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ملخص:
تسى هذﻩ الدراسة إى رصد ومعرفة بعض الخصوصيات ال~ مت النظام السيا~ إليالة الجزائر خالل املرحلة الثانية
من حكم الدايات ) ،(1830-1710وال~ وإن قلصت السيطرة املباشرة للباب العاي ،إال أا سمحت بالتواصل الشكي
للسيادة العثمانية ي الجزائر.
ومــن جهــة أخــرى ،نحــاول الوقــوف وبشــكل أساــ~ عنــد تــدخل وانخــراط ٕالانكشــارية ــي الحيــاة السياســية ،وتحكمهــم
الواضح والكي ي من يعتي منصب الداي ،ودوا¥ي ذلك وما ترتب عنه من اضطراب وعدم استقرر للسلطة السياسية
الحاكمـة للــبالد ،وكـذا نبحــث ـي محاولــة بعـض الــدايات الـتملص والــتخلص مـن ســيطرة ٕالانكشـارين ،والســي لتوريــث
الحكم ي أسرهم ،و®ي املحاوالت ال~ آلت إى الفشل ألسباب متعددة ،ستقف الدراسة عندها قراءة وتحليال.
الكلمات املفتاحية :الجزائر-العهد العثماني_الداي-الانكشارية-الصراع-السلطة
Abstract
This study seeks to identify some of the characteristics that characterize the
political system of the Algerian state during the second phase of the rule of the
deys (1710-1830), which although the direct control of the Sublime Porte was
less, but it allowed the formal continuity of Ottoman sovereignty in Algeria.
On the other hand, we try to study the intervention of the Janissaries and
their involvement in political life and their clear and complete control over
whoever holds the position of the Dey, the reasons for that and the consequent
turmoil and instability of the ruling political authority of the country, and we
also consider the attempt of some deys to escape and get rid of the control of
the Janissaries, and seek to bequeath power In their families, and from the
attempts that ended in failure. For various reasons, the study will stop at the
reading of an analysis.
Key words: Algeria, the Ottoman era, the Dey, the Janissaries, the struggle,
the power.
مارست الدولة العثمانية سلط²ا السياسية ،عى

القرن الثامن عشر ،أدى إى إضعاف سيطرة الحكومة املركزية

الواليات العربية -ومن بينه الجزائر -من خالل نظام اعتمدت فيه

عى الواليات ،وبالتاي شهدت العديد من هذﻩ الواليات ظهور

تدعيم

حركات سياسة وح» عسكرية رافضة للوجود العثماني من

عى

ثالث

ركائز أساسية

الحاكم)الواي/الباشا(،

وإرسال

تمثلت
الجنود

أوال ي

ٕالانكشارية)القوة

العسكرية( والقا¶~)املمثل الشر¥ي( ،لكن الضعف التدري·ي
الذي عرفته املؤسسات السلطانية للخالفة العثمانية بداية من

ٔالاساس.
وأمام هذﻩ الوقائع ،وجدت السلطة العثمانية نفسها
ُ
ُ
تستسلم للتطورات املستجدة وتسلم Àا ،شريطة أن تبقي
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الواليات عى احIJامها لاللJامات الرئيسية والشكليات الظاهرية

إال أن الطبقة الحاكمة أو من توالوا عى الحكم البالد ،لم

ال~ توÂي بالخضوع للسلطات املركزية ،ومن جملة ذلك ،الالJام

يشكلوا أسرة أو أسر جعلت السلطة متوارثة بن أفرادها ،سواء

باملساهمة ي أمن الدولة العثمانية واملشاركة ي حمالÃا ودفع

من العنصر العثماني أو من العنصر املحي؟ وهو ٔالامر الذي جعل

الضريبة السنوية إى خزينة الدولة ،وال~ ®ي بمثابة مظهر من

الجزائر حالة استثنائية ي تلك الفIJة ،إذا ما قورنت ببعض

مظاهر الاعIJاف بسيادة الباب العاي .

1

وهذﻩ الوقائع واملعطيات املستجدة ي الواليات العربية
خالل العهد العثماني ،تنطبق عى الجزائر ،خاصة خالل فIJة
الدايات ) ،(1830-1671فقد تعرضت معظم املصادر واملراجع
ٔالاجنبية خصوصا ،باالنتقاد والاستهجان الشديدين لنظام
وطبيعة الحكم ي الجزائر خالل تلك املرحلة ،ملا اعتقدته

الواليات العثمانية املجاورة لها ،أو ح» البعيدة عÚا ،وهاته
الواليات العربية عرفت تحوال ي طبيعة الحكم والسلطة ،بظهور
أسر محلية حاكمة ،بعد ما تمكنت من الاستحواذ عى مقاليد
السلطة الفعلية وأبق²ا إرثا بن أفرادها وألمد طويل ،من ذلك
ٔالاسرة الحسينية بتونس 5،والقرمانلية بطرابلس الغرب 6،وآل
العظم بدمشق.

 -1أسباب استمرارية السيادة العثمانية خالل الفIJة

استئثارا من ٔالاتراك بمقاليد السلطة والانفراد Àا وباملقابل
Ãميش ٔالاهاي ،وهذﻩ املصادر واملراجع اعتIÉت ٔالاتراك أقلية

املدروسة:

عرقية بعيدة جغرافيا العثمانية ،ح» عن مقر السلطة وتم
وصفهم بـ" النخبة املستوردة" ،ال~ ظلت غريبة منغلقة عى
نفسها ،متفوقة ومعJة بذاÃا اجتماعيا ،مصرة عى إبعاد باÎي
الفاعلن الاجتماعين خصوصا السكان املحلن عن دوائر
السلطة ،وإبقاء حكم البالد بأيدÏا فIJة طويلة من الزمن تزيد
عن ثالثة قرون.

2

7

لقد كان الدايات ي بداية عهدهم )،(1710-1671
ينتخبون من طائفة رياس البحر ،ال~ اسIJجعت نفوذها بعد
إلغاء نظام ٔالاغوات )قادة الجيش الIÉي( ،وبالرغم من هذا التغI
الذي حدث ي نظام الحكم ،فإن السلطان العثماني استمر ي
تعين وإرسال باشاوات ،اقتصر وجودهم عى الجانب الشكي-
الشري ،بعد أن تم تجريدهم من كل السلطات .غ Iأن هذا

ُويعد انحصار السلطة ي يد ٔالاتراك دون غIهم ،إى

الوضع لم يستمر بعدما تمكن الدايات ي املرحلة الثانية )-1710

جانب إبعادهم للعنصر املحي ،الذي اكتفى باألدوار املساعدة من

 (1830من الجمع بن منصب الداي والباشا وتحقيق استقالل

بن أهم ٔالاسباب ال~ ساهمت ي استمرار الحكم العثماني من

تام ي القرار املتعلق باختيار وانتخاب حكام بن فئ²م ،ففي سنة

جهة 3،ومؤشرا عى ظاهرة الانغالق ي نظام الحكم ،من جهة

 1710قام الداي عي شاوش بطرد الباشا الذي أرسل من مقر

أخرى ،فقد ضرب الحكام حصارا شديدا حول أنفسهم وحول

الدولة العثمانية.

مواقع القوة ال~ بن أيدÏم ،ح» ال يتسرب إلÔا بقية السكان
وال يرÎى إلÔا الطامحون ي الحكم.

8

وباملوازاة مع هذﻩ الخطوة ،ربط الدايات عالقات

4

دبلوماسية مباشر مع العديد من الدول ،ورسموا معالم السياسة

وتتمحور إشكالية هذﻩ الدراسة ي البحث عن ٔالاسباب

الخارجية للجزائر ،وهذﻩ ٕالاجراءات حققت مع »áالاستقالل

والظروف ال~ أسهمت ي استمرارية السيادة العثمانية ي

للبالد ،ما يع ~áأن الجزائر أصبحت منذ هذﻩ املرحلة دولة
مستقلة ،لها حدود معلومة ،وراية خاصة Àا ُ
وعملة تصك محليا

الجزائر ،والعوامل واملعطيات ال~ حالت دون حدوث تحول
جذري ي طبيعة وهيكلة ُوبنية النظام السيا~ للجزائر ي أواخر

وجيشا مستقال ،وي هذﻩ املرحلة أصبح دور السلطة العثمانية

العهد العثماني.

املركزية ،بحيث اقتصر عى منح لقب باشا للحاكم الذي يختارﻩ

وقبل الغوص ي معالجة هذﻩ ٕالاشكالية وٕالاجابة عن
التساؤالت املطروحة ،نش Iإى أنه وبالرغم من طول مدة الحكم
العثماني ي الجزائر ،وال~ فاقت الثالثة قرون )،(1830-1519

الديوان ي الجزائر ،وباملقابل حافظ الحكام عى إرسال الهدية
إى اسطنبول كل ثالث سنوات 9.فكيف يمكن تفس Iاستمرار
الارتباط بالدولة بالعثمانية ؟ وهو ما سنجيب عنه ي النقاط
التالية:
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-1-1استمرار عملية التجنيد:
اعت IÉالباحث الفرن ~äأندري ريمون ،أن وضع ٔالاتراك

عاجزين ح» عن حماية أنفسهم من دسائس ومؤامرات
الجنود.

بالجزائر ،يعد وضعا استثنائيا مقارنة بمدن أخرى ،بسبب

-2-1عدم فاعلية العنصر املحي

محافظ²م عى الطابع الIJكي للنخبة الحاكمة ح» الÚاية ،وما
ساعدهم حقا هو استمرار عملية التجنيد من ٔالاناضول 10،ال~
ُ
كانت بمثابة تعزيزات ،فسر تواصلها واستمرارها برغبة العنصر
الIJكي ي الحفاظ عى السلطة بأيدÏم ،تجنبا لتحول الانكشارية
إى قوة جزائرية.

11

ويبدو أن حاجة حكام الجزائر ،إى تجنيد الانكشارية
من ٔالاناضول ،وعى فIJات منتظمة قد ساهم دون شك ي

إن استقرار الحكم ي الجزائر بيد العناصر الIJكية ،ال
يعود فقط الستمرار وصول املجندين الجدد من منطقة
ٔالاناضول ،وإنما يعود أيضا لعدم فاعلية الطبقة الوسطى من
الجزائرين ،وشبه غياب لتلك النخبة القوية الحاملة لألفكار
15

التنويرية ح» تعمل وتسى لتشكيل قيادة محلية قادرة عى
توحيد العنصر املحي ي تنظيم سيا~ وعسكري ،قادر عى توي
مهمة استالم الحكم والدفاع عن البالد.

دفعهم للمحافظة عى عالقات متمة مع الباب العاي ،الذي
اكتفى بمظاهر السيادة الشرفية املحضة .وألن استقرار ٔالاوضاع
ي مدينة الجزائر كان دائما مهددا باألخطار القادمة من جهة
البحر ،فإن وجود القوات ٕالانكشارية ،كان ُيشعر ٔالاهاي ولو
نظريا ،بأم محمين بالقوة العسكرية للدولة العثمانية ،ومن
ثمة يروا َ
السد املنيع ي وجه ٔالاخطار الخارجية ،ح» وإن كانت
أوضاع الدولة العثمانية ،ي هذﻩ ٔالاثناء ،منحدرة نحو
الانحطاط.

12

14

16

وأرجع الباحث أرزÎي شويتامٔ ،الاسباب ال~ حالت دون
تمكن فئة الحضر من الIÉوز عى مسرح ٔالاحداث ،إى عدم
تجانس هذﻩ الجماعة ،فعناصرها ال ينحدرون من أصل واحد،
كما أن معظم الحضر كانوا مبعدين عن مراكز السلطة ،مما لم
يIJك لهم هامش املناورة والتآمر عى سلطة ٔالاتراك ،إضافة إى
السبب الدي ،~áحيث أن حضر املدن كانوا متمسكن بالدين
ُ
وتعاليمه ،وال~ تحرم الاقتتال بن املسلمن .إضافة إى ميل
الحضر إى الاشتغال بالتجارة ،و®ي من النشاطات ال~ ال تعرف

والبد من الاعIJاف بأن سياسة التجنيد قد تغIت،

الاضطراب والتقلب كالسلطة ومناصðا.

فعندما كانت الجزائر ترسل املندوبن إى أزم Iلجمع الجنود،
وبدال من إتباع الطريقة املعهودة ال~ كانت تسمح بتجنيد الرجال
الçهاء ؤالاكفاء ،كان املندوبون يفتحون الباب لكل راغب من
العامة ،ح» أصحاب السوابق العدلية والذين أدÀم أو أدام
القضاة ،بل وجد بن املجندين Ïود ويونانيون تحايلوا بإجراء
عملية ختان ألنفسهم ح» يتم قبولهمٔ 13.الامر الذي عاد بنتائج
وخيمة عى الجزائر ،فبعدما كان الجنود يدافعون عن البالد
وأمÚا ،أصبحوا يشكلون مصدر ومنبع الفو¶» ،وقد تمكنوا من
إعالء كلم²م وفرض رؤاهم وطروحاÃم ،فكانوا يتدخلون ي
تسي Iمختلف شؤون البالد ،بل وصل Àم ٔالامر إى أك Iëمن ذلك
وأخطر منه ،عندما أصبحوا يتحكمون ي منصب حاكم البالد،
ومن ثمة ُينصبون ويعزلون الحكام وفقا ألهواìم ورغباÃم ،ح»
اعتى سدة الحكم عدد من الحكام تنقصهم الخIÉة والقدرة عى
وضع َ
حد لتجاوزات الجنود ،بل كان هؤالء الحكام يبدون

17

دون إغفال الدور الذي لعبته سياسة الIJغيب
والIJهيب ال~ اتبعها السلطة الحاكمة حيÚا ي حكم الرعية ،من
خالل استمالة البعض وقهر البعض ٓالاخر 18،ناهيك عن عدم
اهتمام السكان املحلين بما كان يجري ي دوائر الحكم ،وعدم
الخوض ي هذا الشأن حفاظا عى أرواحهم وأموالهم من جهة،
أو تعففا عن الحكم ودواليبه من جهة ثانية ،وهذا املوقف
املسالم للجزائرين ،الحظه حمدان خوجة عى سكان مدينة
الجزائر ،فوصفهم بقوله  ":إن سكان هذﻩ املدينة  ...مساملون
بالطبع ويخضعون للسلطة ولو جارت".

19

 -3-1خصوصيات النخبة الحاكمة )هيمنة العنصر
الIJكي(
خالل املرحلة ال~ نخصها بالدراسة)،(1830-1710
تداول عى السلطة عى مدار الـ املائة والعشرين سنة محل
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الدراسة ،سبعة عشرة حاكما )دايا( 20كانوا جميعا ينتمون إى

البارزة ي الدولة ،و®ي من مرتبة الخزناòي 23أو ٓالاغا 24أو خوجة

ٔالاتراك ،وكان يتم انتخاÀم عادة من فئة املوظفن السامن،

الخيل 25،وإذا كان هذا هو املعلوم بالضرورة ،إال أنه لم يكن

وهم نفسهم الذين يشكلون مجلس الحكومة ،وهو الجهاز الذي

القاعدة ثابتة ،ولم يكن محل احIJام والJام بشكل دائم ،إذ كان

ارتكزت عليه الحياة السياسية ابتداء من مطلع القرن الثامن

بإمكان الجندي البسيط أن يصل إى منصب الداي ،وهو ما كان

21

يحدث بن الفينة ؤالاخرى ،خاصة ي فIJات الاضطراب و

عشر والذي كان يتصدرﻩ الداي.

الفو¶».
الفئة التي كان يتم اختيار الدايات منھا -1710
1830م
الشواش

اآلغوات

الخوجات

الخزناجية

والالفت استثناء أن وكيل الحرج،

26

نادرا ما توي

منصب الداي ،بالرغم من أهمية وظيفته ال~ تع ~áالاهتمام
بالشؤون الخارجية ،وٕالاشراف عى أمور البحرية ،فهل كان
ية
الانكشارية
لعالقاته بالقناصل والتجار ٔالاجانب ،السبب ي جعل الانكشار

6%

تنظر إليه بعن الشك والريبة ؟ الحقيقة أن ٔالامر يعود لطبيعة

12%
47%

هذا املنصب ال~ عرفت تقلصا ي مهامها ومحدودية ي
صالحياÃا ،مما جعل مكانة وكيل الحرج تضعف وتIJاجع ،خاصة
35%

بعد تضاؤل موارد الغنائم البحرية واشتداد الضغط ٔالاوربي عى
الجزائر وتزايد نفوذ باÎي املوظفن السامن مثل الخزناòي وآغا
العرب.
وكما هو موضح ي الشكل البياني التاي 27،فإن عموم

وأعضاء املجلس املذكورين ،هم بمثابة وزراء ،ومجلس
وزراء الداي ،الذي ُيعد الحكومة الحقيقية للبالد ،وال~ تحررت

الخزناجية )وزراء املالية باملفهوم الحديث( ،كانوا الفئة ٔالاوفر
حظا ي والصول إى هرم السلطة ) ،(%47متبوعن بمنافسÔم

من كل سيطرة للديوان علÔا ،وتجدر ٕالاشارة أن تنصيب الداي

من خوجات الخيل)املشرفن عى أمالك الدولة( ) ،(35%وهذﻩ
ُ
النسب تظهر أن انتخاب الداي كان محصورا õي ٔالاغلب بن

فيه موافقته عى انتخاب الداي ،ويكون هذا الخطاب مرفقا

هاتن الفئتن من املوظفن) ،(82%وباÎي النسبة أي ) (18%كانت

بالقفطان وسيف الدولة ،وهو التقليد املعروف منذ تأسيس إيالة

من نصيب فئ~ ٔالاغوات والشواش ،و®ي الوقائع ال~ دفعت

الجزائر ،وعادة ما كان يتم هذا ٕالارسال بأسرع وقت ممكن،

الزهار إى القول ":أن العادة عندما يموت الداي ،يتوى مكانه

رسميا ال يقع إال بعد وصول خطاب من السلطان العثماني ،يؤكد

وذلك بواسطة "قب·ي با "~úأو مبعوث الدولة.

22

الخزناòي.
الخزناòي ،وٓالاغا يتوى منصب الخزناòي

28

غ Iأن التساؤل الذي يطرح نفسه ،هو مدى تساوي

وما ذهب إليه الزهار ال يتوافق تماما مع رأي حمدان

الحظوظ بن املوظفن السامن بمجلس الحكومة ،ي توي أعى

خوجة ،الذي الحظ أن وكيل الحرج هو من بن الشخصيات

منصب ي الدولة أي منصب الداي؟ وماذا لو كانت حظوظهم غI

ٔالاوفر حظا لتوي املنصب ،ذاكرا ي هذا املضمار ":أن من جملة

متساوية؟ فهل كان ذلك يع ~áوجود تكتالت تفرض هذا أو ذاك؟

أعضاء الحكومة يوجد اثنان أحدهما يسم» وكيل الحرج ،وثانÔما
يسم» الخزناòي ،ومن بن هذين الشخصن ُيختار الداي ،ألن

يمكنه اعتالء سدة الحكم؟

الحكم ي الجزائر ليس وراثيا ،إذ أن الاستحقاق الشخ ~øال

وما ®ي الشروط واملعاي Iالواجب توفرها ي الشخص الذي

وٕالاجابة عن هذﻩ التساؤالت تدفعنا بداية إى التأكيد
أن منصب الداي كانت تتوالﻩ ،ي الغالب إحدى الشخصيات

ينتقل إى ٔالابناء ،وبعبارة أوضح نستطيع القول بأن الجزائرين
اختاروا مبادئ الحكم الجمهوري ،و رئيس الجمهورية هو
الداي".

29
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ُ
وقد لوحظ بأن منصب الخزناòي قد عرف تطورا

ملحوظا ،فبعدما كان ي العهد ٔالاول للدايات مجرد موظف
يشرف عى الخزينة ،خاضع للكتاب ٔالاربعة 30،أضýى مع أوائل

الفئة التي كان يتم اختيار الدايات منھا
1830-1710م
اآلغوات

الشواش

الخوجات

تبة الثانية ي نظام الحكم ،ؤالاوى
املرتبة
القرن الثامن عشر يتبوء املر

الخزناجية

6%

املؤهلة لتوي منصب الداي .أضýى مع أوائل القرن الثامن عشر
يتبوأ املرتبة الثانية ي نظام الحكم ،ؤالاوى املؤهلة لتوي منصب

12%
47%

الداي 31.فإذا كان الخزناòي يحظى من العامة بنوع من التقدير
والاحIJام ،فألن منصبه من املمكن يؤهله ألن يصبح دايا ي يوم
من ٔالايام ،ولذلك كانت العامة تتودد إليه مسبقا.

35%

32

وكقراءة عامة للنسب الواردة ي الشكل البياني املتعلق
بالفئات ال~ اعتلت منصب الداي ،يمكن التأكيد أن النسبة
ناجية وخوجات الخيل ،وهم الذين سيطروا
الخزناجية
متقاربة بن الخز
أجماال عى سدة الحكم ،وهو ما يؤشر كانطباع ٔالاوي عى حدوث

توارث منصب الداي بن أقارÀما ،مثلما يبينه الشكل التاي
وأقاربه:
بوضوح - :عبدي باشا وأقاربه

تنافس شديد بن الفئتن املذكورتن ،أما الذين تولوا منصب
الداي من خارج تلك الوظيفتن ،ف ~þمنحصرة ي أساسا
ٓالاغوات بنسبة ) (%12والشواش بنسبة ) ،(%6وهو ما دل عى
إمكانية توي منصب الحاكم للجزائر خارج الفئتن ٔالاوليتن
املسيطرتن ،وقد يكون من باب املصادفات أو ضربا من الحظ،

وبخصوص هؤالء الدايات الذين جمعت بيÚم صلة

أو وضعا استثنائيا .وبعيدا عن هذﻩ النسب وٕالاحصائيات ،هناك

القرابة عن طريق املصاهرة -ليست قرابة الدم -نالحظ أن

تساؤل مشروع عن مدى استقرار الدايات ي مناصðم؟ وبالتاي

البداية كانت مع الداي عبدي باشا ،والذي بقي ي الحكم ثماني

البحث ي مدى استقرار نظام الحكم؟.

سنوات ،وهو شخصية عسكرية قوية ،وصاحب طباع جيدة

 -2نظام الحكم بن الاستقرار والاضطراب
-1-2محاوالت فاشلة لتوارث منصب الداي

وروح رقيقة ،لكنه تأثر كثIا لفقدان وهران سنة  ،1732وكان
ذلك ي أواخر أيامه ،وشعر بالذنب واملالمة ،ألنه اعت IÉنفسه قد
ّ
قصر ي تقديم املساعدة ي الوقت املناسب ،وأن الIJتيبات ال~
تمت كانت ضعيفة ،كما شعر أنه قد فقد اعتبارﻩ أمام العسكر،

لقد عرف نظام الدايات ي الجزائر استقرارا واضحا ي
نظام الحكم ،وذلك ابتداء من العقد الثاني من القرن الثامن
عشر ،واستمر هذا الحال إى غاية أواخر التسعينات من القرن
نفسه1710)،م1791/م( ،واملالحظ أنه خالل  88سنة تعاقب

فلم يتحمل هذا الوضع وأغلق عليه أبواب القصر وامتنع عن
محادثة أو مقابلة أحد من الناس ،وامتنع ح» عن ٔالاكل
والشرب ،وزاد من تناوله لألفيون إى أن مات سنة  ،1732عن
عمر ناهز  80عاما.

33

عى سدة الحكم ثمانية من الدايات ،والفIJة ٔالاطول ي الحكم
تعود للداي محمد بن عثمان باشا ،الذي شغل املنصب ما بن

وبالرغم من أن عبدي باشا كان له ولدان ،أحدهما

)1766م و1791م( ،وأي مدة مقدرة بـ  25سنة )ربع قرن( ،يليه

يد¥ى محمد ،والذي تدرج ي الجيش الانكشاري إى أن وصل إى
34

الداي إبراهيم ،الذي حكم مدة  14سنة والذي توي السلطة ما

أعى رتبة فيه ،و®ي رتبة آغا ،إال أن عبدي باشا لم يوص

بن سنوات) 1732و1745م( ،ويبدو أن طول البقاء ي الحكم

باستخالف ابنه ،والذي كانت تتوفر فيه عموما جميع الشروط

خصوصا لدى هذين الحاكمن قد نتج عنه بوادر توجه نحو

املطلوبة ،خاصة شرط الانتماء لالنكشارية ،فما هو السبب؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وٕالاجابة املحتملة هو تصدي الانكشارية الحازم

وجدا أن باب الزاوية قد أغلق ،بعدما بلبلغ القائمن عليه أمر

لتوريث منصب الداي .فبعد وفاة عبدي باشا حل مكانه صهرﻩ

الهرج الواقع ي القصر .فرجع وملا وصل ٔالام Iلزنقة فرن الزناكي،

والد زوجته ،وهو إبراهيم باشا ،الذي كان يعمل سابقا خزناòي

بالخزناòي وقتلوﻩ أيضا ،بن
لحق به العسكر فقتلوﻩ ،ثم لحقوا بالخزناòي

ي ديوان عبدي باشا ،مما أهله إلرتقى ملنصب الحاكم  -دون أن

جامع كتشاوة وباب الحمام.39

يلقى اعIJاضا –بالرغم من تقدمه ي السن ،وسمعته غI
املشرفة ،حيث عرف بأساليب الخداع والاحتيال ،وال~ وظفها
ح» ي تعامله مع القناصل ٔالاجانب ،الذي كان يتالعب Àم

والشكل البياني التاي يوضح تداول أقارب محمد بن
عثمان باشا عى منصب الداي:

ويعمل عى إثارة الغIة والتنافس فيما بيÚم ،فعى سبيل املثال
كان يتظاهر بامليل نحو الانجل بقصد إغاظة الفرنسين الذين
كانوا يقدمون املساعدات للجيش الاسباني.

• اﻟداي ﻣﺻﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ
•  1220-1213ھـ
• 1805-1798م

وي أيامه ٔالاخIة من سنة 1745م ،وبعدما أصبح

مات مقتوال

تولى بعده ابن
أخته
• اﻟداي ﺣﺳن ﺑﺎﺷﺎ
•  1213-1206ھـ
• 1798-1791م

• اﻟداي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺜﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺎ
•  1206-1179ھـ
• 1791-1766م
تولى بعده ابن
أخيه

عجوزا وعاجزا ،وضعفت همته وانحل جسمه كثIا وأصيب
جوزا
أو» بتعين ابن أخيه ي منصب
بمرض وشعر بدنو أجله ،أو
الداي ،وهو الذي خلفه فعال بعد  13سنة من الحكم ،وكان ابن
أخيه يسم» أيضا إبراهيم فعرف بالصغ) Iكوجك( ،وقد أصبح
للجزائر وهو ي سن الخامسة ؤالاربعن ،غ Iأن فIJة حكمه
دايا للجزائر
لم تدم طويال ولم تتجاوز الثالث سنوات ،إذ توي فجأة سنة
1748م ،وقد قيل بأنه مات مسموما.

لذلك اتسمت الفIJة املمتدة من أواخر القرن الثامن
عشر وتحديدا بعد وفاة الداي حسن الذي دامت واليته سبع
سنوات) ،(1798-1791إى غاية ايار نظام الحكم العثماني
بعدم الاستقرار ،إذ عاد الجند إى سابق عهدهم من العصيان

35

والتمرد وأضحوا يعينون ويعزلون الحكام حسب هواهم .وكانت

محمد بن عثمان باشا وأقاربه

تداعيات ذلك جلية حيث انخفض معدل البقاء ي السلطة إى

مع اية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر
ميالدي ،كاد أقارب الداي محمد بن عثمان باشا 36،من الاستئثار

أربع سنوات بينما كان املعدل الوسطي يقدر بثماني سنوات.

40

-2-2تدخل الانكشارية املباشر ي تعين الحكام

بمنصب الداي ،وجعله وراثيا بن أفرادهم .فلما توي الداي
محمد بن عثمان باشا ،الذي يعت IÉمن أشهر الدايات وأطولهم
بقاء ي منصبه ،وهو الذي عرف بقوة شخصيته وإرادته ورجاحة
عقله ،توى مكانه ابن أخيه ،حسن خزناòي ،وقد كان مستقرا ي
اسطنبول ،فأرسل إليه الداي محمد بن عثمان بمن يحضرﻩ هو
وأخيه ،و والﻩ املناصب وارتقى به ح» عينه خزناجيا.

37

ظهر تدخل العسكر ي شؤون السلطة ،بصفة خاصة
ي عهد الداي أحمد باشا ) ،(1808-1805وذلك بعد مصرع
الداي مصطفى باشا ،فقد حدثت مصادرات ألموال وأمالك
الكث Iمن كبار املسؤولن ،شملت الخزناòي وخوجة الخيل وآغا
الصبايحية الخزندار واملقاطع·ي ،وبايات الشرق والغرب وقايد
العرب وحاكم مليانة...الخ ،ولم يتوقف ٔالامر عند املصادرة أو

بعد وفاة عمه أصبح حسن خزناòي دايا ،وقد عن

الحجز بل تعداهما إى إعدامهم جميعا ،والاستيالء عى
جز

بدورﻩ ابن أخته مصطفى خزناجيا )سيتوى منصب الداي بعد
وفاة خاله حسن( 38.وأصبح ُيعرف بالداي مصطفى باشا )-1798

مناصðم ،مما يدل عى أن دفة السلطة انتقلت من يد فئة كانت
تجمعها روابط قوية ،عرفها البعض بجماعة أزم ،Iإى فئة

 ،(1805وهو الذي ثار العسكر عليه وعى الخزناòي ،فخرج الداي

أخرى ،ليس لها نفس عناصر الاستقرار والثبات ،بل ®ي تحالف

الخزناòي ،من دار ٕالامارة هاربن إى ضريح
مصطفى باشا رفقة الخزناòي،

مؤقت غ Iمتجانس فتح الباب أمام بروز صراعات داخليه غلب

الوي الصالح سيدي واي دادة الالعجم~ فعندما وصال الضريح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علÔا الشكل الدموي ،من انقالبات متوالية ومن صراعات بن
الزمر خالل الفIJة ما بن ).(1817-1805

41

السابق) ،(1799وقد قام Àا أحد أصهار املف~ بن مالك ،حسب
رواية الزهار ،وهو املسم» أيضا عي خوجة ،من أجل الثورة عى

وكان لهذﻩ الصراعات انعكاساÃا عى استقرار

الداي مصطفى باشا.

44

السلطة ،ال~ تداول علÔا وخالل فIJة وجة ،عدد من الدايات

لقد سجل الزهار ،ب ~ء من الحسرة ،سوء املعاملة

ح» أن أحدهم لم ينعم بمنصبه سوى 17يوما!! وهو الداي

والضرب وٕالاهانة ال~ تلقاها املف~ بن مالك وأقاربه بعد وفاة
45

محمد باشا )1230ه/ـ1815م ( ،كما أن الداي عي خوجة

الداي عي خوجة بسبب الطاعون ،كما أبدى تحسرﻩ أيضا

)الغسال(1224-1223 ،هـ1809-1808/م حكم أربعة أشهر فقط.

عى عدم قيام املف~ بن مالك باستغالل الفرصة السانحة

أما الداي عي خوجة )1818-1817م( فإنه لم يبق ي منصبه

حيÚا ،والجلوس مكان صهرﻩ عى كر~ الحكم ،قائال بالحرف

سوى عام واحد ،ومع ذلك فقد قام بمحاولة جريئة ي ،1817

الواحد " :وابن مالك هذا ،كان يستطيع أن يتوى امللك عندما

لالنفراد بالسلطة والتملص من قبضة الانكشارية ،وهو ما كشف

توي صهرﻩ الباشا ،ألن ٔالاتراك ي ذلك الوقت لم تكن لهم قدرة

عن ذروة الصراع الذي كان دائرا بن املتنافسن عى السلطة

عى ان Jاعه وكان يستطيع أن يفعل مثلما فعل صهرﻩ عي باشا

بحسب رأي القنصل ٔالامريكي بالجزائر شالر ،الذي قال" .:لقد

عند ثورته عى الIJك ،فانه جمع أهل البالد وأوالد العرب،

كان الداي عي خوجة رجال طموحا ،كث Iالعمل واسع الاطالع،

وزواوة ،والعبيد وهو متحصن ي القصبة فال يلحقه ~úء من
46
ّ
كرهم.

والالفت أنه بعدما ارتقى الحكم قام بأعمال دموية قاسية ،فقد
كان مقتنعا بأنه قادر عى إعادة املجد للجزائر مع قوÃا البحرية...
لذلك دبرت له عدة مؤامرات ي الثكنات لخلعه ،ولكن هذﻩ
املؤامرات تم كشفها ي الوقت املناسب .وكان من نتائج ذلك أن
نقل عي خوجة مقر إقامته مع الخزينة العمومية إى قلعة
القصبة وهناك نظم فرقة من حرس قصرﻩ تتكون من
الجزائرين ،وظل يحذر من الانكشارية الذين قتل مÚم 1500
جندي ،ويبدو أن هذا الداي قد وضع خطة تق ~ بإلغاء
الانكشارية كلية وكان ينوي جعل الحكم وراثيا ي عقبه"

42

ُ
وقد أÃم صهرﻩ املف~ املالكي مصطفى بن مالك ،بأنه
كان هو الذي حرض عي خوجة عل القيام بما فعل Àدف جعل

لكن ابن مالك وبحسب الزهار دائما ،لم يفعل ذلك،
َ
بل إنه " ملا مات عي باشا بالوباء ولم يطلع أحد عى موته ،رأى
صهرﻩ السيد الحاج مصطفى بن الشيخ ابن مالك أن يذهب إى
حسن خوجة الخيل بمحله بالعليا ،فدخل عليه وأخذ عنه
العهد أن ال يضرﻩ وأخIÉﻩ بموت صهرﻩ الباشا ،وأخذﻩ إى دار
امللك ،وأجلسه عى الكر~ ،ثم التفت )بن مالك( إى الخزناòي
والعمال وأخIÉهم بموت الباشا ،وأنه أو» بالوالية لحسن ،ثم
تقدم هو وبايعه وتقدم الوزير وكافة العمال وبايعوﻩ ،وبعث للIÉاح
وأمرﻩ بأن ينادي ي ٔالاسواق بموت عي باشا ،وتولية حسن
باشا.

47

الجزائر عرشا وراثيا 43،خاصة أن هناك محاولة أوى كانت ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد أشار شالر إى الصراع الذي كان يحدث عند

انتفاضة القبائل ) ،(1824-1810-1804وانتفاضة الدرقاوية ي

انتخاب الداي قائال ":إذا كان انتخاب الداي من حيث املبدأ من

شرق وغرب البالد) ،(1805-1804والنمامشة ي ٔالاوراس

اختصاص الديوان ،فإن هذا الانتخاب كان يجري عادة ي جو

) ،(1818و وادي سوف ي الجنوب  ،1824والتيجانية ي الجنوب
50

من املؤامرات ،وتنتصر فيه الفئة القوية من الانكشارية ،فهذا

الغربي .1818

الانتخاب غالبا ما كانت تصاحبه مأساة دامية....والداي الذي

العثماني ،إى جانب عوامل أخرى عديدة ال يسعنا املقام لذكرها.

ينتخب ال يستطيع رفض هذا الشرف ،كما ال يستطيع الاستقالة
من املنصب ،فبالنسبة إليه ال يوجد ي العالم سوى مكانين :إما
العرش أو الق 48.IÉوهو ما يفسر اية الدايات املؤسفة مثلما
يوضحه الشكل البياني التاي:
ففي الوقت الذي مات فيه البعض مÚم ي فراشه،

وقد عجلت هذﻩ الانتفاضات بايار الحكم

ومن املالمح ال~ تمت Àا السلطة ي الجزائر ي عهد
الدايات ،أا كانت حكرا عى العنصر الIJكي ،الذي مركز كل
السلطات بن يديه ،مهمشا العنصر املحي ،الذي كان ي ٔالاصل
زاهدا ي توي مقاليد السلطة أو الصراع علÔا ،غ Iأن هذا
العنصر املستأثر بالحكم وبالرغم من حاالت الاستقرار ال~ عرف²ا

وفاة طبيعة بعد عمر طويل أو مرض مزمن ) 49،(29%توي
البعض ٓالاخر لألسباب مختلف مثل الوباء والطاعون )(12%
واملالريا ) ،(%6أو بسبب جرعة زائدة من حشيش ٔالافيون مثل
)الداي عبدي باشا حزنا عى ضياع وهران( .أما ٔالاغلبية فقد لقوا

أسباب موت الدايات
المالريا

األفيون

الطاعون

القتل

ماتو طبيعيا

مصرعهم قتى ) ،(%47وهم عى التواي :محمد بن حسن باشا)
6%

1724-1717م( ،والداي محمد بك Iباشا)عرف باألعم»( )-1748

6%

1754م( ،الداي مصطفى باشا )1805-1798م( ،الداي أحمد
خوجة )1808-1805م( ،الحاج عي خوجة )الغسال( )-1808

12%

47%

1809م( ،الداي عي خوجة )الشريف( )1815-1809م( الداي
محمد باشا )1815-1815م( ،الداي عمر باشا )1817-1815م(.

29%

وي ٔالاخ Iيمكن القول ،أن واقع السلطة ي الجزائر
خالل املرحلة املمتدة ما بن 1710م و1830م ،قد العامل قد
ارتكز عى فاعلية الانكشارية وتدخلهم املباشر ي تعين الحكام،
وهو ما يمكن اعتبارﻩ انحرافا عن مهم²م ٔالاساسية املتمثلة ي

السلطة ،إال أنه لم يتمكن من الحفاظ عى هذا الوضع ،كما لم

الدفاع عن البالد ولعل ما شجعهم عى ذلك هو تضاؤل مداخيل

يتمكن بعض الحكام عى الرغم من مساعÔم من ٕالابقاء عى

الدولة ،فقد كانت خزينة البالد تعاني عجزا ماليا ،مما صعب من

الحكم حكرا عى أسرهم وجعله متوارثا فيما بيÚم ،ألن الجيش

مهمة الحكام ي تسديد رواتب الجنود ،وي هذﻩ الحالة غالبا ما

ٕالانكشاري املتحكم ي دواليب السلطة منع من حدوث ذلك،

كان مصIهم العزل أو الاغتيال ،فلم يبق ي سدة الحكم إال من

بعكس ما حصل ي واليات عربية أخرى كتونس وطرابلس الغرب.

له القدرة عى توف Iالرواتب ي الوقت املحدد.
كما أن الحكام كانوا يرون أن الحل الوحيد لتعويض
جز املاي ،هو الرفع من قيمة الضرائب املقررة ح» أصبحت
العجز
تجمع دون مراعاة أية سياسة أو قانون أو خطة معينة ،وقد أدت

الهوامش:

تلك املظالم ال~ كانت ترتكب ضد ٔالاهاي إى نشوب عدة
انتفاضات ،وانتشار حركة التمرد ي عدة جهات من البالد ،مÚا
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 -1أندريه:ريمون ،املدن العربية الكIÉى ي العصر العثماني ،ترجمة
لطيف فرج ،منشورات دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة،
 ،1991ص ص .24-23
2لقد انتقدت املصادر واملراجع ٔالاجنبية بالخصوص موضوع الاختالف
العرÎي بن الحكام و املحكومن ،وموضوع ٕالاقصاء املتعمد للعنصر
املحي عن دوائر السلطة ،أو لذي لم ُيستث »áمنه ح» الكراغلة )أبناء
ٔالاتراك من أمهات جزائريات( ،فيه إشارة إى العنصرية ،واعتIÉوا فIJة
انضواء الجزائر تحت الحكم العثماني احتالال من العنصر الIJكي ،الذي
وصف بأبشع النعوت مÚا:الغالظ ،رعاة البقر من ٔالاناضول ،املتكIÉين،
املتعجرفن ،الشواذ املزاجين والعصبين والIÉاغماتين والجهلة الذين
ال يملكون أدنى رغبة ي التعلم ،الذين استثنوا من العقاب جراء
قيامهم بالسرقة والÚب والاعتداءات ،ومع ذلك استأثروا بأعى
املناصب والوظائف ،واعتلوا أعى السلم الاجتما¥ي والسيا~
والعسكري  .أنظر ،جون ،ب :وولف الجزائر وأوربا ،ترجمة أبو القاسم
سعد ﷲ ،ط ،2دار الغرب ٕالاسالمي ،بIوت ،.2005 ،ص ص -159
.162
Thomas, Shaw: Voyage dans la ré
’régence d
d’Alger,
Alger, au
XVIIIe
XVIIIe siè
siècles,
cles, Traduit de L’anglais par E.Mac carthy, Ed, Grand
Alger livre,2007. p, 77

- 3شويتام ،أرزÎي :املجتمع الجزائري وفعاليته ي العهد العثماني -926
1246ه –  ،1830-1519دار الكتاب العربي ،الجزائر ،.2009 ،ص
.124
--4أبو القاسم سعد ﷲ :تا ريخ الجزائر الثقاي ،ج  ، 1دار الغرب
ٕالاسالمي ،بIوت ،لبنان ،.1998 ،ص .145
 - -5تمكن حسن بن عي من تأسيس أسرة حاكمة ي تونس ،استمرت
من  1705إى غاية  ،1957وقد ظلت ٔالاسرة الحسينية محتفظة
بطابعها العثماني سواء ي حياة القصر أم ي الاعتماد عى طائفة
الانكشارية ،و من مظاهر ذلك جعل املذهب الحنفي مذهبا رسميا
للدولة بالرغم من أن املذهب السائد عند العامة هو املالكي.أنظر-:
صالح الدين ،هريدي ،تا ريخ العرب الحديث ،منشورات دار الوفاء،
ٕالاسكندرية ،2000/1999 ،ص .49-93
 -6ينسب القرامانليون إى مدينة قرمان ي ٔالاناضول ،وجاء مؤسس
ٔالاسرة إى طرابلس بصفته بحارا صغ Iا ،ثم تمكن من امتالك بعض

املزارع والنخيل ،ثم تزوج من إحدى النساء العربيات ،و وصل ابنه
يوسف إى مرتبة باش آغا الفرسان ي منطقة الساحل ،وهو والد
أحمد باشا القرماني الذي تمكن من الاستيالء عى السلطة وإعالن
نفسه حاكما عى طرابلس عام  ،1711من²زا فرصة غياب خليل باشا
الذي لجأ إى مصر عقب ثورة قام Àا أهل واليته بسبب ضياع
سفينتن أضرم فÔما فرسان القديس يوحنا النار ،وعندما فشلت
جهود الدولة العثمانية ي زحزحة أحمد القرماني عن منصبه ،أصدر
السلطان أحمد الثالث فرمانا بتعيينه واي طرابلس ،ويكون حكمه فÔا
وراثيا ي أسرته ومنحه لقب الباشاوية...وقد حكمت أسرة القراماني
 124عاما ) ،(1835-1711حيث عادت طرابلس إى الحكم املباشر
للدولة العثمانية ح» عام 1911م حن وقع الاحتالل الايطاي .أنظر- :
نفسه ،ص95 ،
 -7ي دمشق شغلت أسرة آل العظم الباشاوية طيلة الفIJة -1725
1783م ،وهو نوع من الحكم الذاتي كاد يقIJب من الاستقالل.
 -8لقد لعبت طائفة رياس البحر دورا هاما ،بل كانت وراء تأسيس
نظام جديد أضýى يعرف بنظام الدايات ،وهو نظام قائم عى مبدأ
الانتخاب دون تحديد للمدة الزمنية .ومنذ أن وصل الدايات إى
السلطة عملوا عى القضاء عى ازدواجية الحكم من خالل إلغاء
منصب الباشا ممثل السلطان .وتعد محاولة الداي الحاج حسن
مومورتو سنة 1688م ،حن عارض قدوم الواي العثماني الباشا
إسماعيل والذي عاد من حيث أتى ،من املحاوالت ٔالاوى ال~ كانت
Ãدف إى تأسيس حكم محي ،وي عام 1710م ،وبعدما ارتقى الداي
عي شاوش السلطة ،بادر بإلغاء منصب الباشا ممثل السلطان ح»
يضع حدا الزدواجية السلطة ،ومنذئذ أقر السلطان العثماني أحمد
الثالث باألمر الواقع وأضýى حكام الجزائر يجمعون بن منصب أمI
ٔالامراء والداي بشخصهم .أنظر -:غطاس ،عائشة» :ظهور الدولة
الجزائرية الحديثة« ،ي :الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساÃا،
منشورات املركز الوط ~áللدراسات والبحث ي الحركة الوطنية وثورة
أول نوفم ،1954 IÉالجزائر ،.2007 ،ص ص.57-55 ،
 -9أبو القاسم سعد ﷲ ،آراء وأبحاث ي تاريخ الجزائر ،ج ، 02املجلد
ٔالاول ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ط  ،04بIوت  ،.2005 ،ص .248-247
 -10بداية من القرن التاسع عشر عرفت عملية التجنيد صعوبات و
تذبذبا كبIا ،فبن عامي  1801-1800لم يلتحق سوى  117مجندا من
جزيرة رودس و 297مجندا من أزم .Iوي عام  1816التحق 1249
مجندا من أزم Iبينما انخفض العدد إى  23مجند عام  .1821أنظر،
عائشة غطاس :الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر،1830-1700 ،
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مقاربة اجتماعية اقتصادية ،منشورات الشركة الوطنية للنشر
والتوزيع ،الجزائر ،.2007 ،ص .23
 -11ريمون ،املدن العربية ،...ص ، 32 ،ص.59،
 -12أندريه ريمون» ،الواليات العربية )،القرن السادس عشر-القرن
الثامن عشر( ،ي :تاريخ الدولة العثمانية ،ج ،2ترجمة بش Iالسبا¥ي،
دار الفكر للنشر والدراسات والتوزيع ،القاهرة ،1993،ص .556.
-13حمدان خوجة ،مصدر سابق ،ص.149
-14أرزÎي شويتام ،اية الحكم العثماني ي الجزائر وعوامل ايارﻩ
 ،1830-1800دار الفكر العربي ،الجزائر ،2011 ،ص.29
-15سعد ﷲ ،آراء وأبحاث ،...ص .247
-16شويتام ،املجتمع الجزائري ،....ص .124
-17نفسه ،ص .134-133
 -18نفسه ،ص .124
 -19حمدان خوجة ،املـ ـ ـرآة ،تعريب وتحقيق محمد العربي الزبIي،
املطبعة الشعبية للجيش ،طبعة خاصة ،الجزائر ،.2007 ،ص -101
.102
–-20يعد مصطلح الداي من أك Iëاملصطلحات تداوال ي تاريخ الجزائر –
العهد العثماني ،-وهو يع ~áي اللغة الIJكي " الخال" وقد أصبح بمرور
الزمن يدل عى الحاكم ،وأن هذا املصطلح لم يستعمل رسميا
وسياسيا عدى ي الجزائر وتونس .وأصل الكلمة هو ) (Dayiأي داي
)بفتحة و كسرة مفخمتن( ،وتاريخيا استعمل املصطلح من طرف
ٔالاتراك القدامى الذين كانوا يمنحونه لرؤساء البحر الذين استطاعوا
أن يخضعوا إلرادÃم عواصف البحر املتوسط ومواجهة أمواجه
الهائجة وليليه الداكنة .أنظر ،خليفة حماش »،أهمية املصطلحات
الIJكية ي دراسة التاريخ والحضارة ٕالاسالمية ، «،ي :تحية تقدير
لألستاذ خليل ساحي أوغلوا ،ج ،1منشورات مؤسسة التميم~ للبحث
العلم~ واملعلومات ،زغوان-تونس ،1997 ،ص.156-155 ،
-21غطاس ،الدولة ،...ص.114 ،
 -22شالر ،وليام :مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا ي الجزائر
) ،(1824/1816ترجمة وتقديم إسماعيل العربي الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،الجزائر ، .1982 ،ص.43 ،
 –23الخزناòي هو املتصرف ي خزينة الدولة ،كان يقوم بمهام تسليم
املداخيل ،ويشرف عى ٕالانفاق ،ويراقب أمور السكة ،يساعدﻩ ي
مهامه أمن السكة وبعض املوظفن من الحضر و الÔود .أنظر،
سعيدوني ،ناصر الدين والبوعبدي ،املهدي :الجزائر ي التاريخ ،ج ،04
املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،1989 ،ص .17-16
–24آغا العرب أو آغا العسكر :هو قائد فرق الانكشارية "الوجاق"،
وجماعات فرسان املخزن "الصبايحية" ،كان يتلقى أوامرﻩ من الداي
مباشرة ،وقد لوحظ تزايد نفوذﻩ أواخر العهد العثماني داخل مدينة

ُ
الجزائر ،بعد أن كلف بإقرار الهدوء واملحافظة عى ٔالامن بالضواÂي
القريبة من املدينة " الفحص" .أنظر ،سعيدوني ،والبوعبدي ،املرجع
السابق ،ص– .17 ،خوجة الخيل أو آت خوجة ~ ،تتمثل مهامه ي
ٕالاشراف عى مداخيل ٔالارا¶~ التابعة للدولة أو البايلك ،بل هو
املسئول عى إحياìا وإصالحه .كما يشرف عى ما يقدمه البايات عينا
من خيول وموا ~úإى دار ٕالامارةٔ ،الامر الذي جعل سلطته تمتد إى
عرب الصحراء ،وكان لخوجة الخيل أعوان يساعدونه ي أداء مهامه،
من بيÚم قائد يد¥ى "قائد العرب" ،يقيم بسهل متيجة ،وكان تحت
أوامرﻩ هو ٓالاخر زمرة من ٔالاعوان والشيوخ أوكلت إلÔم جباية املطالب
املخزنية أي الضرائب .وفضال عن ذلك كانت تحت تصرفه مجموعة
من الفرسان يعرفون بالسرارجة .أنظر،غطاس ،الدولة ،...ص.117 ،
 -25شويتام ،املرجع السابق ،ص .39
 –26وكيل الحرج يراقب النشاط البحري ،ويشرف عى أعمال الIJسانة
البحرية وينظر ي توزيع الغنائم ويتصل ي بعض ٔالاحيان بقناصل و
مبعوثي الدول ٔالاوربية .أنظر ،سعيدوني و البوعبدي ،املرجع السابق،
ص .17
-- 27الستخراج البيانات واملعلومات حول الدايات ،عدنا بشكل خاص
إى - :أحمد الشريف الزهار ،مذكرات نقيب ٔالاشراف ،تحقيق أحمد
توفيق املدني ،منشورات عالم املعرفة ،طبعة خاصة ،الجزائر.2010 ،
مصدر سابق ،وعزيز سامح ألٔ ،IJالاتراك العثمانيون ي إفريقيا
الشمالية ،ترجمة محمود عي عامر ،منشورات دار الÚضة العربية،
بIوت ،1989 ،ص.484 ،
 _28الزهار  ،مصدر سابق ،ص.79
---29حمدلن خوجة ،املصدر السابق ،ص .129
 –-30يختارهم ويعيÚم الداي ،وهم :الكاتب ٔالاول ويد¥ى باش دف ،IJأما
الكتاب الثالث فيعرفون عى التواي بـ باش مقطاع·ي ،و املقطاع·ي و
الرقم·ي.أنظر:
- TACHR
TACHRI
CHRIFAT,O
AT,Ou
,Ou recueil de notes historiq
historique sur
l’administration de l’l’ancienne Régence
’Régence d
d’Alger,
Alger, publiée par A.
Devoulx, Alger, 1852, p p19-20
 --31غطاس ،الدولة ،...ص .116
--32حمدلن خوجة ،املصدر السابق ،ص .129
-33أل ،IJاملرجع السابق ،ص ص.483-473 ،
34
- Archives d’Outre Mers., 1Mi 22-Z
22 43.
43
-35أل ،IJاملرجع السابق ،ص ص ،509-484 ،وريمون ،الواليات ،...ص،
.619
-36حول سIة وحياة هذا الداي املفصلة ،أنظر ،توفيق املدني ،محمد
بن عثمان باشا داي الجزائر  ،1791-1766منشورات عالم املعرفة،
الجزائر.2010 ،
37
– Venture. De Paradis, : Alger au XVIII
XVIIIè
IIIème siè
siècle,
cle Ed.
Bouslama, Tunis, 1980. p .98
 –38الزهار ،املصدر السابق ،ص.82 ،
-39نفسه ،ص.120-191 ،
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-40غطاس ،الدولة ،...ص.59-58 ،
 -41مروش ،املنور :دراسات عن تاريخ الجزائر ي العهد العثماني :العملة،
ٔالاسعار واملداخيل ،ج ،1منشورات دار القصبة ،.2009 ،ص.265 ،
 -42شالر ،املصدر السابق ،ص .176-175
 -43أبو العيد دودو :،الجزائر ي مؤلفات الرحالة ٔالاملان-1830 ،
،1850املؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ، .1989،ص .71
 --44يقول الزهار ي معرض حديثه عن الثوار من ٔالاتراك عى الداي
مصطفى باشا أن ي سنة 1215ه1799 /م ،ثار عي خوجة صهر
العالمة بن مالك ،وعي خوجة خرج ي أحد ٔالايام إى أن وصل إى دار
امللك ودخلها والنوباجية )الحراس( وكIÉاìم ينظرون إليه ولم يستطع
أحد أن يقوم مقامه أو يردﻩ الن لسانه كان ال يف IJعن ذكر ﷲ ،وقصد

كثIا ،أن كان ساعد الحظ أحد ٔالاشخاص وأسوأهم من الخروج من
الحالة ال~ كانوا فÔا مغمورين لIتقوا عرش الجزائر .أنظر -.شالر،
املصدر السابق ،ص.45-44 ،
 --49وهم عى التواي :إبراهيم باشا )1745-1732م( ،إبراهيم كوجك
)الصغ1748-1745) (Iم( ،الداي عي بوصبع )1766-1754م ( ،و -
محمد بن عثمان )1791-1766م( ،والداي حسن ).(1798-1701
 -50شويتام ،اية الحكم العثماني ،.....مرجع سابق ،ص.35،36
قائمة املصاد واملراجع
أوال :املصادر العربية واملعربة
-1وثائق املحاكم الشرعية  ،نسخة إكس-إن بروفنس:

مجلس الداي ،وضرب الخزناòي فجرحه ،فلحق به وكيل الحرج أوزن
محمد و وكيل الحرج الثاني أوزن عي وقتلوﻩ ،ولم يكن له أصحاب ألنه

, 1Mi 22-Z
22 43.
43 .- Archives d’Outre Mers

قدم وحدﻩ إى دار امللك ،وبعثوا لصهرﻩ ابن مالك وسألوﻩ عن حالة

-2خوجة )حمدان بن عثمان( ،املـ ـ ـرآة ،تعريب وتحقيق محمد العربي

صهرﻩ فقال لهم :إن ~áلم اطلع عى أمرﻩ فأمروﻩ أن يخرج من البلد

الزبIي ،املطبعة الشعبية للجيش ،طبعة خاصة ،الجزائر.2007 ،

فذهب لقرية القليعة وأقام Àا أياما ،فتكلم بعض العمال لألم Iوقالوا
له :هذا الرجل الذي " :نفيته من البلد وهو من أكابر علماء املسلمن،

-3دودو)أبو العيد( ،الجزائر ي مؤلفات الرحالة ٔالاملان-1830 ،

وكان قا¶~ ٕالاسالم ،أخرجته ألجل صهرﻩ ،وفرقت بينه وبن أوالدﻩ،

،1850املؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر.1989،

وبن طلبته الذين يقرءون عليه ،فعند ذلك أطلق سرحه ٔالام Iورجع

 -4الزهار)أحمد الشريف( ،مذكرات نقيب ٔالاشراف ،تحقيق أحمد

للبلد .أنظر ،املصدر السابق ،ص.109-108 ،

توفيق املدني ،منشورات عالم املعرفة ،طبعة خاصة ،الجزائر.2010 ،

 --45وي هذا الشأن قال الزهار ":ثم دعا الديوان وآغا العسكر
والوزراء...ثم إن العمال املتولن كلموا مع الباشا ي قضية بن مالك،
قال )الداي حسن( إنه أخذ عي عهدا وال يمكن ~áأن أخدعه ...لكنه
كلف بأمرﻩ وكيل الحرج ،فبعث له الزبانية وأتوﻩ به ،فسجنه هو ابن
أخيه وصار يطلب مÚم ٕالاقرار عى املال .فأقر لهم ب ~ء منه وتدالوا
عليه بالسوط مرتن أو ثالث مرات .وبقوا ي السجن ح» صاروا إى آخر
رمق .فأتى أهلهم إى نقيب ٕالاشراف والحوا عليه أن يتكلم علÔما ،ومع
هذا فال دخل لنقيب ٕالاشراف ي هذا ٔالامور .فاستجاب لهم ،وكتب لهم
كتابا للباشا يشفع ي املسجونن ،فأجاÀم الباشا إى ذلك وأطلق
سراحهم .قيل :إن الحاج مصطفى مات بمجرد وصوله إى بيته ،وقيل:
أنه مات ي الطريق ،وكذلك حفيدﻩ فلما سمع ٔالاتراك بموÃما تكلموا
فيما بيÚم ،وقالوا :يجب أن نخرجهما من القبور ونحرقهما .فبعد
ذلك تكلم نقيب ٔالاشراف مع الباشا فأمرهم بأن ال يفعلوا شيئا ،ثم
دفنوا الحاج مصطفى ي ضريح سيدي عبد الرحمن الثعال&~ وابن
أخيه ي ضريح سيدي محمد الشريف" .أنظر- :نفسه ،ص. 173 ،
 -46نفسه ،ص.174-173 ،
 –47نفسه ،ص.173 ،
 -48وأي تركي مهما كان أصله و وضعه بمجرد انخراطه ي الانكشارية
يستطيع أن يرشح نفسه ملنصب الداي ويستث »áمن هذﻩ القاعدة من
ُولد ي البوسنة )البشناق( أو ي جزيرة كريت )الكريتي( .ولقد حدث

-5شالر) وليام( ،مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا ي الجزائر
) ،(1824/1816ترجمة وتقديم إسماعيل العربي الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،الجزائر.1982 ،
ثانيا :املصادر ٔالاجنبية
6–Paradis(Venture. De) , Alger au XVIII
XVIIIè
IIIème siè
siècle,
cle Ed. Bouslama,
Tunis, 1980.
7- Shaw(Thomas) Voyage dans la ré
’régence d
d’Alger,
Alger, au XVIIIe
XVIIIe
siè
siècles,
cles, Traduit de L’anglais par E. McCarthy, Ed, Grand Alger
livre,2007.
8-TACHR
TACHRI
CHRIFAT,
AT, Ou recueil de notes historiq
historique sur
l’administration de l’l’ancienne Régence
Régence d’Alger,
Alger, publiée par A.
Devoulx, Alger, 1852.
ثالثا :املراجع باللغة العربية
 -9أل)IJعزيز سامح(ٔ ،الاتراك العثمانيون ي إفريقيا الشمالية ،ترجمة
محمود عي عامر ،منشورات دار الÚضة العربية ،بIوت.1989 ،
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-10ريمون )أندريه( ،املدن العربية الكIÉى ي العصر العثماني ،ترجمة

 -23غطاس) عائشة(» ،ظهور الدولة الجزائرية الحديثة« ،ي :الدولة

لطيف فرج ،منشورات دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة،

الجزائرية الحديثة ومؤسساÃا ،منشورات املركز الوط ~áللدراسات

.1991

والبحث ي الحركة الوطنية و ثورة أول نوفم ،1954 IÉالجزائر.2007 ،

-11سعد ﷲ)أبو القاسم( ،تاريخ الجزائر الثقاي ،ج  ، 1دار الغرب
ٕالاسالمي ،بIوت ،لبنان.1998 ،
-12سعد ﷲ )أبو القاسم( ،آراء وأبحاث ي تاريخ الجزائر ،ج، 02
املجلد ٔالاول ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ط  ،04بIوت .2005 ،
-13سعيدوني) ناصر الدين( والبوعبدي) املهدي( ،الجزائر ي التاريخ ،ج
 ،04املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر.1989 ،
-14شويتام) أرزÎي( ،املجتمع الجزائري وفعاليته ي العهد العثماني -926
1246ه –  ،1830-1519دار الكتاب العربي ،الجزائر.2009 ،
-15شويتام )أرزÎي( ،اية الحكم العثماني ي الجزائر وعوامل ايارﻩ
 ،1830-1800دار الفكر العربي ،الجزائر.2011 ،
 -16غطاس)عائشة( ،الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر-1700 ،
 ،1830مقاربة اجتماعية اقتصادية ،منشورات الشركة الوطنية للنشر
والتوزيع ،الجزائر.2007 ،
 -17املدني )توفيق( ،محمد بن عثمان باشا داي الجزائر ،1791-1766
منشورات عالم املعرفة ،الجزائر.2010 ،
-18مروش) املنور( ،دراسات عن تاريخ الجزائر ي العهد العثماني:
العملةٔ ،الاسعار واملداخيل ،ج ،1منشورات دار القصبة.2009 ،
-19هريدي)صالح الدين( ،تا ريخ العرب الحديث ،منشورات دار الوفاء،
ٕالاسكندرية2000/1999 ،
-20وولف)جون ،ب( ،الجزائر وأوربا ،ترجمة أبو القاسم سعد ﷲ،
ط ،2دار الغرب ٕالاسالمي ،بIوت.2005 ،
رابعاا :الدراسـ ــات باللغة العربية
-21حماش )خليفة( »،أهمية املصطلحات الIJكية ي دراسة التاريخ و
الحضارة ٕالاسالمية ، «،ي :تحية تقدير لألستاذ خليل ساحي أوغلوا،
ج ،1منشورات مؤسسة التميم~ للبحث العلم~ واملعلومات ،زغوان-
تونس.1997 ،
-22ريمون)أندريه( »الواليات العربية )،القرن السادس عشر-القرن
الثامن عشر( «  ،ي :تاريخ الدولة العثمانية ،ج ،2ترجمة بش Iالسبا¥ي،
دار الفكر للنشر والدراسات والتوزيع ،القاهرة.1993،
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