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التنظيم إلاداري في باًلك التيطري خالل العهذ العثماني
أ /فائزة بوشيبة
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ّ
مقذمة:

اٖخمضث ؤلاصاعة الٗثماهُت في الجؼائغ جىُٓما ئصاعٍا ٖغف
بىٓام الباًلً ،وكض وان باًلً الخُُغي حؼءا مً هظا الىٓام في
ئَاع الخلؿُم ؤلاصاعي ،وعغم اٖخباعه أكل كُمت ملاعهت بباًلً
الكغق والغغب مً خُث مضازُله الًغائبُت ،الا أهه ال ًلل أهمُت
مً الىاخُت الاؾتراجُجُت باٖخباعه أكغب باًلً مً صاع الؿلُان ملغ
الؿلُت اإلاغهؼٍت ،ففُما جمثل جىُٓمها ؤلاصاعي فُه؟
إلاطار التاريخي والجغرافي للباًلك:
-2
ّ
الخجؼؤ
واهذ "الجؼائغ" كبُل الٗهض الٗثماوي حٗاوي مً
ّ
الؿُاؾُت التي واهذ كائمت.
والاهلؿام والخىافـ بحن الىخضاث
 .1وفي مُل٘ اللغن 10ﻫ16 /م ،جمىً الًٗف مً جلمؿان،
وأنبدذ غحر كاصعة ٖلى الضفإ ًٖ مضًىت اإلاضًت وهىاخيها ،فغأي
ؾيانها جدىٍل والئهم ﻷمحر جيـ" ،خماص بً ٖبُض" ،ووان مً اﻷمغاء
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الؼٍاهُحن اإلايكلحن ًٖ َاٖت ؾلُان جلمؿان .2وإلاا كضم "ٖغوج
بغبغوؽ" ،وئزىاهه ئلى الحىى الغغبي للمخىؾِ ،وطإ نُتهم فُه،
ّ
اؾخٗان بهم الجؼائغٍىن يض اﻹؾبان الظًً اخخلىا مىاك٘ ٖضًضة ٖلى
اإلاؿخلغ ّ
ّ
ألاوٌ ﻷولئً اﻹزىة في الجؼائغ هى
الؿاخل الجؼائغي  .ووان
بلضة حُجل في ؾىت 920ﻫ1514 /م زم في مضًىت الجؼائغ في 922ﻫ/
1516م  .ومً هظه ألازحرة أزط "ٖغوج" في جىؾُ٘ هفىطه الى ما ًليها مً
اإلاضن ،ومنها اإلاضًت التي أكام فيها خامُت مً الٗثماهُحن ،وألاهضلؿُحن،
وأنبدذ بطلً مً اإلاضن الخايٗت له ،مثل صلـ ،وملُاهت ،وقغقاٌ،
وجلمؿان ،و حُجل و غحرها مً اإلاضن. 3
ّ
وإلاا جىلى زحرالضًً بٗض وفاة أزُه ،خىم الجؼائغ ،وأنبدذ
ّ
هظه ألازحرة ئًالت ٖ ّ
ٖؿىغٍا بدهىن
ثماهُت بٗض1518م ،كام بضٖمها
مىدكغة في أهم اإلاىاك٘ منها ئكلُم الخُُغي ،الطي ًمىً اٖخباعه ّأوٌ
ّ
الٗثماهُت في الجؼائغ ،وبلي زايٗا لها الى نهاًت
ئكلُم زً٘ لﻺصاعة
الحىم الٗثماوي .
وفي ٖهض الباًالعباي خؿً بً زحرالضًً (1544م1567 -م)
حغي جىُٓم بالص الجؼائغ الخايٗت للحىم الٗثماوي وجلؿُمها ئصاعٍا الى
أعب٘ ملاَٗاث ،وهي׃
باًلً الخُُغي ،مىيىٕ البدث ،والظي ّ
ؾمي هظلً بباًلً
الجىىب ،وباًلً الكغق ،وباًلً الغغب ،وصاع الؿلُان ،وهى اللؿم
الىاك٘ في الكماٌ بحن البُالًُ الثالزت اإلاظوىعة .وكض وان جابٗا لﻺصاعة
اإلاغهؼٍت في مضًىت الجؼائغ ،في خحن وان ول باًلً جدذ خىم باي جاب٘
ّ
اإلاغهؼٍت .
للؿلُت
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ّ
وال ٌٗغف بضكت متى اؾخدضر باًلً الخُُغي ،خُث ٌٗىص
جاعٍش أكضم وزُلت طهغ فيها باًلً الخُُغي بهظا اﻹؾم الى ؾىت 955ﻫ
(1548م) ،وهي ٖباعة ًٖ مغؾىم ٌٗفي فُه الباي عحب حماٖت
"الكغفت" مً صف٘ الغغامت ،والًغائب ،بخاعٍش حماصي ألاولى  955ﻫ
اإلاىافم لفُفغي1548م ،وهظه الىزُلت هي التي اهُللذ منها الضعاؾاث
الؿابلت الطهغ. 4
وكض واهذ ٖانمت الباًلً هي ّ
اإلاضًت ،التي واهذ حٗخبر ّ
أهم
ّ
مغهؼ ؾياوي في ؤلاكلُم في جلً الفترة  .ووان للباي ئكامخان ألاولى في
ّ
اإلاضًت ،والثاهُت في بغج ؾباو.5
ّ
مدمض بً
وفي ؾىت 1189ﻫ (1775م) ،جاعٍش كُام الباقا
ٖثمان باٖاصة جىـُٓم ؤلاصاعة ،والحضوص بحن صاع الؿلُان و باًلً
الخُُغي و باًلً الكغقّ ،
جم جللُو خضوص باًلً الخُُغي ،التي واهذ
ّ
اإلاخىؾِ مً زالٌ ئكلُم ؾباو ،وطلً بفهل هظا
جهل الى البدغ
ؤلاكلُم ٖىه .وهى ًًم كبائل ؾباو ّ ،
وَؿغ ،وزكىت ،ومً هظه ألاحؼاء
ّ
قيل ما ٖغف بلُاصة ؾباو ،التي وان كائضها ًدب٘ مباقغة ﻹصاعة اﻵغا،
ال لباي الخُُغي 6ابخضاء مً 1236ﻫ 1820م. 7
أما مضًىت ّ
اإلاضًت فيان لها وي٘ زام ،ئط وي٘ ٖلى عأؾها
خاهم ،ال ؾلُت للباي ٖلُه ،بل وان جابٗا مباقغة لباقا الجؼائغ.
وجغح٘ الضعاؾاث ؾبب ئحغاء هظا الخٗضًل ؤلاصاعي الى ٖضم
ّ
ّ
الخمغص ٖلُه ،مثل
جدىم الباي في كبائٌ الباًلً الكمالُت ،ومُلها الى
ّ
زانت كبائل
كبائٌ ؾباو ،وزكىت ،وَؿغ ،وهطلً اللبائل الجىىبُت،
ّ
اإلاؿخمغ في ئزًاٖها.
أوالص هاًل وألاعبإ .و الفكل
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لىً مً حهت أزغي ًبضو ّأن فهل كُاصة ؾباو ًٖ الباًلً،
وان يهضف الى حٗل صاع الؿلُانّ ،جخهل حغغ ّ
افُا م٘ ول البُالًُ،
فمً الكغق ًيىن لها خضوص م٘ باًلً الكغق ،ومً الجىىب م٘ باًلً
الخُُغي ،ومً الغغب م٘ باًلً الغغب .هما وان هظا الخٗضًل يهضف
أًًا الى جأمحن صاع الؿلُان باخاَتها بلُاصاث جدذ ئقغاف اﻵغا
ٖؿىغٍا ،في الىكذ الطي حٗغف فُه الجؼائغ اهخماماث هثحرة ،ومكاول
ٖلى الىاحهت البدغٍت ،و ومؿتهضفت مً الضوٌ ألاوعوبُت وخمالتها ،منها
خملت أوعلى التي واهذ في ؾىت 1189ﻫ1775 /م ،والتي جؼامىذ م٘ بضاًت
والًت الباي مهُفى الىػهاجي بً ؾلُمان ٖلى باًلً الخُُغي بدضوصه
الجضًضة ،8التي بلُذ ٖلى هظا الحاٌ الى غاًت الحملت الفغوؿُت ٖلى
الجؼائغ ؾىت 1246ﻫ 1830/م.
أما مً الىاخُت فلض واهذ خضوص الباًلً في قيلها النهائي ،أي
بٗض ئٖاصة جىُٓمه ؾىت 1189ﻫ 1775 /م هما ًلي: 9
 مً الكماٌ الغغبي جدضه ؾلؿلت ألاَلـ البلُضي ،ابخضاء مً ملُ٘واص بىعوميٖ ،ىض مىاًَ كبائل ؾىماجت ،وحجىٍ ،وبني نالح ،وبني
مىس ى ،ومىػاًا ،وبني ؾلُمان ،وبني حٗض ،وٖغٍب الخابٗت لضاع
ّ
الؿلُان .
ّ
 ّأما مً الكماٌ الكغقي ،فخيخهي خضوصه بحن حبل صًغة وحبل وهىغـت،أًً جلُم كبائل بني ؾلُمان ،وبني حٗض ،وٖغٍب ،وكبائٌ وًَ ّ
ٌؿغ،
ووًَ خمؼة الظي أنبذ أًًا جابٗا لضاع الؿلُان .
الغغبُت ّ
ّ
ًدض الباًلً ،مجغي نهغ الكلف ٖىض اإلالُ٘
 و مً الىاخُتاإلاٗغوف بنهغ وػٌ ،أًً ًىٗغج صازل اإلاىُلت الخلُت ،وهجض ٖىض هظه
ّ
الحضوص مىاًَ كبائل أوالص ٖىتر وأوالص هالٌ الخابٗت لباًلً الغغب.
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 ومً الجىىب جدض الباًلً ؾلؿلت ألاَلـ الصحغاوي في الجؼءاإلاىدهغ بحن جاػة وبىغاع مً الجىىب الغغبي ،ونهاًت حبل صًغة مً
الجىىب الكغقي  + ،باﻹيافت ئلى اإلاىاَم الصحغاوٍت التي حؿىنها
ّ
اللبائل الغخالت ،وٍخسلل هظا الجؼء الجىىبي هخل ّ
حبلُت ّ
أهمها  :ػواع
وؾىاعي.
واهُالكا مً ونف الضهخىع "قاو" للمىاَم التي ػاعها في
باًلً الخُُغي زالٌ عخلخه في الجؼائع ،والتي صامذ مً ؾىت 1720م الى
ّ
افُا ٖباعة ًٖ مىاَم ّ
1732م ،فان الباًلً حغغ ّ
حبلُت جخسللها ؾهىٌ
هي أكغب للهًاب ،بدىم ٳعجفاٖها ًٖ مؿخىي ؾُذ البدغ واهدهاعها
بحن ؾلؿلتي ألاَلـ الخلي والصحغاوي ؤلالخىائُت ،هما ًٓهغ مً زالٌ
ّ
هظا الىنف أن الباًلً ّ
الفغُٖت ،والُىابُ٘ ،والُٗىن ،ما
غني باﻷوصًت
حٗله ٌٗخمض أؾاؾا ٖلى الؼعاٖت في أحؼائه الىاكٗت في الكماٌ ،أما
الجؼء الجىىبي فُىفخذ ٖلى اإلاىاَم الصحغاوٍتالتي ٖاصة ماحٗخمض ٖلى
ئكامت الىاخاث وجغبُت اإلاىاش ي.10
إدارة الباًلك:
-3
ًخمثل الخىُٓم ؤلاصاعي لباًلً الخُُغي هما أنبدذ ٖلُه
ألامىع في ٖهض الضاًاث في ما ًلي بضاًت بـ "الباي " الطي ٌٗخبر ّ
كمت الهغم
اﻹصاعي .
 -1-3الباي
ّ
وان الباي ٌٗحن مً َغف صاي الجؼائغ ،وٍيىن جغهُا أو
هغغلُا ،ومغجبخه جأحي بٗض مغجبت آلاغا ،11وواهذ ٖانمخه مضًىت ّ
اإلاضًت
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التي ًلُم فيها ،ولىً لم جىً له أي ؾلُت ٖليها ،وجضوم مضة خىمه
هٓغٍا زالر ؾىىاث ،12كض جلل وكض ّ
ّ
جمضص ئلى أهثر مً طلً.
ّ
ّ
اإلاغهؼٍت في الباًلً ،ولىً عغم
الٗثماهُت
و ًمثل الباي الؿلُت
ّ ّ
ّ
ؾُاؾُا وئصاعٍا ،ئال أهىا هياص ال هجض في وزائم ألاعقُف التي
ما ًمثله
13
ٖضها ئليها  ،جدضًضا ﻷؾماء الباًاث و جىاعٍش حُُٗنهم ،وٖالكتهم
باللبائل التي ٌكغفىن ٖلى ئصاعتها ،وبظلً وان مً الهٗب ٖلى
الباخثحن14وي٘ كائمت مًبىَت ،و صعاؾت ّ
ػمىُت لباًاث الخُُغي .
ّ
مهام الباي ونالخُاجه :وجترهؼ ٖلى ّ
أؾاؾِخان:
مهمخان
أ-
اإلا ّ
همت ألامىُت:
•
جخمثل في ئبلاء اللبائل زايٗت ّ
ّ
الٗثماهُت ،و مىٗها
للؿلُت
ّ
ّ
ّ
الىٓامُت
الٗؿىغٍت
الخمغص ،ولظلً ًمثل الباي اللائض ألاٖلى لللىاث
مً
ّ
ّ
اﻹهىكاعٍت ،وغحر الى ّ
اإلاسؼهُت في الباًلً .
ٓامُت
وبالخالي فهى اإلاؿإوٌ ًٖ اؾخدباب ألامً في الباًلً ،و يمان
والء اللبائل التي ٌكغف ٖليها مً زالٌ مؿاٖضًه ،والبث في اللًاًا
ّ
جسهها ،ومً أحل طلً وان ًجخم٘ باللُاص و ممثلي اللبائل ،ول
التي
15
ًىم حمٗت في خىف الباي باللغب مً اإلاضًىت و ًلىم بانضاع
حٗلُماجه ،و اﻹؾخمإ ئلى قياوي اللبائل التي حٗخضي ٖلى بًٗها ،أو ئطا
ّ
حٗلم ألامغ بدىم ؤلاٖضام.16
ّ
امل ّ
تقتاادًة:
همة الا
•
وجخمثل في ؤلاقغاف ٖلى حباًت ّ
الًغائب في ألاعاض ي الخابٗت
لؿلُخه ،وحؿلُمها ئلى زؼٍىت ّ
الضولت مً زالٌ ٖماًت الضهىف الطي
ّ
ّ
ًلضمه ّئما بىفؿه أو ًٖ َغٍم زلُفخه مغجحن ول ؾىتٖ ،لى أن ٌؿلمها
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ّ
بىفؿه ئلؼ ّ
اإلادهل ٖليها،
امُا ول زالر ؾىىاث م٘ جلغٍغه ًٖ الًغائب
وٖلى أخىاٌ الباًلً و مسخلف قإوهه.)3(17
وكض وان الباي ًخلغب زالٌ أصاء الضهىف ًٖ َغٍم الٗىاًض و
الهضاًا مً الباقا وأًٖاء الضًىان واإلاىْفحن الىباعٖ ،18لى أمل
الخثبُذ وججضًض مضة والًخه.
وفي هظه الحالت وان ًدؿلم عمىػ حُِٗىه اإلاخمثلت في ؾُف طهبي
وكفُان مُغػ بالظهب ،وٖىض عحىٖه ًجىب الباًلً مً أحل حباًت
ّ
الًغائب ،ووان ّ
ًضٖم مً الجؼائغ بمدلت ٖلى عأؾها آغا اإلادلت ،حؿاٖضه
ٖلى ئهجاػ مهمخه ،وئهؼاٌ الٗلاب باللبائل الٗانُت اإلامخىٗت ًٖ صفٗها .
ّ
ووان الباي ًىُلم بهظه اإلادلت ئلى صوازل الباًلً مً خىف ٖثمان
(1766 -1763م) ،زم مً حىان الباي بالبرواكُت ئبخضاء مً ٖهض الباي
مهُفى الىػهاجي (. 19) 1792 – 1775
ب – امخُاػاث الباي:
وان الباي ّ
ًخمخ٘ ّ
بٗضة امخُاػاث صازل الباًلً ملابل زضماجه،
ّ
الؼعاُٖت ،التي جلىم
خُث وان له الحم في مىخىج بٌٗ ألاعاض ي
20
بؼعاٖتها بٌٗ اللبائل ًٖ َغٍم الخىٍؼة  ،وكض ونلذ ٖضص
الؼوٍجت 21التي وان ٌؿخفُض منها باًاث الخُُغي  145ػوٍجتّ ،22
وأهمها
مىحىصة بالبرواكُت ،وؾىع الغؼالن ،وؾىع ؾىاعي ،هظا فًال ًٖ
ّ
اؾخفاصجه مً بٌٗ ّ
الًغائب التي ًضفٗها ؾيان الباًلً مثل الٗىاًض
والًُفت ،والخُىٌ ،ػٍاصة ٖلى اإلاإوهت مً الحبىب.23
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وٍمىً أن هلمـ حجم هظه الثروة التي ٌؿخفُض منها الباًاث
مً زالٌ ممخلياتهم ،خُث حُُٗىا ٖملُاث الىكف لبٌٗ الباًاث
ّ
الىاعصة في سجالث ألاعقُف نىعة ٖنها وهظهغمنها:
 وكف لٗثمان باي ؾىت 1150ﻫ (1737م) ًخمثل في ّحىت
بفدو الظعإ ،وأعاض ي في جغاب أوالص ؾُضهم وملىان مً وًَ كبائل
بني خؿً ،وأعاض ي بىًَ كبائل وامغي ،وفي وكف آزغ حمُ٘ صًاعه
وحمُ٘ أخىاقه ،وفي وكف آزغ حمُ٘ أمالهه اإلاىحىصة في ملُاهت.24
 وكف مهُفى باي ؾىت 1199ﻫ (1784م) اإلاكخمل ٖلى صاعهوَاخىهت اإلااء في ّ
اإلاضًت ،وخىف وههف ػوٍجت في واص الىغمت في وًَ
ّ
باإلاضًت ،وفي وكف
بني زلُل ،زم حٗىٌٍ هظا الىكف بضاعًٍ مىحىصجحن
ّ .25
آزغ لجمُ٘ حىاهه بىاخُت اإلاضًت
ّ
ّ
والبض مً ؤلاقاعة ئلى أن الباًاث واهىا ًلجإون ئلى جدبِـ أو
وكف أمالههم ٖلى أهفؿهم زم ٖلى أوالصهم زم ٖلى أخفاصهم ،فان
اهلغيىا ٌٗىص الحبـ ئلى أوكاف الحغمحن الكغٍفحن ،وٍمىً جفؿحر طلً
ًإمىىن أهفؿهم وٖائالتهم زىفا مً مىكف ّ
بأن الباًاث واهىا ّ
الضاًاث
الؿلبي يضهم ،خُث هثحرا ما واهىا ًهضعون كغاعاث زل٘ الباًاث
ّ
ّ
ئحباعٍت ،باُٖاء أوامغه ﻵغا اإلادلت بىكف الباي وئللاء اللبٌ
بُغٍلت
ٖلُه وأخُاها بلخله ،26وطلً كض ًيىن لالؾخفاصة مً زغواتهم ،واؾخلضام
باًاث حضصٌٗ ،ملىن ٖلى الحفاّ ٖلى مىانبهم بضف٘ مبالغ أهبر ،هما
كض ًيىن طلً ؾُاؾت اؾخٗملها الضاًاث ﻹحباع الباًاث ٖلى اللُام
بمهامهم وواحباتهم  .ووؿخضٌ ٖلى طلً اإلاىكف بلخل أو زل٘ الىثحر مً
الباًاث منهم :
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 زل٘ الباي مهُفى الىػهاجي في 1792م زم حُِٗىه باًا ٖلى كؿىُُىت27
 1794م لُلخل بٗضها بأمغ مً الباقا خؿً
 وكف الباي مدمض ّالضباح في 1209ﻫ (1794م) ومهاصعة زغوجه.28
 زل٘ الباي ئبغاهُم بىعنلي في1211ﻫ (1796م) م٘ مهاصعة زغوجهّ
ّ
والىلضًت منها  7000صًىاع مً مجزله.29
الُٗيُت
 جىكُف س ي خؿً باي في1215ﻫ (1801م) ومهاصعة ول أمىالهومجىهغاجه (ما مجمىٖه خىالي  111000صًىاع و  103500ؾلُاوي،
ومجىهغاث ػوحخه ). 30
 كخل خؿً باي في 1223ﻫ(1809م) بٗض خىمه إلاضة ؾىىاث بأمغمًالباقا خاج ٖلي.31
 كخل الباي حٗفغ بٗض فكله في ئخضي خمالجه ٖلى الجىىب ؾىت.32
 1814م بأمغ مً الباقا ٖمغ
 -2-3مساعذو الباي:
وَؿاٖض الباي في مهامه ٖضة مىْفحن ئصاعٍحن هم ٖلى الترجِب.
 الخليفة:ّ
ّ
وان الخلُفت ٌٗحن مً َغف الضاي بٗض أن ًغشحه الباي ،وهى
ًضف٘ عؾىما إلاىهبه ،وفي اإلالابل ًدخفٔ بىهِب مً مهاصع اللبائل
.33
التي ٌكغف ٖليها مباقغة
وهى ٌٗخبر هائب الباي في ؤلاقغاف ٖلى اللبائل ،وأهم مهامه،
مغجحن في ّ
جلضًم الضهىف ّ
الؿىت للضاي هُابت ًٖ الباي ،ومغافلت هضا
ّ
ألازحر في مدالجه لجم٘ الًغائب ،باﻹيافت ئلى ؤلاقغاف ٖلى الًغائب
الُٗيُت التي ججم٘ في البرواكُت ،والتي جضفٗها كبائل ّ
الصحغاء.34
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 القاًذ:ٌٗخبر مىهب " اللاًض " مً اإلاىانب الهامت في الهُيلت ؤلاصاعٍت
أهمُخه ،الباي وزلُفخه ،لظلً وان اللاًض ّ
وهى ًلي في ّ
ٌٗحن مً ألاجغان
أو الىغاغلت ،35باٖخباعه مىهبا مُضاهُا ،فهى ًمثل الباي ٖلى مؿخىي
ّ
اللبُلت أو الٗغف ،وفي هظا ّ
وسجل حؿمُت "كاًض الىًَ"
الهضص
ّ
اإلاؿخلغة ،و"كاًض الٗغب" باليؿبت لللبائل ألازغي.
باليؿبت لللبائل
و بما أن اللاًض في هظه الحالت وان ًمثل الباي فلض وان ّ
ًخمخ٘
ّ
بىفـ ؾلُخه ٖلى اللبائل التي ٌكغف ٖليها ،و التي ال جخىكف ئال أمام
كغاع الباي فلِ.
هما ّأهه ٌكغف ٖلى ّ
ّ
الؿىق
ألاؾبىُٖت التي حٗلضها اللبائل،
وٍغاكب ٖملُت جلؿُم الكُىر لألعاض ي ّ
الؼعاُٖت ،وطلً لخىُٓم ّ
ٖملُت
جدضًض الًغائب اإلافغويت ٖلى اإلادهىٌ الؼعاعي مً زالٌ ٖضص
ّ
ّ
اللًائُت ٖلى
الؼوٍجت اإلاؼعوٖت ،هما أهه ٌكغف ٖلى جىفُظ ألاخيام
ّ
ّ
ّ
فاهه ّ
ًدىٌ بدىم
ألاشخام ،ئالئطا حٗلم ألامغ بجغٍمت أو خىم باﻹٖضام
الؿلُت اللًائُت ئلى الباي.36
ووان اللاًض ًسخاع مً اللبُلت مجمىٖت الفغؾان ًىٓمها
وٍلىصها حٗغف بـ "اللىم" أو "ػمالت اللاًض" ،وهظه اإلاجمىٖت حٗخبر فغكت
ّ
اخخُاَُت لخضُٖم الجِل الىٓامي ٖىض الًغوعة ،وهي ال جضف٘ ئال حؼءا
مً الًغائب اإلافغويت ٖلى بلُت أفغاص اللبُلت أما ئكامت اللاًض فهي في
ّ
اإلادهىت ،ووان كاًض
اإلاضن اإلاجاوعة لللبائل التي ٌكغف ٖليها ،أوألابغاج
إلاضًت ًلُم في ّ
اللبائل اإلاجاوعة إلاضًىت ا ّ
اإلاضًت هفؿها ،وهى ما هلمؿه مً
أخضي الىزائم ًٖ جدبِـ لضاع اللاًض بمضًىت ّ
اإلاضًت ؾىت 1213ﻫ
( 1798م).37
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وهىا البض مً ؤلاقاعة الى وحىص ٖضص مً الىْائف التي ًللب
أصحابه باللاًض غحر ّأن ؾلُتهم ومجاٌ نالخُاتهم واهذ ّ
مدضة ،هظهغ
منهم:
 تقاًذ إلابل :ووان هى اإلاكغف ٖلى ؤلابل الخابٗت للباًلًّ
الغٖىٍت ،ووان ًغاكب صف٘ يغٍبت ؤلابل بٗض جدضًضه للثروة
واللبائل
ؤلاحمالُت لللبُلت مً ؤلابل ،هما أهه ٌكغف ٖلى الحؿاباث اإلاخٗللت
بها.38
 تقاًذ الغنم :وان ٌكغف ٖلى خؿاباث الغىم وجدضًض زغوةاللبائل منها:
ّ
 تقاًذ الزبل :وان ميلفا بالحفاّ ٖلى هٓافت اإلاضًىت ،وَسجلٖاصة يمً كائمت الهباًدُت.
 تقاًذ العشور :39الظي وان ٌكغف ٖلى ػواة الٗكىع مًالحبىب.
وباﻹيافت ئلى هإالء ٌؿاٖض الباي بٌٗ اإلاىْفحن الظًً
ًلىمىن بسضمت الباي ومنهم:
الشواش :وان ٖضصهم أعبٗت ٖلى عأؾهم الباف قاوف ،وواهىافي زضمت الباي ،وهم ّ
ًىفظون أوامغه اإلاباقغة.
ووان الكىاف ٌؿخفُضون مً خم اؾخغالٌ أعاض ي ػعاُٖت،
وبٌٗ زغواث الباًلً ،مثل الخُىٌ ،أزىاء فترة زضمتهم ،غحر ّأنهم
40
ّ
الكغُٖت مً اللمذ والكٗحر.
ملؼمىن بضف٘ الًغائب
 السيارة :41وٖضصهم ازىان ،وواهىا ًمثلىن بغٍض الباًلً وّ
ّ
والكفهُت ،وهم
وٍخىفلىن باإلاغاؾالث بحن الباي والضاي بىىٖيها اإلاىخىبت
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ّ
ًّخهلىن في الجؼائغ بىهُل الباي ﻹُٖائه ّ
الغؾائل التي ٌؿلمها ئلى
الضاي ،وجخىانل ّ
مهمتهم ئلى ئٖاصة ّ
الغص و هلل أزباع الضًىان و كغاعاجه ،و
اللًاًا الغاهىت ئلى الباي.
 -3-3إدارة مذًنة املذًة
أ  -الحاكم :
واهذ ؾلُت باي جُُغي جخىكف ٖىض مضًىت ّ
اإلاضًت التي وان
ًضًغها خاهم زام ٌٗحن مباقغة مً الجؼائغ ،ووان في الغالب مً
ألاجغان ،و عغم ّأن اإلاضن الجؼ ّ
ائغٍت التي واهذ جدىم مً َغف خاهم
ّ
اإلاضًت وان له وي٘ زام ،هٓغا
زام بها ٖضًضة ،ئال ّأن خاهم
لؿلُخه اإلاُللت في اإلاضًىت ،واؾخلالله ًٖ الباي.42
ّأصي ّ
جمخ٘ الحاهم بهظه الؿلُت و الاؾخلالٌ الظاحي في ّ
اإلاضًت
حٗل مً نالخُاث الباي جخالش ى صازل خضوصها ،ئط ال ًملً هظا ألازحر
ّ
أمغا ال ٖلى الحاهم و ال ٖلى الؿيان فيها ،بل ّئن الباي ًفلض ختى
الؿلُت ٖلى هفؿه صازل اإلاضًىت ،وهجض في الىزائم مثاال ٖلى طلً
ًخمثل في أن الباي مهُفى كام في ؾىت 1198هـ (1783م) بٗملُت
حٗىٌٍ لحبؿه اإلاخمثل في خىف وفغص (ههف ػوٍجت) بىاصي الىغمت
مً وًَ بني زلُل بضاعٍه في ّ
اإلاضًت هٓغا للمىفٗت ،ولم جثبذ صحت جلً
الٗملُت ئال بدىم مً خاهم مضًىت اإلاض ًّت في أواؾِ نفغ 1202هـ
(1787م).43
ّأما ئطا ٖضها ئلى مهام الحاهم فهي جترهؼ ٖلى حؿُحر اإلاضًىت
ّ
الؿيان ،وٍترأؽ ّ
ّ
الؿىق الٗام التي حٗلض
ئصاعٍا ،فهى ٌكغف ٖلى مغاكبت
ّ
ّ
ول حمٗت ،والتي واهذ جمثل ّ
واكخهاصًت ،وىنها حٗخبر
احخماُٖت
أهمُت
حمُٗت ّ
ّ
ٖامت للؿيان و الىافضًً مً اللبائل ألازغي .
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وهى أًًا ٌكغف ٖلى صزىٌ ّ
ّ
الكغُٖت واإلاخمثلت في
الًغائب
الٗكىع مً اللمذ والكٗحر مً ألاٖغاف اإلادُُت بمضًىت ّ
اإلاضًت ئلى
44
مسؼن كهبت اإلاضي.
ّ
وفي خحن ّ
الخاعٍسُت لضهىف الباي ول زالر
جخٗغى الىخاباث
ّ
الؼهاعّ ،45
ؾىىاث ،وزلُفخه مغجحن ول ؾىت ،وفي ّ
مظهغاث ّ
فان
ملضمتها
ما ًلفذ الاهدباه هى ّ
حٗغى الىزائم 46لضهىف الحاهم الظي ًخلضم به ئلى
الباقا و الظي حغفل ًٖ طهغه هظه الىخاباث.
ّ
ّ
الخانت
بملضمت الٗضًض مً البُاهاث
ووؿخضٌ ٖلى طلً
بالًغائب منها ٖباعة " :بُان ما ًلؼم الحاهم خحن ًضول للجؼائغ ول
ؾىت " ومً طلً الجىػ و البٌُ و الٗىب و الؿمً وغحرها.47
ووؿخيخج مً طلً أن خاهم مضًىت ّ
اإلاضًت وان ًلىم بأصاء
الضهىف ئلى الجؼائغ ّ
مغة ول ؾىت وزالٌ ػٍاعجه ًمىً أن ًجضص في
مىهبه أو ٌٗؼٌ و ٌٗحن خاهم حضًض بضال ٖىه.
ّ
و ٌؿاهم في صهىف الحاهم ؾيان مضًىت ّ
والٗؿىغٍىن
اإلاضًت
فيها وبٌٗ اإلاىْفحن الغؾمُحن باﻹيافت ئلى ألاٖغاف اإلادُُت باإلاضًىت.
ّ
ووان الحاهم أًًا ٌؿخفُض مً " ٖىاًض " مفغويت ٖلى ؾيان
اإلاضًىت واللبائل اإلاجاوعة والتي حٗغف بـ "يُفت الحاهم " والتي حٗني
مباٌٗت هإالء ،له ومكاعهتهم في الضهىف الظي ًضفٗه للجؼائغ ،فهي
48
جضف٘ خحن ًخ ّىلى مهامه ﻷوٌ ّ
مغة أو ججضص لٗهضة أزغي.
ب  -شيخ البلذ:
ئن مىهب "قُش البلض" ًلي مىهب الحاهم مباقغة صازل
اإلاضًىت ،ووان ًسخاع مً أُٖان مضًىت ّ
اإلاضًت وواهذ ّ
مهمخه مؿاٖضة
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ّ
ؾيان ّ
اإلاضًت ،باٖخباعه واخضا منهم ،وأهثر
الحاهم في اللًاًا التي جسو
ّ
ّ
ّ
احخماُٖت
زانت و أن الٗالكت بحن ؾيان اإلاضًىت لِؿذ
اخخياوا بهم.
ّ
ّ
ّ
خغفُت أو
فلِ ،بل خغفُت باٖخباع ّأن الؿيان مىٓمحن في عابُاث
ّ
ٖغكُت ٖلى عأؾها أمحن مثل الحضاصًً ،والبىائحن ،واليهىص ،49وهإالء
ألامىاء ًىٓمهم قُش ٌكغف ٖلى ول حي ،50و ؤلاقغاف الٗام ٖلى هظه
الجماٖاث وان بُض قُش البلض الظي ٌٗخبر أمحن ألامىاء .وئيافت ئلى هظه
اإلاهام فان قُش البلض ًمثل أهل البلض أمام الحاهم و ًخىفل بخلضًم
الؿ ّ
الًُفت و الضهىف ،وما ًلؼم للٗىلت ّ
ىىٍت ئلى الحاهم باؾمهم .
وٖلى زالف ما طهغه الضهخىع ؾٗض هللا في صعاؾخه لضفتر
اإلاضًت 51وهى أن خاهم مضًىت ّ
مدىمت ّ
اإلاضًت اإلالهىص به عئِـ البلضًت
هى هفؿه قُش البلض ،فان ما حاء مً زالٌ وزائم ألاعقُف أن الحاهم
وقُش البلض مىهبان مسخلفان ،وهى ما ًفهم مً مًمىن ئخضي
ّ
جىلى عٖاًت ّ
الضواب ...ولم
الىزائم خُث حاء فيها الاجفاق الخالي" :52
جبضٌ أو لم ّ
ًخٗغى له أخض ولم ًجزٖه أخض ؾىاء الحاهم ّ
ّ
ًدبضٌ ئال ئطا
ّ
جم الؿىت ،وهىظا اجفلىا بدًغة قُش البلض ،وقهض ٖلى ما طهغ في
أوازغ نفغ  1230هـ ،وهخب ًٖ ئطن ّ
مدمض خاهم اإلاضًت".
ّ
ؾيان البلض ٖىض صف٘ ّ
خم
هما ًخىغع ٳؾم قُش البلض في كائمت
الضهىف ،أو الًُفت للحاهم.
ومً قُىر البلض الظًً وعصث أؾماؤهم في الىزائم :53الؿُض
مدمض بً عبُٗت قُش البلض خىالي 1181هـ (1767م) ،الكُش كاعة بً
ػعوق ،ؾىت  1221هـ ( 1807م) وٍخىغع في ٳؾمه في  1222هـ أي في ٖهض
ؾلُمان خاهم ،الحاج مدمض ولض الؿُض مىلىص بً الىجاع قُش البلض
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ؾىت  1232هـ (1817م) وٍخىغع ٳؾمه ؾىت 1234هـ ،أي ٖهض الحاهم
ّ
مدمض زم ٖثمان بً خؿان خاهم .
بِىما ًظهغ أبى اللاؾم ؾٗض هللا مً زالٌ صفتر اإلادىمت:54
أخمض الكلماكجي قُش البلض في ؾىت 1240هـ(1823م) و الحاج الهىفي
ؾىت 1244هـ (1828م) زم الحاج أخمض بً ّ
الصحغاوي الظي أنبذ
كايُا في ّ
اإلاضًت في 1249هـ (1833م) .
ج -دًوان املذًنة:
وكض وان الحاهم و قُش البلض مضٖىمحن بضًىان اإلاضًىت و الظي
ّ
ّ
وان ّ
ّ
ؤلاهىكاعٍت
ًًم كاصة الحامُت
هىكاعٍت الظي
ًخيىن مً صًىان اﻹ
في اإلاضًىت بغجبت بلىهباش ي ،وأويباش ي ،باﻹيافت ئلى بِذ اإلاالجي،
واللاض ي واإلافتي.55
ّ
وجدل مً
و بالخالي فان اللًاًا اإلاخٗللت باإلاضًىت واهذ جىاكل
ّ
جسهو أًٖائه ،وٖالكتهم باللًُت ،وهىا ججض
َغف الضًىان ،ووفم
ؤلاقاعة الي أن الضًىان وان ٌكغن الٗامت أًًا في خل بٌٗ اللًاًا،
وحؿىٍت قإونهم ئطا حٗلم ألامغ مباقغة بهم ،وفي طلً مثاٌ ،خُث كام
الضًىان باقتران حماٖت ّ
اليىاقحن في جدضًض ؾٗغ الخبز.56
 -4-3التنظيم إلاداري خارج مذًنة املذًة:
اإلاضًت ٌٗخمض ٖلى ّ
وان الىمِ اإلاِٗص ي زاعج مضًىت ّ
الخ ّ
جم٘
ّ
ّ
ّ
مؿخلغة ،أو مخىللت جبٗا لﻺزخالف
مؿخلغة أو قبه
اللبلي في كبائل ّئما
البُئي ،والجضًغ باإلاالخٓت ّأن همِ خُاتها ًسخلف مً الكماٌ ئلى
الجىىب ،فاللبائل اإلاؿخلغة واهذ حؿىً اإلاىُلت ّ
الخلُت ،وواهذ حٗخمض
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الهىاٖت و ّ
ٖلى ّ
ّ
اإلاؿخلغة التي واهذ حٗخمض
الؼعاٖت ،وجليها اللبائل ههف
ٖلى ّ
الؼعاٖت في مىاؾم مً ّ
الؿىت في اإلاىاَم ّ
الخلُت .
وفي اإلاىاؾم ألازغي حٗخمض ٖلى ّ
الغعي و الترخاٌ ،زم اللبائل
.57
الغخل التي واهذ حٗخمض أؾاؾا ٖلى ّ
ّ
الغعي و جغبُت اإلاىاش ي و ؤلابل
أ -الخىُٓم الضازلي لللبائل:
واهذ كبائل الباًلً جيخٓم في ״الٗغف״ ،وهى مجمىٖت مً
اللبائل ،جىدضع مً أنل واخض ،وَكخم ئؾمها مً أكىي هظه اللبائل .
ٖغكُت ّ
ّ
ميىهت ٖغقا
وكض ججخم٘ مجمىٖت مً اللبائل لِـ لها كغابت
واخضا.58
وَؿىً الٗغف عكٗت حغغ ّ
افُت حٗغف بـ "الىًَ" وهظه الدؿمُت
ّ
اإلاؿخلغة ،و ًىلؿم "الىًَ"ئلى مجمىٖت مً البلضان
مغجبُت باﻷٖغاف
أو الؼمام ،59و جىلؿم ول "بالص" ئلى ٖضص مً "الضواوٍغ" وول "صواع"
ّ
مكيل مً أخض فغوٕ اللبُلت ،و ٖاصة جيىن الدؿمُت خؿب اللبُلت أو
اإلايان الجغغافي الظي حِٗل فُه(مثل :ػمام أوالص ؾُٗض بً مدمض مً
وًَ عَغت ).60
ّ
ّ
الجماُٖت
اإلالىُت
هما هالخٔ ّأن ألاعاض ي التي جضزل يمً
لللبُلت واهذ جدمل ئؾم اللبُلت ،أو ئؾم الىاصي أو الجبل الكهحر في
اإلاىُلت  ،مثل  :ػمام جدذ الياف ٖ ،حن مغحت ،بالص ؾُضي
ِٖس ى ...الخ ،وهى ما وان ّ
ًمحز في الغالب أعاض ي اللبائل ههف
ّ
اإلاؿخلغة .
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أما اللبائل اإلاؿخلغة ،و التي واهذ ملىُاتها زانت ،فىجض
حؿمُت أعاييها الؼعاُٖت وؿبت ﻷصحابها ٖلى هدى " بالص فالن " أو"
جغاب فالن ".
و ًغأؽ اللبُلت "قُش اللبُلت" ،و هى ٌٗحن مً أُٖانها ،و جخمثل
ّ
مهامه في الاقغاف اإلاباقغ ٖلى ما ًخٗلم باللبُلت و وكاَاتها الُىمُت،
ّ
ّ
الخاعحُت ،ومً ّ
أهمها جلؿُم أعاض ي الؼعاٖت بحن
الضازلُت و
وٖالكاتها
أفغاص اللبُلت ،61أما الٗغف أو مجمىٖت اللبائل فيان ًغأؾها" قُش
الكُىر " .62وهى ٖاصة قُش أهبر وأكىي كبُلت في الٗغف.
ب -الخىُٓم ؤلاصاعي لللبائل:
ًلؿم الباًلً الاًلً ئصاعٍائلى أعب٘ كُاصاث 63هي ٖلى الترجِب :
ّ
 تقيادة التل ألاعلى :و ّّ
باإلاضًت
اإلاؿخلغة ،اإلادُُت
جًم اللبائل
وهي ٖغف خؿً بً ٖلي ،وػعي ،هىاعة ،عَغت ،وامغي  ،بني بىَٗلىب،
غغٍب ،خىاقت.
 تقيادة التل السفلي :و ّجًم مٗٓم اللبائل وهي :أوالص صاًض ،
ٖبُض ،صواًغ ،أوالص خضًم ،بني خؿً ،أوالص ؾُضي أخمض بً ًىؾف،
عبُ٘ ،أوالص ٖالن ،جُُغي ،ؾىاعي ،أوالص مٗغوف ،صهُماث ،مفخاخت،
والص خمؼة
 تقيادة دًرة  :هظه اللُاصة جظهغها الىزائم 64في بُان يُفتآلاغا جًم اللبائل التي جدُِ حبل صًغة قغق الباًلً و مغهؼها ؾىع
الغؼالن ،وهي :أوالص ئصعَـ ،أوالص بغهت ،أوالص فغخت ،أوالص بىٖغٍف ،أوالص
مغٍم ،الضاوعة ،بني ٖلبت ،أوالص ؾلُم ،أوالص ٖبض هللا ،أوالص ٖلىف،
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مغغاوة ،أوالص ٖلي بً صاوص ،أوالص ؾُضي ِٖس ى ،أوالص مىس ى ،أوالص ؾُضي
ٖمىع ،حىاب ،أوالص هﻬاع
 تقيادة الجنوب :و جًم للبائل الغخل و ولها حؿىً حىىبالباًلً مثل ألاعبإٖ ،باصلت ،أوالص هاًل ،عخمان ،ػهازغة ،مىٖضاث،
أوالص مسخاعٖ ،باػٍؼ ،أوالص ؾُضي أخمض ،عقاًلت ،أوالص ؾُضي ِٖس ى
الؿىاقي وألاًىعن ،وألاهضاب ،صحاعي ،أوالص قُٗب ،بني بى
ٌِٗلٖ ،ؼٍؼ ،خغاػلُت.
هما ًمىىىا أن ههىف اللبائل ئصاعٍا خؿب ٖالكت الؿلُت
اإلاغهؼٍت والباًلً ججاه الباًلً خُث ًمىً جلؿُم اللبائل ئلى:
أ -تقبائل الرعية:
هي اللبائل الخايٗت للباي ،وهي حمُٗا ملؼمت بضف٘ الًغائب
والحغفُت .وبٌٗ هظه اللبائل ّ
ّ
ّ
ّ
جًم
والحُىاهُت
الؼعاُٖت
خؿب زغواتها
65
أعاض ي مليا للضولت حٗغف " بالٗؼٌ " وهي ألاعاض ي التي نىصعث منها ،
ّ
ّ
ئكخهاصًت لخىحت الخُل ،66م٘
اإلاغهؼٍت جدذ مغاكبت
ويٗتها الؿلُت
بلائها جابٗت ّ
ئصاعٍا للباي ،ووان ٌؿاٖضه في مهامه في باًلً الخُُغي
ّ
"كاًض الٗغب" الظي جظهغه الىزائم في مدُاث ٖضًضة ،منها ؤلاقغاف ٖلى
الًغائب خُث ّ
وسجل جهفُت خؿاباث يغٍبُت بحن كاًض الٗغب وقُش
كبُلت ػهازغة ،67هما أهه وان ملؼما بضف٘ يُفت آلاغا ،68ومً هاخُت
.69
أزغي وان ٌؿخفُض مً بٌٗ أعاض ي الباًلً
و هى ما ٌٗخبر أًًا مً مٓاهغ جللُو و مغاكبت نالخُاث الباي
صازل الباًلً ،عغم أن أهم مهامه هي اإلاهام اكخهاصًت .
وهًُف ئليها بٌٗ اللبائل الغخل التي واهذ حٗخمض أؾاؾا ٖلى
ّ
ّ
اإلاؿخلغة،
الغعي و التي وان زًىٖها اإلاباقغ ًىلو ٖىـ اللبائل
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فىثحرا ما جمغصث للخسلو مً واحباتها الًغائبُت ،وفي ّ
ملضمتها كبائل
ّ
أوالص هاًل ،وهى ماأصي ئلى جضزل الؿلُت لخهبذ هظه اللبائل ملؼمت
بضف٘ يغائبها مباقغة ئلى الجؼائغ في أوازغ الٗهض الٗثماوي(1233ﻫ/
1218م) ،م٘ بلائها ئصاعٍا جابٗت للباًلً. 70
ب -تقبائل املخزن :
ّ
الٗثماهُت في جثبُذ
هي كبائل مداعبت اؾخٗاهذ بها الؿلُت
ّ
ّ
زانت أمام كلت ٖضص ٖىانغ الجِل الىٓامي الٗثماوي ،وهظه
ؾلُتها
ّ
ٳخخُاَُت مً الفغؾان أو الهباًدُتٌ ،ؿخٗحن بها
اللبائل جمثل كىة
ّ
زانت في حم٘ الًغائب .والحمالث ّ
صازلُا ّ
ّ
اإلاىحهت يض اللبائل
الجِل
ّ
اإلاخمغصة ،واإلامخىٗت ًٖ صفٗها ،وهي أًًا بدىم مىكٗها حؿاهم في
خفٔ ألامً وخغاؾت الُغق ّ
اإلاهمت والحهىن.71
و في باًلً الخُُغي كبُلخان مسؼهِخان مخجاوعجان و هما :
72
 كبُلت ٖبُض التي جل٘ في الحضوص الجىىبُت لٗغف خؿً بً ٖلي . كبُلت صواًغ التي جل٘ قغق كبُلت ٖبُض ،وحؿىً واصي ػغىان.73الٗثماهُت والء اللبائل اإلاسؼهُت ،وان ّ
ّ
البض
وختى جًمً الؿلُت
ّ
مً ئُٖائها امخُاػاث ّ
ماصًت ومٗىىٍت و التي جمثلذ أؾاؾا في:
 حسجُل أفغاصها فغؾان مسؼن ،وٍخللى ول واخض منهم أزىاءالخضمت أحغة حىضي بغجبت ًىلضاف ،هما واهىا مٗفُحن مً ول الًغائب
ّ
الؼعاُٖت زاعج أعاييهم.74
ماٖضا الؼواة والٗكىع الظي ًخٗلم باﻷعاض ي
هما أن الؿلُت هي التي واهذ اإلاؿإولت ًٖ جىفحر ألاخهىت
وألاؾلحت ،م٘ بلائها مليا للضولت وفي هظا الهضع هجض في بُان لدسجُل
الخُىٌ التي وعصث مً الجؼائغ ئلى اإلاضًت ،ئعؾاٌ زُىٌ ئلى بٌٗ

التنظيم إلاداري في باًلك التيطري خالل العهذ العثماني

مىْفي الباًلً منهم كاًض اإلاسؼن ،75ئيافت الى أنهم واهىاٌؿخفُضون مً
وؾائل الِٗل الُىمُت والحبىب الالػمت للؼعاٖت.
ّ
ّ
فالخُت في
ؾياهُا له نبغت
وبظلً فهظه اللبائل جمثل ججمٗا
ّ
الٗاصًت أي في خالت الؿلم .76وفي هفـ الىكذ ٖؿىغٍت جلٗب
الحاالث
صوعا مضٖما للجِل الىٓامي الٗثماوي ،وواهخلضعة الخجىُض في مسؼن
الخُُغي بدىالي  1200فاعؽ باﻹيافت ئلى  600فاعؽ في ألاوكاث
الٗاصًت لحفٔ ألامً وخغاؾت الُغق ،77ػٍاصة ًٖ مجمىٖت " فغؾان
اللىم " الظًً ّ
ّ
الغُٖت ٖىض الحاحت وٍيىهىن جدذ ئقغاف
جلضمهم كبائل
اللاًض ،وبالخالي واهذ كضعة الخجىُض في باًلً الخُُغي م٘ نهاًت اللغن
الثامً ٖكغ خىالي  5000حىضي.78
وواهذ ئصاعة الباًلً جمثل ٖىض كبائل اإلاسؼن "بلاًض الؼمالت"،
خُث ًظهغ "كاًض بلىهباش ي" و كاًض ػمام عاؽ الىاص ػمالت ، 79وٖلى عأؽ
ول كبُلت أغا ًضف٘ للباي ٖىاًض حُِٗىه. 80
د – القبائل التابعة لآلغا:
واهذ هىان كبائل ّ
جدض الباًلً جابٗت لؿلُت آلاغا هظا
باﻹيافت ئلى ما ّ
حغص مىه الباي  -هما ؾبم طهغه  -زالٌ الىهف الثاوي
مً اللغن 18م ،وهي اإلاىاَم التي جل٘ في ألاحؼاء الكمالُت مً الباًلً،
والتي ويٗذ جدذ ئقغاف آلاغا ،زانت وأن هظه اللبائل مدُُت بضاع
ّ
الؿلُان ،وٍمىً أن هلىٌ أنها واهذ بمثابت الجضاع ألامني بحن صاع
الؿلُان ،واللبائل التي جل٘ زاعج خضوصه .
ّ
وأهم هظه اإلاىاَم التي اكخُٗذ مً الباًلً هي:
 ئكلُم ؾباو  :وأهم أوَاهه ٌؿغ وزكىت ،وأهم كبائله التيجظهغها الىزائم )1(81في هظا ؤلاكلُم هي :بني مٗاهض ،بىعٍاف ،أوالص
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زلفىن ،زابذ بً ئبغاهُم ،ئبغاهُم بً ؾُٗض ،أوالص مىس ى ،بني عاقض،
ػاوٍت ؾُضي ًىؾف ،ػاوٍت ؾُضي أخمض بً ئبغاهُم. 82
 وًَ خمؼة :83قغق الباًلً ،وأهم كبائله هي كبُلت ٖغٍبباﻹيافت ئلى أوالص ٖلىف ،خمامض ،أوالص خمؼة ،صعٍض ...
84
هظا باﻹيافت ئلى :كبائل مىػاًت و كبائل بني ؾلُمان .
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الخاتمة:
مً زالٌ ما ّ
جلضم وؿخيخج ّأن الباي هى اإلامثل ّ
الغؾمي
اإلاغهؼٍت في الباًلً ّ
ّ
وأن الباًاث واهىا ًخمخٗىن
للؿلُت وؤلاصاعة
ّ
صازلي في الباًلً الظي ٌكغفىن ٖلُه في حمُ٘ اإلاجاالث
باؾخلالٌ
ّ
زانت ؤلاؾتراججُت اإلاخمثلت في ؤلاصاعة والاكخهاص وألامً.
ّ
ئال ّأن ؾلُت الباي كض ّ
حٗغيذ للخللُو و اإلاغاكبت ،فىجض ّأن
ّ
اإلاغهؼٍت كض ويٗذ ألاكالُم الىاكٗت خىٌ صاع الؿلُان جدذ
الؿلُت
ّ
اقغاف مباقغ لألغا ،هما ويٗذ بٌٗ اللبائل وزانت اللبائل التي
جًم أمالوا للضولت ،جدذ اإلاغاكبت الاكخهاصًت لخىحت الخُل ،وبالخالي
ًبلى هظا الاؾخلالٌ ّ
ّ
الضازلي ّ
اإلاغهؼٍت .
وؿبُا ومغاكبا مً الؿلُت
و أهثر مً طلً فلض الخٓىا أٖاله ّأن الباي لم جىً له ّ
أي
ؾلُت في ّ
اإلاضًت ٖانمت الباًلً وملغ ئكامخه ،والتي ويٗذ جدذ ئصاعة
ّ
خاهم زام ،وبظ لً وؿخيخج أن ّ
اإلاغهؼٍت وان ًمثلها في باًلً
الؿلُت
الخُُغي ؾلُخان ئصاعٍخان مىفهلخان مخياملخان ألاولى في ًض الباي
وحكمل ول كبائل الباًلً ،والثاهُت في ًض خاهم ّ
اإلاضًت ،وواهذ حكمل
ّ
مضًىت اإلاضًت وحمُ٘ ؾيانها مً ألاجغان وألاهالي ،واليهىص ،خُث ًفلض
الباي ول ؾلُاجه فيهاّ ،أما خاهم ّ
اإلاضًت فلض وان ًجم٘ فيها ّ
ول اإلاهام
ؤلاصاعٍت والاحخماُٖت وختى الاكخهاصًت زانت الاقغاف ٖلى جدهُل
ّ
الًغائب في كهبت ّ
اإلاضًت.
ّأن الؿلُت الٗثماهُت اإلامثلت في ؾلُت الباي وخاهم مضًىت
اإلاضًت صازل باًلً الخُُغي ،لم ّ
ّ
حغحر مً الىٓام الاحخماعي في الباًلً،
خُث أبلذ ٖلى الىٓام اللبلي وويٗذ اللاًض الظي وان ًمثل الىؾُِ
اﻹصاعي بحن اللبُلت والباي .هما اخخفٓذ بالؿلُت الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت
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ّ
ّ
والٗؿىغٍت صون الخضزل في الدؿُحر الاحخماعي و اليكاٍ الاكخهاصي
ّ
للؿيان.
هما ّأن وحىص صًىان في اإلاضًىت ًجم٘ ممثلحن في حمُ٘ مجاالث
ّ
الُىمُت ،ما ٌٗني وحىص جيامل آزغ صازل اإلاضًىتً ،جم٘ ول
الحُاة
ّ
الكغائذ خُث أن الحاهم ال ًملً اليلمت اإلاُللت ماٖضا ألاوامغ اإلاخٗللت
بالؿلُت اإلاغهؼٍت بالجؼائغ.
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