǠǓƢŬ¦�ǪǗƢǼŭ¦�Ŀ�ƨǷƢǠǳ¦�̧ ƢǓÂȋ¦�Ǻǟ�ǂȇ°ƢǬ

VAYSSETES(وذلك وفقا ملا يقدمونه من العائدات واهلدايا للداي وأعوانه ,1958 :111-112.(

م أن أظهروا قدرات وكفاءات كان البايات خيتارون يف بداية العهد العثماين من ضمن اجلنود الذين سبق هل

عالية يف امليادين اإلدارية والعسكرية، وعلى هذا األساس، فإن رتبة الباي كانت تأيت مباشرة بعد رتبة األغا (محدان 

)، لكن مع مرور الوقت تغريت طريقة تعيني البايات، إذ مل يعد احلكام يلتزمون 1980:138،بن عثمان خوجة

رة، فأصبحت هناك عدة اعتبارات تتدخل يف طريقة تعيني البايات، منها عالقة املصاهرة بالشروط واملعايري املذكو 

مع القبائل الداخلية، من أجل القضاء على الفنت اليت كانت تقع بني بعض القبائل والسلطة احلاكمة من حني 

بح بايا إال أن يتجه مل يكن على الذي يريد أن يص "آلخر. وقد قال محدان بن عثمان خوجة عن تعيني البايات 

:1980،محدان بن عثمان خوجةألقارب أمحد باشا وميدهم باألموال. لقد كانت تلك املناصب تباع وتشرتى" (

150-151.(

وإىل جانب البايات هناك عدد كبري من املوظفني الذين يشكلون دواوينهم، وهذه الدواوين اليت مل تكن 

:VAYSSETTES,1958(ئر ختتلف كثريا عن ديوان احلاكم يف اجلزا :1979،حممد بن يوسف الزياين()111

190.(

وشيوخ القبائل الذين يعينهم  قيادوقد قسمت الباياليك بدورها إىل عدة أوطان وقبائل ودواوير حيكمها 

,VAYSSETTES(الباي  1958: على القبائل اخلاضعة هلم  وكان البايات يعتمدون يف تسيري باياليكهم ).118

واليت تعرف بقبائل املخزن، وعلى احلاميات العسكرية املرابطة يف املناطق احلساسة عرب أحناء البالد. وجتدر اإلشارة 

إىل أن حق تعيني القياد والشيوخ مل يكن حكرا على البايات، بل ورد يف الوثائق أن الدايات كانوا هم أيضا يتولون 
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إىل ضعف  هذا التدخل للداياتإرجاع، وميكن 5وان، السيما يف الفرتة األخرية من احلكم العثماينتعيني هؤالء األع

شخصية البايات، وما كانت تدره تلك التعيينات من أموال.

أما على مستوى مدن البايلك، فكان هلا نظام تسيري خاص، إذ يعني الباي حاكما عليها الذي يساعده يف 

األساسيني مثل اخلزندار وقائد العيون وقائد احلامية، إال أن األمهية اليت تكتسيها املدينة يف مهامه بعض املوظفني 

، كما كانوا يهدفون من وراء التنظيم اإلداري العثماين، جعل الدايات ينفردون حبق تعيني حكام املدن واختيارهم

  ذلك التقليص من صالحيات البايات ومراقبتهم. 

هذا التنظيم من السيطرة على البالد أزيد من ثالثة قرون، ووصلت اجلزائر يف  وقد متكن احلكام بفضل

عهدهم إىل أوج عظمتها، وصمدت أمام كل االعتداءات اخلارجية، وأمخدت حركات التمرد الداخلية.

�½ƢǼǿ�̄¤��®ȐƦǴǳ�ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�ƨǠǫǂǳ¦�ǲǯ�ǲǸǌƫ�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔƜǧ��ƢēǄȀƳ¢Â�ƨȇ°¦®ȍ¦�©ƢǸȈǈǬƬǳ¦�ǽǀǿ�Ƥ ǻƢƳ�ń¤Â

بعض التنظيمات احمللية اليت كانت تتكفل بتسيري املناطق اخلاضعة لسلطتها، ونعين بذلك اإلمارات احمللية، أمثال 

كوكو وبين عباس يف الزواوة الغربية والشرقية اليت ظهرت إىل الوجود بعد سقوط جباية يف يد اإلسبان عام 

1510��ƨǏƢŬ¦�ƢēƢǸȈǜǼƬƥ�©¦°ƢǷȍ¦�Ǯ Ǵƫ�©ǄȈŤ�ƾǫÂ��¿

مما تقدم أن العثمانيني وضعوا نظاما إداريا حمكما، مكنهم من البقاء يف اجلزائر أزيد من ثالثة قرون.  يبدو

�ȏ¤��ǶȀǠǷ�ƨǻÂƢǠƬŭ¦�ƨȈǴƄ¦�ǲƟƢƦǬǳ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ǺǷȋ¦�ǚǨƷÂ��®ȐƦǳ¦�ŚȈǈƫ�Ŀ�¦ÂƾǸƬǟ¦�ǶĔƜǧ��Ƕǿ®ƾǟ�ƨǴǫ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ

لو من بعض السلبيات، خاصة يف الفرتة األخرية من احلكم أنه مهما بلغ هذا التنظيم من النجاعة، فإنه مل يكن خي

العثماين. فكان لالضطرابات السياسية الداخلية، والضغوط اخلارجية، انعكاس سليب على سلوك احلكام يف 

تعاملهم مع السكان. وقد أدى ذلك إىل اندالع الثورات يف خمتلف جهات من البالد، اليت تسببت يف إضعاف 

  احلكم وزواله.

وما ميكن مالحظته بعد هذا العرض ألهم معامل احلكم وتطوراته، هو أن التحوالت اليت كانت تطرأ على 

طبيعة احلكم قد عاىن منها السكان كثريا، السيما يف عهد اآلغوات الذي عمت فيه الفوضى، والفرتة األخرية من 

قد أدى هذا الوضع إىل انتشار حركات عهد الدايات، نتيجة الشتداد وطأة األعوان اإلداريني والعسكريني. و 

العصيان والتمرد يف األرياف، خاصة يف مواسم مجع الضرائب اليت تكثر فيها جتاوزات املكلفني جبمعها، وهذا ما 

سنحاول شرحه أثناء تناولنا للعالقة السائدة بني احلكام واحملكومني، ونبني فيه دور الضرائب يف حتديد طبيعة تلك 

  العالقة.

، السنة 30إىل  25م"، سلسلة بيت البايلك علبة 1817ه/1232"قرار الداي علي خوجة خاص بتعيني القياد والشيوخ يف عام  5

  م.1817ه/1232
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  :الضرائب في تحديد طبيعة العالقة بين السلطة والمجتمع دور.3

الضرائب، مجع على مقصورة كانت بالسكان، العثمانية اإلدارة عالقة أن لغربينيا املؤرخني بعض يرى

 يف اإلدارة وكانت العثمانية. للدولة اخلاضعة األقطار يف سائدا كان عما خيتلف ال اجلزائر يف العثماين الوجود وأن

 هذا نإ (VALLIERE, 1979 :16) .الضرائب الستخالص العنف استعمال إىل تلجأ ما غالبا نظرهم،

 التحوالت تلك من البداية احلقيقة، وتكون نظهر حىت موضوعية، بكل مناقشته منا ويتطلب يستوقفنا، الرأي

 خطرية انعكاسات من عليها ترتب عشر،وما السادس ومطلع عشر اخلامس القرن أواخر يف العامل عرفه اليت اهلامة

.)1987،اجلزائر (فروق عثمان أباظة فيه مبا اإلسالمي، العامل على

 عرفه اليت والتطورات الظروف لتلك نتيجة عشر، السادس القرن مطلع يف اجلزائر إىل العثمانيني قدوم كان

تأزما، الدولية العالقات شهدت فقد املتوسط، للبحر الغريب احلوض منطقة السيما واملسيحي، اإلسالمي العاملان

منطقة  فأصبحت.النفوذ التجارية ومناطق املسالك حول األوربية والدول العثمانية الدولة بني التنافس واشتد

 وشنت لالحتالل، الساحلية ƢĔƾǷ فتعرضت األوربية، الدول أطماع حمطة اجلزائر، رأسها وعلى الغرب اإلسالمي،

 السياسية للوحدة وافتقارها ضعفها، بسبب نفسها، عن الدفاع وسعها يف يكن ومل عسكرية، محالت ضدها

 مل التارخيية احلقائق هذه أن مسيحية. نالحظ مملكة منطقة الغرب اإلسالمي إىل كل تتحول أن فكادتوالتنظيم، 

 وما م،1492غرناطة عام  سقوط ضحية كانت اجلزائر أن إىل اإلشارة فتجاهلت الغربية، تركز عليها املصادر

 األطماع وإىل الفرتة، تلك يف Ƣđمتر كانت اليت احلرجة الظروف تلك وإىل انعكاسات، من عليه ترتب

 كانت اليت الضرائب على منصبا تركيزها كان بل العثمانيني، قدوم يف سببا كانت واليت املتزايدة، االستعمارية

.هماسو  وند فقط العثمانيني على مقصورة كانت الظاهرة تلك بأن ذلك ويوحي السكان، من تستخلص

اجلزائري،¦ǞǸƬĐ على مقصورة تكن ومل حديثة، ليست الضرائب مجع عملية أن إىل اإلشارة من البد وهنا

�ƢȀȈǴǟ�ƢǷ�Ǟǧƾƫ�Ŗǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƾǼǟ�Ƣȇ°ƢǔƷا سلوك تعد فهي الوجود، إىل الدولة ظهرت أن منذ سائدة كانت بل

 بداية منذ اعتمدوا العثمانيني أن الحظنا فلهذاشريطة أن يكون احلكام عادلني يف مجعها،من الضرائب بانتظام، 
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 لضمان وتسليحه، باجليش لالعتناءجونه من املواد،ااألموال وكل ما حيت مجع يف السكان على اجلزائر يف عهدهم

 منطقة ألخرى. و ومن ألخرى، فرتة من فعاليته فختتل ضرييب، نظام بوضع ذلك وكان استمرارها،و  الدولة استقرار

 بعشر تقدرها اليت الشرعية، القوانني حتددها كانت السكان، يدفعها كان اليت الضريبة قيمة فإن األحوال، كل يف

�Ƣđ مطالبة ǶēƢǠǸƬů كانت اليت وقيمتها الضرائب نوعية عن الغربيون تساءل الثروة. وهل

 إىل الضرائب دفع على جمربة كانت الوسطى، العصور خالل السيما األوربية،¦ƢǠǸƬĐ© أن هنا، نذكر

 نظام فإن ذلك، من أكثر بل الكنيسة)، يف املتمثلة الدينية والسلطة امللك، يف املتمثلة املدنية طرفني (السلطة

).1970:6،أمحد الشعراوي(ألسيادهم  أقنانا خاضعني ¦ǞǸƬĐ أفراد من جعل آنذاك، املتبع اإلقطاع

العثمانية (عبد اجلليل  بالدولة االستعانة الصعب إىل الظرف ملواجهةاجلزائر، اضطرت وقد

 االستعماري للمد التصدي على القادرة الوحيدة اإلسالمية القوة تعد كانت )، اليت1976:16،التميمي

 مع يتوافق ذلك اخلارجية، وكان األخطار من اجلزائر عن الدفاع ¦�ǶēƢȇȂǳÂ¢Â�śȈǻƢǸưǠǳ مهام من وأصبح.اإلسباين

.املتوسط البحر يف إسرتاتيجيتهم

 ومعايري قوانني لعدة خيضع كان بلعشوائيا، اجلزائر يف العثمانيون وضعه الذي الضرييب النظام يكن مل

 وضع للضرائب، فرضها أثناء تراعي اإلدارة ، فكانترآلخ ظرف من Ƣđ وااللتزام احرتامها درجة ختتلف موضوعية،

 جهة لكل املناخية واألحوال التضاريس طبيعة االعتبار بعني تأخذ كانت ¢ƢĔ كماواالجتماعي، االقتصادي البالد

 مجع عملية يف امليسرة اإلجراءات هذه كل من وبالرغم.)1979:118،البالد (ناصر الدين سعيدوين من

 والصحراوية اجلبلية القبائل ضد القوة استعمال إىل احلاالت بعض يف تضطر كانت اإلدارة فإن الضرائب،

 لتلك االقتصادية األوضاع تدهور ذلك إىل سبب يعود كان والذي الدولة، جتاها ¦ƢēƢǷ¦ǄƬǳ احرتام عن املتقاعسة

.القبائل

 تتميز يبدو، ما على كانت ƢĔƜǧاألرياف، سكان مع تعاملهابف العثمانية اإلدارة سياسة عن قيل ومهما

أكده محدان بن عثمان خوجة، إذ قال: " عندما خيضعون قبيلة عدوة، مث تستسلم تلك القبيلة، بالليونة، وهذا ما 
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�ǺǷ�¦ȂǼǰǸƬȇ�ŕƷ�ƨǨǴƬŭ¦� ƢȈǋȋ¦�ƢŮ�ÀȂǓȂǠȇ�ƾǫÂ��§ǂū¦� ƢǼƯ¢�ƢȀǼǷ�ǀƻ¢�ƢǷ�ƢȀȈǳ¤�ÀÂƾȈǠȇÂ��̈ÂƢǨŞ�ƢĔȂǴƦǬƬǈȇ

�Ǌجلبها إليهم بعد االنتصار عليها. لقد كانوا يربهنون  ȈǠƫ�À¢�ń¤�ƢĔȂǠǧƾȇÂ��Ƣđ�ǶȀƬǬƯ�ȄǴǟ�ƨǴȈƦǬǳ¦�ǽǀǿ�ǲưŭ

). نالحظ أن ما ورد يف هذا املصدر يدحض كل ما ذهبت إليه 111: 1980 ،هادئة"(محدان بن عثمان خوجة

بعض املصادر الغربية اليت بالغت يف وصف عالقات احلاكمني باحملكومني.

  عالقة اإلدارة العثمانية بسكان المدن:. 4    

كان سكان املدن اجلزائرية عموما، يعيشون يف وئام مع السلطة احلاكمة منذ أن مت التحاق اجلزائر بالدولة 

م. ومل نسجل طوال احلكم العثماين أية حركة مناوئة للعثمانيني على مستوى 1519العثمانية بصفة رمسية يف عام 

¦ǂǰǳ¦� Ƣđ� ¿Ƣǫ� Ŗǳ¦�©ƢǓƢǨƬǻȏ¦� Ǯ Ǵƫ� ¦ƾǟ� ƢǷ� �ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�Àƾŭ¦1629(املولدون) خالل عامي غلة 

BOYER(م1633و ,1970 كرد فعل على إقصائهم من االستفادة من االمتيازات. أما فيما خيص )،80:

اجلزائريني، فإن بعض األسر احمللية قد متكنت من احلصول على بعض الوظائف اإلدارية، وكان هلا تأثري على 

ملثال، أسرة الفكون اليت توىل أفرادها ركب احلج وغريها من احلكام على خمتلف املستويات، ونذكر على سبيل ا

). وكان ألعيان الفئات االجتماعية 57: 1987 ،املناصب، وعبد املؤمن، واملسبيح يف مدينة قسنطينة (الفكون

، عالقات متينة بالسلطة احلاكمة. وهذا ما )2002، املختلفة القاطنة يف املدن، وأمناء احلرف واملهن (غطاس

  .يفسر االنسجام املوجود بني الطرفني طوال فرتة احلكم العثماين. وقد تعززت تلك العالقات عن طريق املصاهرة

�ǺǷ�̧ Ȃǻ�ǪǴƻ�Ŀ�ŚƦǯ�ƾƷ�ń¤�ƪ ŷƢǇ�ƾǫ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ÀƢȈǯ�®ƾē�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈƳ°ƢŬ¦�°Ƣǘƻȋ¦�À¢�ƢǸǯ

�ÀȂƦǈƬǼȇ�Ŗǳ¦�ƨƠǨǳ¦�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�ǒ Ǥƥ��ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�Ǯ ǇƢǸƬǳ¦ إليها. وقد حال تنوع األعراق للرتكيبة السكانية يف

املدن دون ظهور حركة مناوئة للعثمانيني. فقد أدت املصلحة املشرتكة بسكان املدن إىل ربط مصريهم مبصري 

).2009:128،العثمانيني (شويتام

يني يف بداية ، موقف سكان مدينة اجلزائر من األتراك العثمانRozetوقد خلص الضابط الفرنسي روزيه 

�� Ȃǈƥ�ǶǿÂǂǯǀȇ�Ń�ǶĔ¢�ȏ¤��½¦ǂƫȋ¦�ƨǧǂƴǟ�ǺǷ�¦ȂǻƢǟ�ƾǫ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǼȇƾǷ�ÀƢǰǇ�À¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƦǧ����ȐƟƢǫ��¾ȐƬƷȏ¦

�Ƕđ�śƦƴǠǷ�¦ȂǻƢǯ��ǶȀȈǳ¤�ª هلمبل بالعكس، فكل الذين أتيحت  ƾƸƬǴǳ�ƨǏǂǨǳ¦(ROZET ET CARETTE,

1850: وهذه الشهادة تؤكد عدم تقبل سكان مدينة اجلزائر لالحتالل الفرنسي، ويف نفس الوقت يدحض أراء ).8

  أولئك الذين وصفوا عالقة األتراك العثمانيني باألهايل بالتنافر. 

بينما هناك من مل يدرك حقيقة هذه العالقة املوجودة بني األهايل واألتراك العثمانيني، أمثال الضابط 

.Wسرتهازيالفرنسي ا Esterhazy الذي حاول أن يقارن بني سياسة فرنسا يف اجلزائر يف بداية االحتالل بتلك ،

��¾ƢǬǧ��ǲƦǫ�ǺǷ�ÀȂȈǻƢǸưǠǳ¦�ƢȀƴĔ�Ŗǳ¦��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�®ȂƳȂŭ¦�ÄǂǌƦǳ¦�̧ȂǼƬǳ¦�̈ǂǿƢǛ�¾ȐǤƬǇ¦�¦ȂǼǈƷ¢�ƾǫ�śȈǻƢǸưǠǳ¦�À¤�
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�ǂǟ�ǶĔȋ��ǶȀǟƢǔƻȍ�ÀƢǰǈǳ¦�» ȂǨǏ�ƪ ȈƬǌƫ�ń¤�ƨƳƢŞ�¦ȂǈȈǳ�ǶȀǧ فوا كيف يستفيدون من االنقسامات

��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śȈǻƢǸưǠǳƢƥ� ¦ƾƬǫȏ¦�Ƕđ�°ƾƳȋ¦�ÀƢǯ�Ǻȇǀǳ¦��śȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǇƢȈǇ�Ǧ ǠǓ�ǺǸǰȇ�ƢǼǿÂ��̈®ȂƳȂŭ¦

)ESTERHAZY,1840: 257.(

أعتقد أن هذا الرأي بعيد كل البعد عن احلقيقة، ألن الفرنسيني كما هو معلوم، قد اعتمدوا هم أيضا 

ائل احمللية أثناء توسعهم يف دواخل البالد، وإن مل يتمكنوا من حتقيق أهدافهم، وضمان والء القبائل على بعض القب

هلم، فإن ذلك يعود إىل اختالف أغراضهم عن تلك اليت جاء من أجلها العثمانيون إىل اجلزائر. وما مل يذكره 

عض أعيان املدن الساحلية للدفاع عن ، هو أن العثمانيني قدموا إىل اجلزائر بطلب من بEsterhazyاسرتهازي

�ǆاألسباندينهم وبالدهم من اعتداءات  ȈǻƾƫÂ��®ƢƦǠǳ¦�̈®Ƣƥ¤Â��®ȐƦǳ¦�¾ȐƬƷȏ�¦Â£ƢƳ�ǶĔƜǧ��ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�ƢǷ¢��

�ǾǳƢǫ�ƢǷ�ǂǯǀǻ��ǽƢǻ®°Â¢�Ƣŭ�ƢǸȈǟƾƫÂ��ÀȂȈǻƢǸưǠǳ¦�ǾǬǬƷ�ƢǷ�ǪȈǬŢ�Ǻǟ�ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�Ǆƴǟ��©¦°ƢƦƬǟȏ¦�ǽǀŮÂ��ǶēƢǇƾǬǷ

إن الدين كان املربر "أحد الدارسني عن األسباب احلقيقية اليت كانت وراء قدوم العثمانيني إىل اجلزائر، فقال: 

األول لظهور العثمانيني يف املشرق واملغرب، فلوال احلروب الصليبية اليت شنتها أوربا الغربية بقيادة إسبانيا ضد 

اجلزائر، ملا كان هناك مربر لتدخل آل عثمان. فقد كانوا مدفوعني برغبة اجلهاد واحلماس الديين للدفاع عن حدود 

بالطبع يبحثون هلم عن حلفاء ومؤيدين، فوجدوهم يف رجال الدين، وخصوصا املرابطني" اإلسالم الغربية، وكانوا 

).1998:460،سعد اهللا(

واحلقيقة اليت جيب ذكرها، هي أن اجلزائر مل تكن معزولة عما كان جيري يف الساحة الدولية يف أواخر 

ǬƷ�Ŗǳ¦�©¦°ƢǐƬǻȏƢƥ�¦ȂǠũ�ƾǫ�ƢĔƢǰǇ�À¢�Ǯ/القرن اخلامس عشر ǋ�ȏ قها العثمانيون حتت راية اجلهاد على

حساب الدول األوربية، والفتح العظيم للقسطنطينية بعد أن تفوق العثمانيون بقيادة السلطان حممد الثاين الفاتح 

م. أعتقد أن كل هذه األسباب هي اليت شجعت بعض 1453م) على البيزنطيني يف عام 1451-1481(

. فقد استجاب األسبان¦�ƾǓ�Ƕǿ®ƢȀƳ�Ŀ�ǶēƾǓƢǠŭ�śȈǻƢǸưǠǳƢƥ�®ƢƴǼƬǇȏاألعيان اجلزائريني على اختاذ قرار 

م)، لطلب اجلزائريني دون تردد، إذ كان يدرك أمهية موقع اجلزائر يف 1520- 1512السلطان سليم األول (

العثمانيني يف  اسرتاتيجيةيف  وإثر ذلك أصبحت اجلزائر أحد العنصر األساسياحلوض الغريب للبحر املتوسط. 

  احلوض الغريب للبحر املتوسط.  

عالقة اإلدارة العثمانية بسكان األرياف:. 5

�ǂǇȋ¦Â��ƨǨǳƢƸƬŭ¦Â�ƨǻÂƢǠƬŭ¦�ǲƟƢƦǬǳ¦�ǒ اعتمد األتراك العثمانيون Ǡƥ�ȄǴǟ�ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ÀÂƚǋ�ŚȈǈƫ�Ŀ

قسنطينة، وابن شهرة يف احمللية القوية، أمثال آل مقران، وابن قانة، وبين جالب، وبوعكاز، وابن عشور يف بايلك

، وكذا قبائل املخزن، )(MERCIER:1897, 154بايلكالتيطري وأوالد سيدي الشيخ يف بايلك الغرب
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Ƣǰū¦�ƾȇ�Ŀ�̈¦®¢��Ƣē¿�اأمثال الزمول، والدواير، والعبيد، واملكحلية. تعترب هذه القبائل مبختلف أنواعها وتسمي

Ǩȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ŚȈǈƫ�Ŀ�ƢĔȂǨǛȂȇ�śȈǻƢǸưǠǳ¦ ي. فكانت تؤدي أدوارا اقتصادية وإدارية وعسكرية مقابل حصوهلا على

وقد أدرك العثمانيون منذ بداية وجودهم يف اجلزائر مكانة القوى الدينية احمللية ودورها يف بعض االمتيازات. 

ƢȀǼǷ�§ǂǬƬǳ¦�¦ȂǳÂƢƸǧ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǲưǸƬȇ�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�°Â®�ÀƢǯÂ��ÀƢǰǈǳ¦�ǞǷ�ǶȀǴǷƢǠƫ�Ŀ�Ƣđ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦Â

تقدمي املشورة والتوسط بني السلطة والقبائل قصد تسوية اخلالفات اليت كانت حتدث بني الطرفني من حني ألخر، 

جبال البيبان وجرجرة  وضمان أمن القوات العثمانية يف األرياف. وقد قيل إن القوات العثمانية ال ميكن هلا عبور

�ǶĔȂǨǴǰȇ�¿Ƣǰū¦�ÀƢǰǧ��Ãǂƻ¢�¿ƢȀǷ�śǘƥ¦ǂǸǴǳ�ÀƢǯÂ��ǪǗƢǼŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ǺȇǂƯƚŭ¦�śǘƥ¦ǂŭ¦�©ƢǻƢǸǓ�ǀƻ¢�ÀÂ®

اجلند املقيمني يف احلاميات العسكرية، وهذا ما يؤكده قرار التعيني الذي أصدره أمحد القلي، باي  مرتباتبإيصال 

قد كلفنا سيدي أمحد املكي باإلشراف على كل أمورنا، ونقل مرتبات «م، إذ جاء فيه:1756قسنطينة يف عام 

. وكان احلكام مينحون للشخصيات الدينية بعض االمتيازات للحفاظ على ودها ووالئها 6حامية جيجل احملروسة"

 تفقد نص .هلم. وهذا ما استخلصناه من القوانني العرفية اليت كانت تنظم احلياة العامة يف أعراش بالد الزواوة

 التحاقهالبنود على اآليت: "إن املرابطني حرمة، يأخذون من األعراش أعشار الزرع والتني والزيت. فاألعراش  إحدى

تدفع ألوالد سيدي محزة، واألعراش الفواقه تدفع للشرفاء واملرابطني. وملا خيرج السلطان حملاربة القبايل، يدفع 

ابطون يأمرون أعراشهم إىل طاعة املخزن والعافية (السلم) لزواياهم الثريان والسناجق، وعدة، واملر 

)BERNARD, 1933: 14(.

�¿Ƣǰū¦�ÀƢǰǧ��ƨǸǯƢū¦�ƨǘǴǈǳƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ�ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ÃȂǬǳ¦�°Â®�ǪƟƢƯȂǳ¦�ǽǀǿ�ƶǓȂƫ

�ǞǸƬĐ¦�À¢�Ȃǿ��ƨǜƷȐŭƢƥيدفعون للزوايا واملرابطني املؤثرين اهلدايا ليتوسطوا بينهم وبني قبائلهم املتمردة. واجلدير 

الريفي مبختلف فئاته، كان رهن إشارة زعاماته احمللية القبلية والدينية. فال ميكن ألي فرد أال يستجيب ألوامر 

�Ǻǟ�«ǂƻ�ǺǷ�ǲǰǧ��ǶēƢǷƢǟ±�ÀȂǠȈǘȇ�ǲƟƢƦǬǳ¦�®¦ǂǧ¢�ǲǯ�ƪ ǴǠƳ��ƨȈǧǂǠǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǷ¦ǂǐǳ¦�ÀƜǧ��ǾƼȈǋ

عزل، وال يتلقى الدعم من مجاعته يف أوقات احلاجة والضيق. علما أن أفراد القبيلة هذا العرف يكون مصريه ال

�ǺǷ�ǶēƢȈƷ�Ǻǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦Â�ǶȀƬǌȈǠǷ�ÀƢǸǓ�ƾǐǫ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�śǻÂƢǠƬǷÂ�śǰǇƢǸƬǷ�¦ȂǻƢǯ��̈ŗǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦

ǿŚǣÂ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ÃȂǬǳƢƥ�ƨǻƢǠƬǇȏƢƥ�¿Ƣǰū¦�¿Ƣǫ�§ ƢƦǇȋ¦�ǽǀŮÂ��ǶǿŚǐǷ�®ƾē�Ŗǳ¦�°Ƣǘƻȋ¦ ا من الزعامات القبلية

بني احلكام والقوى الدينية، السيما يف  ةإلخضاع القبائل املناوئة هلم. إال أن مع مرور الوقت، قد تدهورت العالق

فالظروف االقتصادية احلرجة اليت كانت متر  .م)1830-م1804العقود األخرية من الوجود العثماين يف اجلزائر (

�ȂŴ�ǶēƢǷ¦ǄƬǳ¦�¿¦ŗƷ¦�¿ƾǟ�ń¤�¿ƢǰūƢƥ�Ã®¢��©ƢǟƢǘǬǳ¦�Ǧ ǴƬű�ȄǴǟ�ƨȈƦǴǇ�©ƢǇƢǰǠǻ¦�ǺǷ�°ȂǴƦƫ�ƢǷÂ��®ȐƦǳ¦�Ƣđ

نية، اجلزائر.م، املكتبة الوط1756ه/ 1170، السنة 39، رقم الوثيقة 3204وثاق عثمانية، "قرار تعيني سيدي أمحد املكي على جيجل"، امللف 6
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- م1818بعض الشخصيات الدينية. وهذا ما ميكن استخالصه من حمتوى القرار الذي أصدره الداي حسني (

املخزنية، م، أحل فيه على ضرورة احرتام الشرفاء والعلماء ورفع عنهم املطالب 1819ه/1235م) يف عام 1830

  جاء فيه: فقد

ليعلم الواقف عليه على هذا األمر الكرمي اخلطاب الواضح اجلسيم النافذ أمره والعلي شأنه وقدره من القواد "

روسة ...أما بعد فقد  اتفق أمرنا الرشيد والعمال واخلاص والعام من ساير املصرفني يف األحوال ببلدتنا اجلزائر احمل

وعزمنا الصائب السديد على أننا قد أنعمنا على السادات األبرار والعلماء األخيار الفقيه األجل التقي األفضل 

عابد وكافة أوالد سيدي التايل كتاب اهللا عز وجل سيدي حممد بن زينب وسيدي العريب وسيدي اهلواري والسيد

�ƅ¦�ª إنعاماي احلاج عبد اهلاد ǂȇ�ŕƷ�ǶđƢǬǟ¢�§ ƢǬǟ¢Â�ǶđƢǬǟ¢�ȄǴǟÂ�ǶȀȈǴǟ�ƢǼǠǧ°�Ä¢�ǶǿƢǻ°ǂƷÂ�ƢǷƢǟ�ȐǷƢǋ�ƢǷƢƫ

�Ǧ ǫȂǷ�¦ȂǨǫÂÂ�ƨƦǈǼǳ¦� Ƣǧǂǋ�ǶĔ¢�ƢǼȇƾǳ�ƪ ƦƯ�Ǿǻȋ�śƯ°¦Ȃǳ¦�Śƻ�ȂǿÂ�ƢȀȈǴǟ�ǺǷÂ�µ °ȋ¦االكرامني مع  آباءهم

الب املخزنية قلت أو جلت...ومن التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فقد رفعنا عنهم املط

حبيث ال مينعه منا مانع وال يشفع له  إحكامناتعرض هلم فقد حلت عليه عقوبتنا الشديدة وجتري عليه 

.7شافع..."

أما القسم الثاين من القبائل، هي تلك اليت تعرف باملمتنعة عن دفع الضرائب. فكانت تقف يف وجه 

الضرائب. ويكون الرتكيز يف هذا العرض على حتليل العوامل املؤثرة يف عالقة اإلدارة اإلدارة، السيما يف مواسم مجع 

  مع هذا النوع من القبائل.

�ƢȀǴǷƢǠƫ�Ŀ�ƨǏƢƻ�ƨǇƢȈǇ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�̈°¦®ȍ¦�ƪ ƴĔ�ƾǬǳبعض القبائل الصحراوية واحلدودية واجلبلية  مع

مانيني الضريبية. فلم يكن من أولويات اإلدارة املمتنعة عن دفع الضرائب، أو تلك اليت كانت تعارض سياسة العث

�ǲƟƢƦǬǳ¦�ǺǷ�®ƾǟ�ǲȇȂŢ�ń¤�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ��ƢŮ�ƨǠǓƢŬ¦�ƨȈǴȀǈǳ¦�ǪǗƢǼŭ¦�Ŀ�ÀƘǌǳ¦�Ȃǿ�ƢǸǯ��Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�µ ǂǧ

على األقل على دفع ضريبة رمزية تعبريا عن والئها وتبعيتها هلا  إجبارهااملمتنعة إىل قبائل خمزنية، أو 

)1998: 18,ROBIN.( وما يدل على رمزية الضريبة اليت كانت تدفعها بعض القبائل، نذكر حالة القبائل اجلبلية

إيراثن يف أعايل جبال جرجرة، تدفع لقائد تيزي وزو مئة ومخسة الواقعة يف املناطق الوعرة، فكانت قبائل آث

لضريبة املعونة، اهلدايا املتمثلة يف وعشرين فرنكا، ويف املقابل كان القائد مينح ألعيان تلك القبائل أثناء استالمه

HANOTEAU(األلبسة واألسلحة، غالبا ما تكون قيمتها ضعف املعونة املقدمة  et LETOURNEUX,1873:

38.(

�Ƥ ǈƷ�ƨǳ¦ƾǠǳ¦�² °ƢŤ�À¢Â��ƢēƢǔǫ�śǠƫ�ÀƘƥ�ǲƟƢƦǬǳ¦�Ǯ ǴƬǳ�ƶǸǈƫ�ƪ ǻƢǯ�̈°¦®ȍ¦�À¢�Ãǂȇ�ǺǷ�½ƢǼǿ��¦ǀȀǴǧ

ūƢƥ�ƨƦǳƢǘǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ȏ¤��Ƣǿ¦Ȃǿ�Ǯ ǴƬƥ�ǲƟƢƦǬǳ¦�ƪ ǷǄƬǳ¦�ÀƜǧ��¿ƢǜƬǻƢƥ�ƢȀȈǴǟ�̈°ǂǬŭ¦�Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�Ǟǧ®Â��ǶǴǈǳ¦�ȄǴǟ�· ƢǨ

1235�ƨǟȂǸĐ¦��ňƢưǳ¦�Ǧوثائق عثمانية، "أمر الداي حسني " سنة 7 Ǵŭ¦��Á3206.املكتبة الوطنية، اجلزائر ،
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�ƢĔȂƴǟǄȇ�ȏ�̈°¦®ȍ¦�À¦ȂǟƘǧ��¶Âǂǌǳ¦)SHAW, 1980: اعتبار كل قبيلة مبثابة إمارة صغرية يتوىل  ميكنو .)147

شيخها رئاستها. ويف حالة ما إذا رفضت إحدى القبائل االلتزام بواجبتها، فإن اإلدارة تضطر إىل شن محالت 

�ǺƴǇÂ��Ƣǿ®¦ǂǧ¢�ƾȇǂǌƫÂ��ƢēÂǂƯ�̈°®ƢǐŠ�̈°¦®ȍ¦�¿ȂǬƫ�Ʈ ȈƷ��ƨǸȈƻÂ�ƢȀƦǫ¦Ȃǟ�ÀȂǰƫ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�Ŗǳ¦Â��ƢǿƾǓ�ƨȇǂǰǈǟ

¿���1847�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�ÃƾƷ¤�Ŀ�ƨǬȈǬū¦�ǽǀđ- 1826لهم أحيانا. ويقر أمحد باي قسنطينة (زعمائهم، أو قت

م، فجاء فيها: 1828هـ/1243م)، يف سنة 1830-1818وجهها إىل الداي حسني (

Ŀ�ǶđǂǬƥ�ƢǼǳǄǻÂ��² ¦°Âȋ¦�ǲƦƳ�ǺǷ�̈ǂǷƢǸǟ�Ƕǿ°®Ȃƥ�®ȏÂ¢�ƢŮ�¾ƢǬȇ�ƨǫǂǧ�ȄǴǟ�ƢǻÂǄǣ�ƢǼǻ¢�ȆǓƢŭ¦�Ǧ ȇǂŬ¦�Ŀ�½ƢǻŐƻ��

�ǶēȂǫ�Àȉ¦�ǶǿÂ��¦ȂǷƾƻÂ��ƢǼǳ�ƢƯǂƷ�ǶȀǠǷ�ƢǼǴǠƳÂ��¦ȂƯǂƷÂ�� ƢǗȂǴǳ�¦ȂǳǄǻÂ��ǶǿƢǼǷƘǧ��ÀƢǷȋ¦�ƢǼǷ�¦ȂƦǴǘǧ��ƪ ǫȂǳ¦�Ǯ ǳ̄

يف احمللة، يغزون معنا، واحلمد هللا. وجبوارهم أوالد فسيقة، ممتنعون هم أيضا، وعصوا شيوخهم، فغزوناهم يف رأس 

رأس من األغنام، وسبعمائة وأربعني رأسا من البقر، وسبع جبلهم بعسكرنا وقومنا، فأخذنا هلم مخسة آالف 

.8وستني زايلة ما بني محري وبغال، وقطعنا عشرة رأسا"

�ǺǷ�» ƾŮ¦�À¢�ÂƾƦȇÂ��ƨǠǼƬǸŭ¦�ǲƟƢƦǬǳƢƥ�ƢēƢǫȐǟ�ƨǠȈƦǗÂ��ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�̈°¦®ȍ¦�ƨǇƢȈǇ��ƨǳƢǇǂǳ¦�ǽǀǿ�śƦƫ

ǼǐƄ¦�ƢŮƢƦƳ�½ǂƫ�ȄǴǟ�ƢȀǷƢǣ°¤�ǲƳ¢�ǺǷ�Ȃǿ��Ƣē¦ÂǂƯ�̈°®ƢǐǷ�ƨƦǫ¦ǂǷ�ƪ Ţ�ÀȂǰƬǳ�ƨȈǴȀǈǳ¦�ǪǗƢǼŭ¦�Ŀ�°¦ǂǬƬǇȏ¦Â��ƨ

اإلدارة بعد حتويلها إىل قبائل خمزنية. وحسب ما ورد يف الوثيقة، فإن القبائل اخلاضعة مل يكن دورها مقصورا على 

�ǾƬǜƷȐǷ�ǺǰŻ�ƢǷÂ��ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƢēȐŧ�Ŀ�ÄƢƦǳ¦�©¦Ȃǫ�ƾǻƢǈƫ�̄¤��Äǂǰǈǟ�°Âƾƥ�¿ȂǬƫ�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ��ǖǬǧ�ƨƷȐǨǳ¦

ج عن طاعة شيوخها الذين كانوا يتولون و ا، أن بعض القبائل اليت كانت مهددة يف مصاحلها، تضطر إىل اخلر أـيض

  تنفيذ أوامر اإلدارة العثمانية.

وعرفت منطقة الوسط نفس الظاهرة، إذ الحظنا أن قبائل الزواوة القريبة من دار السلطان، كانت يف 

من امخاد بعض منها، إال يف العقد الثاين من القرن التاسع عشر، حرب مستمرة مع السلطة، ومل يتمكن احلكام

م، ردا على الرسالة اليت استلمها من حيىي آغا، 1825وهذا ما تؤكده الرسالة اليت وجهها الداي حسني يف عام 

 الذي كلف بشن محلة على بعض قبائل بالد الزواوة إلخضاعها. وهذا مقتطف من رد الداي حسني: "بعثتم ليلة

قاوجا مثانني رجال من نزليوة،  يوم اخلميس يأتوا لكم بالزرع ألجل أكل الزوايل، ويف ليلة اجلمعة بعثتم إىل دشرة

�ȄǈȈǟ�®ȏÂ¢�ƨǫǂǧ�ǺǷ�ǲƦŪ¦�ǖǇÂ�Ŀ�² Â£°�ƨǈŨ�ǲƟƢƦǬǳ¦�ǺǷ�¦ȂǠǘǫ�ǶĔ¢�ǺǷ�Ļǂǯ̄ �ƢǷ�ǂƻ¡�ń¤�ǲȈǴǳ¦�Ŀ�ǶŮ�¦ȂǼǸǯ

.9(احلرب) معهم يوم األحد أو يوم االثنني"ميمون بين وقنون، ومن أنكم عازمون على الطراد 

م، املكتبة الوطنية اجلزائرية.1828هـ/1243، السنة 35، رقم الوثيقة 3206، 3وثائق عثمانية، "رسالة احلاج أمحد باي إىل حسني باشا"، امللف 8

  م.1825ه/ 1240، السنة 3206�ƨǬȈƯȂǳ¦�Ƕǫ°��ƨưǳƢưǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��28وثائق عثمانية، "رسالة الداي حسني إىل حيىي آغا يف منطقة القبائل"، امللف 9
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أن القبائل الواقعة يف أعايل -ميكن أن نستخلص من فحوى الرسالة املقدمة بعض احلقائق التارخيية، منها: 

م. فقبائل بين وقنون قد رفضت 1825سيباو مشال شرقي تيزي وزو، مل يتم إخضاعها إىل غاية تاريخ الوثيقة 

«��ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�©¦ȂǬǳ¦�ǲǠƳ�ƢǷ��ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�̈°¦®ȍ¦�ƨǘǴǈƥمتوين قوات حيىي آغا ب ŗǠƫ�Ń�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�¦ǀǿÂ��̧°ǄǳƢ

  مبعاضدة قبائل نزليوة تشن عليها محلة عسكرية.

أن قبائل نزليوة التابعة لقيادة بوغين جنوب غرب تيزي وزو، قد حتولت فعال إىل قبائل خمزنية، بعد أن  -

  مانية. كانت يف حرب مستمرة ضد القوات العث

يبدو من خالل الوثائق أن العالقة بني احلاكمني وبعض القبائل كانت متوترة، السيما يف العقود األخرية 

للحكم العثماين يف اجلزائر، وقد يعود ذلك إىل ضعف السلطة وتدهور أوضاع القبائل االقتصادية، مما جعلها 

سائل اليت وجهها حسن باي وهران بايلك الغرب عاجزة عن دفع ما عليها من الضرائب. وقد ورد يف إحدى الر 

إىل قبائل بين مايدة يناشدها فيها إىل التعقل وعدم إثارة الفوضى، وجاء فيها ما يلي: 

بعد الّسالم فإنّنا فقد آمّناكم األمان الّتام ... فارجعوا إىل بالدكم وعمروا أرضكم، وال يبق أحد منكم بقبيلة بين "

فإنّنا قد ساحمناكم يف مجيع األشياء بعد ما أخذنا منكم ما أخذناه وال ختشوا من أحد. وإن مايدة، وال غريهم 

.10"عدمت لفعلكم القبيح فال ينفعكم مّنا الفرار ألّي موضع شئتم هذا ما مّنا إليكم والّسالم من الباي حسن...

ع القبائل املتمردة، وهذا ما توضح هذه الرسالة بوضوح األسلوب الذي كان احلكام يتبعونه يف تعاملهم م  

تبني حالة التشرد اليت   االعثماين. كمأكده أيضا محدان بن عثمان خوجة الذي عاصر الفرتة األخرية من احلكم 

كانت تتعرض هلا القبائل يف فرتات قدوم حملة مجع الضرائب. والواقع أن العثمانيني قد واجهوا عدة صعوبات 

الغرب منذ بداية وجودهم به يف مطلع القرن السادس عشر، لكون بعض القبائل تلقت  لفرض حكمهم ببايلك

  .م)1509م)، ووهران (1505احملتلني ملرسى الكبري ( األسبانالدعم من 

هذه هي الصورة اليت طبعت عالقات القبائل املمتنعة باإلدارة العثمانية طوال فرتة احلكم العثماين. وقد 

̄°ƾǟ�À¢�ƢǼǜƷȏ�̄¤��ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ǞǴǘǷÂ�ǂǌǟ�ǺǷƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǂƻ¦Â¢�Ŀ�ƢēÂ®¦�وصلت حالة التوتر يف  �ń¤�©ƢǫȐǠǳ¦

معتربا من القبائل امتنعت عن دفع الضرائب. وقد تعود أسباب ذلك، إىل تدهور األوضاع االقتصادية لتلك 

الضرائب. كما أن ضعف  القبائل، نتيجة لعدة عوامل طبيعية وبشرية، اليت حالت دون قدرة تلك القبائل على دفع

الدولة يف الفرتة املذكورة، وإفراط األعوان اإلداريني يف مجع الضرائب، قد شجع العديد من القبائل على عدم 

�ƢȀƬƦȈǿ�µ ǂǧÂ��Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�®°ȂǷ�ÀƢǸǔǳ�Ǧ ǼǠǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ȏ¤�̈°¦®ȍ¦�ǞǇÂ�Ŀ�Ǻǰȇ�ŃÂ��̈°¦®ȍ¦� ¦±¤�ƢēƢƦƳ¦Ȃƥ�ƢȀǷ¦ǄƬǳ¦

، املكتبة الوطنّيةاجلزائر.3206، ملف 24وثائق عثمانّية، "رسالة الباي حسن إىل قبائل بين مايدة"، وثيقة رقم: 10
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لى األمن واالستقرار، وهذا ما تسبب يف تدهور العالقات بني احلاكمني واحملكومني يف الريف اجلزائري، واحلفاظ ع

ROBIN, 1998: 18).(

وقد علق أحد الدارسني على السياسة الضريبية، قائال: " كانت احملالت ترتك وراءها اخلراب والدمار، 

والعجول، حىت أن النظام االجتماعي كاد  وتعود يف الغالب بغنائم هائلة تبلغ عشرات اآلالف من األغنام واألبقار

®ƢǬǠǳ¦���ƢēÂǂƯ�ǲƟƢƦǬǳ¦�ǽǀǿ�©ƾǬǧ¢�Ŗǳ¦�©ȐǸū¦�ǽǀŮ�ǾǓǂǠƫ�ƨƴȈƬǻ��°ƢȀǼȇ�À¢� 1964 :157 وهنا جتدر .(

اإلشارة إىل أن هذا الوضع كان يطبق على بعض القبائل املمتنعة عن دفع الضرائب، حيث كانت اإلدارة تضطر 

��ƢǿƾǓ�̈ȂǬǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ń¤�Ƕǿƾȇǂǌƫ�Â¢�Ƣǿ®¦ǂǧ¢�ǒ Ǡƥ�ǲƬǫÂ��ƢēÂǂƯ�̈°®ƢǐǷ�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�Ƥ ƫŗȇ�ÀƢǯ�ƢŲ

�ǄȈǸƬƫ�ƪ ǻƢǯ�ÂƾƦȇ�ƢǷ�ȄǴǟ�ƢĔƜǧ��» Ƣȇ°ȋ¦�ÀƢǰǇ�ǞǷ�ƢȀǴǷƢǠƫ�Ŀ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�̈°¦®ȍ¦�ƨǇƢȈǇ�Ǻǟ�ǲȈǫ�ƢǸȀǷÂ

بالليونة، وهذا ما أكده محدان بن عثمان خوجة كما سبق أن أشرنا إىل ذلك.

دراسة طبيعة العالقات السائدة بني اإلدارة وبعض القبائل، هو أن النظام وما ميكن استخالصه بعد   

الضرييب الذي كثر حوله احلديث، كان يتميز باملرونة، فاإلدارة كانت تراعي ظروف السكان االقتصادية 

واالجتماعية، حيث فتحت أبواب التفاوض والتشاور معهم حول حتديد قيمة الضرائب، وطرق دفعها. فإذا حلت  

كارثة طبيعية، مثل اجلفاف والقحط واجلراد وتضرر الزرع والضرع من جرائها، فإن اإلدارة كانت تعفي السكان 

املتضررين يف تلك السنة على األقل، من الضرائب املقررة عليهم.

وقد كانت اإلدارة صارمة يف تطبيق القانون اخلاص بالضرائب، وهذا ما أكده محدان بن عثمان خوجة، 

ال: " عندما علم األتراك أن جباة الضرائب يقومون بالتجاوزات، أي أن الدولة مل تكن تقبض بالضبط الذي ق

مجيع املبالغ اليت تعود هلا، وأن اجلباة كانوا جيمعون أكثر من الالزم، عندئذ أوجدوا وسيلة متنع تلك التجاوزات اليت 

).1964:164،تثبط الفالحني وتعوقهم" (العقاد

قول محدان أن العيب ليس يف النظام الضرييب، بل كان يف األعوان الساهرين على تطبيقه. ويفهم من   

وأعتقد أن عدم قيام الدولة بتخصيص أجرة حمددة من خزينتها لألعوان اإلداريني املكلفني جبمع الضرائب، إذ 

قبائل بالضرائب. فكان مسحت هلم خبصم عشر من موارد الضرائب احملصلة، قد كان ذلك سببا يف إرهاق كاهل ال

هلذا السلوك انعكاسات على أساليب التسيري، مما حرم خزينة الدولة من جزء معترب من املوارد املالية. وحالت كل 

هذه العوامل دون متكن الدولة من حتقيق عدالة اجتماعية. فأثار ذلك غضب بعض الفئات االجتماعية اليت كانت 

  واحملكومني. احلكامهذا الوضع يف تدهور العالقات بني تتحمل عبء النظام الضرييب، وتسبب 

�ÀƜǧ��ǶǴǈǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ƪ Ǔǂǧ��ƨȈǟǂǋ�ƢĔȂǰǳ��°ȂǌǠǳ¦Â�̈ƢǯǄǳ¦�ǲưǷ�Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�Ǟǧ®�ÀȂǴƦǬƬȇ�ÀƢǰǈǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤Â

معارضتهم كانت تظهر عندما يتعلق األمر بالضرائب املستحدثة، مثل ضريبة الضيفة والعسة وما يشبه ذلك، اليت  
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اوزات األعوان اإلداريني، أمثال القياد، ورجال املخزن، وشيوخ القبائل وغريهم من اجلباة، وذلك كثرت فيها جت

  لصعوبة مراقبتهم. وقد عانت قبائل الرعية الكثري من هذا النوع من الضرائب.

إن تنوع الضرائب، وتعدد اجلهات املكلفة جبمعها، قد أرهق كاهل القبائل، مما دفع بعضها إىل االنتفاض

¿ƢƬȇȂǋ��ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǞǴǘǷ�Ŀ�ÀȂȈǫǂǘǳ¦�Ƣǿ°ƢǸǣ�µ Ƣƻ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȇǂǳ¦�©¦°ȂưǴǳ�ƢēƾǻƢǈǷÂ��Ǯ ǴȇƢƦǳ¦�ƨǘǴǇ�ƾǓ�

). ومهما كانت درجة التوتر يف العالقات بني السلطة والرعية، فإن احلكام اضطروا يف النهاية إىل 2010:88

بإبرام عقد التصاحل والتفاهم بني الباي أمحد وأعيان فتح باب احلوار مع القبائل املتمردة، وقد توج ذلك اجلهد 

  فيه: قبائل بايلك قسنطينة، ومما جاء 

الواقف على هذا املكتوب األعظم واملنشور املبارك األفخم اجلالب للخري والسرور املضاعف حبول اهللا  مليعل«

، وعمارة الوطن، وذهاب البؤس واحملن، وقوته للربكة، واحلبور، وبه تكون إن شاء اهللا عافية البالد، وهناء العباد

وهو أن األمري املتفق على إمارته، والنظر يف كافة املصاحل وعامة املطالب واملآرب، هو السيد احلاج أمحد باي 

املذكور ال خالف عند أحد يف ذلك، وأنه حرر الرعية من كافة املظامل السابقة ال يطالبون مبغرم وال حمتمة وال 

ذلك من التكاليف الفارطة، وال يأخذ منهم شيئا سوى الزكاة والعشور بوجه ما حكمه قانون جابدة وال غري 

الشرع العزيز لالستعانة على جهاد الكفرة دمرهم اهللا تعاىل. أعلم األمري وشيخ البالد والعلماء، فهذا إعالما تاما 

عنهم يعتمدون عليه، فحسب الواقف شامال عاما، ومن أجل أن يكون هذا املكتوب للرعية أصال يف رفع املظامل

عليه الوقوف عنده وعدم املخالفة. وكتب بإذن السادات واألمري كما ذكر بتاريخ أواخر مجادى األول عام 

).2009:137،(حممد الصاحل العنرتي"ه 1246

أوردنا هذا النص نظرا ملا حيتويه من حقائق تارخيية يف غاية األمهية. أوال، أن الباي أمحد قد اعرتف بعبء 

الضرائب املستحدثة اليت كانت تفرض على الرعية، واليت كانت سبب التمرد والعصيان، فلذلك قرر بأن يلتزم 

  بالضرائب الشرعية فقط. 

يت كانت وراء تراجع السلطة عن مطالبة الرعية بدفع الضرائب ورفع عنها ثانيا، نتساءل عن الدوافع احلقيقية ال

املظامل، أمل يكن ذلك بسبب اعتزام فرنسا على احتالل اجلزائر، فالظرف العصيب يف تلك الفرتة كان يتطلب من 

د املوقع بني الباي أن يتصاحل مع الرعية لنيل دعمها لتنظيم املقاومة. وقد عرب عن ذلك بصريح العبارة يف العق

الطرفني، إذ قال:" لالستعانة على جهاد الكفرة دمرهم اهللا". 

وبالرغم من كل ما ذكر، فإن حكم األتراك العثمانيني يف اجلزائر استمر أزيد من ثالثة قرون، وهذه 

الظاهرة حتتاج إىل الدراسة، وتفسري العوامل املتحكمة فيها.
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  استمرار الحكم العثماني في الجزائر:العوامل المتحكمة في ظاهرة . 6

استنادا إىل ما تقدم، فإن السؤال املطروح حني تناول مسألة الوجود العثماين يف اجلزائر، هو كيف متكن 

�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ƨƥƢƳȍ¦�À¤��ÀÂǂǫ�ƨƯȐƯ�ǺǷ�ƾȇ±ȋ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�ǶēǂǘȈǇ�µ ǂǧ�ǺǷ�Ƕǿ®ƾǟ�ƨǴǫ�Ƕǣ°��ÀȂȈǻƢǸưǠǳ¦�½¦ǂƫȋ¦

نوعية النظام الذي وضعه األتراك العثمانيون يف املدن واألرياف اجلزائرية. فإذا متكن السؤال، يتطلب منا فهم 

�ƨƦǣǂǳ¦Â��Ƣđ�ƨǘƥ¦ǂŭ¦�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�©ƢȈǷƢū¦�ǲǔǨƥ�ƢĔƢǰǇ�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦Â�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�Àƾŭ¦�̧ Ƣǔƻ¤�ǺǷ�ÀȂȈǻƢǸưǠǳ¦�½¦ǂƫȋ¦

نظرا التساع مساحتها، وتنوع القبائل اليت أبداها احلضر يف التعايش معهم، فإن األمر مل يكن كذلك يف األرياف،

�Ƣđ�ƨǼǗƢǬǳ¦

وبالرغم من كل العقبات، فإن األتراك العثمانيني وضعوا نظاما إداريا وعسكريا واقتصاديا حمكما، مما 

ساعدهم على إخضاع قسم كبري من القبائل لسلطتهم. وكانت قاعدة ذلك النظام، قائمة على ما يعرف بنظام 

تشكل من القوى احمللية الفاعلة، املتمثلة يف الزعامات القبلية والدينية. وترك األتراك العثمانيون املخزن، الذي كان ي

السلطة الفعلية يف األرياف يف يد القوى احمللية، حيث حافظوا على النظم التقليدية للقبائل من حيث التسيري، 

لوجود العثماين. وقد دعم العثمانيون هذا والتنظيم، ومجع الضرائب، ورمبا ذلك ما جعل بعض القبائل تتقبل ا

قسمت البالد إداريا إىل ثالثة . كما التنظيم بآليات أخرى فعالة، منها: مصاهرة احلكام لألسر الريفية املرموقة

باياليك وكل بايلك إىل أوطان وكل وطن إىل قبائل، وكان يتم تعيني البايات والقياد والشيوخ على كل هذه 

، وذلك ما مكن السلطة املركزية من التحكم يف تسيري الدولة. وهناك آليات أخرى ق ذكرهكما سب  التقسيمات

وظفها العثمانيون لضمان استمرار حكمهم يف اجلزائر، مثل سياسة جتنيد األجناد من الواليات العثمانية املشرقية، 

اجلبلية املتعودة على التمرد، وكان ملراقبة حتركات القبائل  االسرتاتيجيةاألبراج العسكرية يف املناطق  وإنشاء

ون إىل شن محالت عسكرية إلمخاد القبائل املتقاعسة عن دفع الضرائب. وإحدى اآلليات اليت أالعثمانيون يلج

وظفها العثمانيون لضمان التوازن يف األرياف، هي سياسة الصفوف اليت كانت تتمثل يف مساندة أحد األطراف 

دة، وكان اهلدف من ذلك، هو منع ظهور قوة حملية منافسة حلكمهم.   املتنازعني يف القبيلة الواح

إذا استثنينا جتاوزات بعض جباة الضرائب، فإن العالقات بني األهايل والسلطة احلاكمة كانت يف معظم 

�©¦ȂǬǳ¦�Ƕǟ®�ń¤�ǲƟƢƦǬǳ¦�̧ ǂē��ƨȈƳ°ƢŬ¦�°ƢǘƻȌǳ�®ȐƦǳ¦�ƪ ǓǂǠƫ�ƢǸǴǯ�Ǿǻ¢�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ǲȈǳƾǳ¦Â��ƨƦȈǗ�©ƢǫÂȋ¦

  لنظامية.ا
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  خاتمة:

:أنّ نستنج من خالل ما سيق   

ما ميز سكان املدن مبختلف شرائحهم خالل فرتة احلكم العثماين، هو االنسجام والرتابط، واخلضوع لطاعة -

احلكام. وكانت املصلحة املشرتكة، واخلطر اخلارجي من العوامل اليت وحدت بني خمتلف الفئات االجتماعية 

أن عالقات اإلدارة كما   اخلالفة اإلسالمية.والسلطة احلاكمة، دون أن ننسى فكرة اجلهاد يف سبيل اهللا، حتت راية 

�ǲƟƢƦǬǳ¦Â�ÀǄƼŭ¦�ǲƟƢƦǫ�ǲưǷ��ƢȀǠǷ�ÀÂƢǠƬŭ¦�ǶǈǬǳƢǧ��Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�ǲǷƢǟ�Ƣǿ®ƾŹ�ÀƢǯ��ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐƢƥ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦

املتحالفة، كان يستفيد من بعض االمتيازات، أما القسم اخلاضع واملعادي هلا، املتشكل من قبائل الرعية واملمتنعة، 

مل كل األعباء، اليت كانت سببا يف خروجه عن طاعة اإلدارة.فكان يتح

وجود األتراك العثمانيني يف الريف اجلزائري مقصورا على القياد واآلغوات واحملالت العسكرية اليت كانت كان   - 

وكان عدد  جتوب األرياف جلمع الضرائب يف مواسم معينة (الربيع واخلريف)، واحلامية العسكرية املرابطة يف األبراج،

�Ŀ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�À¤�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�¦ǀŮÂ��Ƣđ�śǼǗƢǬǳ¦�ÀƢǰǈǳ¦�®ƾǟÂ�®ȐƦǳ¦�ƨƷƢǈŠ�ƨǻ°ƢǬǷ��¦ƾƳ�ȐȈƠǓ� ȏƚǿ

األرياف كانت يف يد القوى احللية املتمثلة يف قبائل املخزن، والزعامات احمللية القبلية والدينية.

���ǶȀǠǷ�ÀÂƢǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ǲƟƢƦǬǳ¦�ǒأن عدم إقدام العثمانيني على تغيري النظم املورثة  -  Ǡƥ�Ǟƴǋ�ƾǫ��ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ

كما أن اخلطر اخلارجي الدائم الذي كان يهدد البالد، قد كان من العوامل اليت جعلت بعض القبائل، السيما 

  الدينية تتعاون مع العثمانيني.

-ưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǂƻ¦Â¢�ǺǷ� ¦ƾƬƥ¦�Ƕē¦±ÂƢš �̈ǂưǯÂ�̈°¦®ȍ¦�À¦Ȃǟ¢�̈ƘǗÂ�®¦ƾƬǋ¦�À¢�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�ÀƢǯ��ǂǌǟ�ǺǷƢ

وراء خروج بعض القبائل عن والء العثمانيني. وهكذا عرفت دائرة املعارضة واملقاومة الداخلية اتساعا كبريا، فلم 

  يعد بإمكان احلكام قمعها. وكانت النتيجة النهائية ضعف احلكم العثماين وزواله. 

املتوسط عامة قد أخر املد االستعماري األوريب إىل أفريقيا واملشرق  أن الوجود العثماين يف اجلزائر ويف البحر - 

العريب إىل غاية القرن التاسع عشر، ولكن بعد التفكك والضعف الذي تعرضت له الدولة العثمانية متكنت القوى 

��Ƣđ°ƖǷ�ǪȈǬŢ�ǺǷ�ƨȈƥ°Âȋ¦

ثماين يف اجلزائر.وعلى ضوء ما تقدم ميكن اآلن ألي شخص أن يقيم بنفسه طبيعة احلكم الع
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