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  إهداء و دعوة
  إلى والــدي الكــريمين

  
إلى  كل من طعم عقلـي بالعلم و قلبي 

  باإليمـان
  إلى أسرتي الكريمة                    

التي نعمتك أن أشكرأوزعني  رب  «
ً وأن أعمل صالحا و على والدي أنعمت علي

 »ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين   
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  شكر و تقدير
تحية طيبة ملؤها كل معاني الشكر و التقدير و اإلحترام للذين ساعدوني     

رات إلخراج هذا العمل إلى النور ، وزودوني بالعون والدعم في أصعب فت
  . مراحل البحث

  
أن هداني بدعم المشرفة و األستاذة و الدكتورة فاطمة هللا أحمد ا   

الزهراء قشي التي شجعتني و دعمتني ، فكلما نظرت إليها أشعر بالفخر 
  يراودني 

  فأنت مصدر تثقيف وإرشاد  òòعطاؤك السمح يستوجب تشكرنا     
  

بن سويسي محمد        و أوجه خالص شكري لزمالئي عبد الحفيظ بوريو  و 
و أوجرتني محمد و إلى كل موظفي األرشيف الوطني و أرشيف والية 

قسنطينة و كل المشرفين  على المكتبات بجامعة قسنطينة الذين قدموا لي 
 .يد المساعدة 

 
كما أقدم شكري الخالص لألسرة العلمية بكلية العلوم اإلنسانية ، قسم التاريخ 

مجاني و جميلة معاشي و األستاذ كمال فياللي و أحمد األستاذة الفاضلة بوبة 
  .سيساوي الذين شجعوني بالكلمة الطيبة و كنت بحاجة إليها 

  
شكري وتقديري و كبير امتناني إلى عائلتي الصغيرة التي وفرت لي 

الظروف المناسبة إلنجاز البحث ، زوجتي جميلة و أوالدي و والدي 
  .الكريمين و العائلة الكبيرة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املقدمـة  

 
  املقدمـة

  
  :التعريف بالبـحـث: أوال 

  
ية بـأقالم  حيزا كبريا من الدراسات التارخي شغلتتنوعت األحداث التارخيية اجلزائرية العثمانية و    

 م1659الذين عاصروا الفترة الزمنية ما بني عام  املؤرخني والرحالة األجانب وبعض املغاربة واجلزائريني
يف  م  و دونوا أخبارها تدوينا سرديا كرونولوجيا ، مربزين مظاهر رموز سـلطة احلكـم  1830وعام 

خزينتها اليت مولتـها القرصـنة    لاخيمد وسياسام الداخلية واخلارجية و ابايلكا األيالة اجلزائرية و
البحرية واألموال املسلوبة من عامـة السـكان بتسـخري فلـول جنـد اإلجنشـارية وأصـناف                          

اجلزائرية ذات أحكام وصفت بالديسم   ةاملوظفني فكانت شهادم و زمخها الفكر التارخيي عن األيال
واختالساته املاليـة   النظامي اإلجنشاري وجرائمه السياسية مظاهره ومعامله بفظاعة اجلند اقترنتالذي 

  .وانتهاكاته حلرمات الشعب اجلزائري عامة 
دون االهتمام باملدنية وفرضتها وحىت األجهزة اإلدارية يكلتها وموظفيها سنت كل أنواع القوانني    

مقابـل خدمـة خزينـة    والعمران احلضري وكانت غايتها يف ذلك مجع الثروة و حتقيق الرفاهيـة  
   .)1(أسيادهم

 األيالـة لقد أسهب غالبية املؤرخني األجانب يف عرض مساوئ املؤثرات احلضارية العثمانية علـى    
اجلزائرية ونظمها اإلدارية من عامة املوظفني و أعيان البالد وخالياها العسكرية من اجلنـد النظـامي   

باملخربني للحضارة اإلنسانية اليت سادت يف دول البحر  واملوالني له من القبائل املخزنية واصفني إياهم
املتوسط وباهلمجية العسكرية والقرصنة البحرية، دون نظرة تارخيية موضوعية و باطنية ودون حتليـل  

  واقعي عن حركية و ممارسات تلك الفئة  أو أحكام منصفة تربز إسهامام يف اجلوانب اإلجتماعية 
    )2(. مرانية اليت انعكست يف التمازج احلضاري العثماين اجلزائريو اإلقتصادية و أثارهم الع

      
 

                              
 
  
ف ي كتاب ة الت اریخ الجزائ ري      تقاعس وا  غ ربیین الالم ؤرخین   ب أن ع دد م ن   أعتـرف    Boyer نأأورد موالي بلحمیس ي  ـ    )1(
التي صدرت في  مؤلفات دیغرمون و مرسییھ، وخاصة سرد األحداث التاریخیة  اقتصر على م1887لعثماني وأن ما ألفوه منذ ا

   :لمزید من المعلومات أنظر   تلك السنة 
      ،1986 ، الجزائر ،1العدد  ،ت . د . م  ،والي بلحمیسي ، موقف المؤرخین الفرنسیین من الجزائریین في العھد العثمانيم -    

  107- 106. ص                          
  7ص م ، 1986ك ، الجزائر ، . و . ، م ) م 1791 -م 1766( ـ أحمد توفیق المدني ، محمد عثمان باشا داي الجزائر    )2(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املقدمـة
 

 
اجلزائرية العثمانية على أن اجلهاز العسكري اإلجنشاري واإلداري  لأليالةلقد دلت الوقائع التارخيية     

احلكم واستدامة اإلقتصاد و يف التفاعل و اإلنـدماج بـاتمع    وعامة املوظفني ترك بصماته يف تسري
اليت فرضتها  أدواره اإلدارية و العسكريةاجلزائري ساعده يف ذلك رغبته يف التعاقد والتواصل و فاعلية 

  )1( .القوانني النظامية و العقود الرمسية 
   الفئة العثمانية العسـكرية ة عن  تلك وانطالقا من هذه األفكار التارخيية ،حاولنا تقدمي نظرة خمتلف   

جاء يف مؤلفات املؤرخني األجانب، وذلك من خالل  احلجج املوضوعية لدحض ما دو اإلدارية و إجيا
م 1659مـابني عـام     ةدراسة تارخيية اجتماعية و اقتصادية متواضعة  عنهم يف احلقبة التارخيية املمتد

زائرية عن الدولة العثمانية إىل سقوطها على يد اإلحـتالل  اجل األيالةم تعلقت ببوادر انفصال 1830و
رواتب اجلند و عامـة املوظفيــن  و أوضـاعهم االجتماعيـة           : عنوان الفرنسي  و بلورا يف 

  م 1830م إىل  1659و االقتصادية باجلزائر العثمانية من 
  

  :البحثدوافع :ثانيا 
  
ي على سكة تارخيية أوصلتين إىل حمطة ائية موضوعها ما من شك يف أنّ دوافع عدةً وضعت فكر  

رواتب جند اإلجنشارية واملوظفني عامة بالآليالة اجلزائرية العثمانية ومعرفة أوضـاعهم اإلجتماعيـة   
العبـارات   ، هو تلك  إىل هذا املوضوعاالقتصادية ،إال أن الدافع اجلوهري الذي شدين بشكل جدي 

  :من قبيل قولهيف كتابه ورقات جزائرية  ناصر الدين سعيدوين رللدكتو اقرأاليت امللهبة للمشاعر 
املسائل النوعية والقضايا اخلاصة املتعلقة حبياة اتمع واليت يقوم عليها التاريخ احمللي بقيت تشكو  نإ "

إذ وجدتين وبدافع من الرغبة املمزوجة بالفضول العلمـي مـدفوعا  إىل    "النقص واإلمهال والتشويه
معطيات تارخيية كانت يل منطلقا لتسليط الضوء علـى   جهاناسجا على اخلوض يف غمار املوضوع 

اتمع العثماين العسكري اإلجنشاري إىل جانب عامـة   نالتاريخ اإلجتماعي و اإلقتصادي لشرحية م
ماعيـة    يف  يف ترجيح اجلوانب السياسية و اإلقتصـادية و اإلجت  غاملوظفني الذين كان هلم األثر البال

تلك الفترات الزمنية املتسلسلة اليت عرفت عدة حتوالت سياسية وعسكرية انعكست على األحـوال  
       "ملنور مروش"اإلجتماعية و اإلقتصادية للبالد ، إىل جانب االستنتاجات اليت توصل إليها املؤرخ 

  
  
  

                              
    30.، ص1984ك، الجزائر، . و . العثماني، م در، العھوأبحاث في تاریخ الجزائ تسعید وني، دراسا ناصر الدینـ   )1(
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تاريخ اجلزائر خالل العهـد العثمـاين،العمالت و األسـعار              "ه باللغة الفرنسية املعنون بـيف كتاب
أن الدراسات و األحباث التارخيية اليت باشرها " حيث ذكر   "م 1830م إىل 1520و املداخيل من عام 

  )1(" يمن قبل جون ديين حول دفاتر رواتب جند اإلجنشارية الزالت تنتظر البحث األكادمي
الكتاب عن سجالت البايلك اليت تناولت معطيـات ماليـة   هذا وما زاد يف رغبيت هو  ما احتواه   

واقتصادية و اجتماعية عن أصناف اجلند اإلجنشارية واملوظفني قام بتفحصـها الباحـث الفرنسـي           
م حيـث  1921س سـنة  األستاذ املختص يف اللغة التركية مبعهد اللغات الشرقية بباري  "جون ديين  "

م حمفوظـة  1828م إىل 1724درس عدة دفاتر وخمطوطات تتعلق بتاريخ اجلزائر العثمانية مـن سـنة   
باألرشيف الوطين الفرنسي مما جعلين أحبث عن خطة ناجعة حلل وفهم ألغاز تلك الفئات العثمانيـة  

  . فية جزائريةثروم وانعكاساا على حيام ومعامالم معتمدا على سندات أرشي رومصد
يف حتمسي للموضوع تباين املعطيات واألخبار التارخيية احمللية واألجنبية عن تلك الفئـة     دولقد زا    

يف الفترة العثمانية وورود أحداثها يف طابع سردي وكذا التمادي يف تشويه مسعتها يف عدة مصـادر  
بات البلدية ،و مما زادين متسكا باملوضوع قسنطينة ومكت ةومراجع متوفرة باملكتبات العمومية و جبامع

توفر املادة اخلربية يف بعض الوثائق  األرشيفية كاألرشيف الوالئي بقسـنطينة واألرشـيف الـوطين           
  .و أرشيف مكتبة احلامة باجلزائر العاصمة اليت استقيت منها املادة اخلربية التارخيية لوضع خطة مناسبة 

  
  :ثإشكالية البح  :ثالثـا 

  
دف إشكالية حبثنا يف فهم األدوار و املهام الوظيفية التكليفية و التشريفية لفئة جند اإلجنشـارية     

وعامة املوظفني وتقصي واقع معاشهم ومكانتهم ومعامالم وتعايشهم و تأثريهم يف التمدن احلضاري 
  : فكان البد من أن نعزز ذلك من خالل إجابتنا على 

 ييالة منذ املنتصف الثاين من القرن السابع عشر املـيالد وف العامة اليت عرفتها األهي الظر ما -:أوال
  م واليت سامهت يف استقطاب العثمانيني إليها  ؟1830إىل سنة سقوطها يف 

القادمني من أناضول اإلمرباطورية العثمانية حنو اجلزائـر   هل كان جتنيد املتطوعني العثمانيني -:ثانيا
  يا ؟ وهل كان اخنراطهم يف نظام اجلند وسيلة لتحقيق الثروة ؟حتميا أو اختيار
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؟ وهل كان للجيش اإلجنشـاري   باأليالةما نوع القوانني اإلدارية والنظم العسكرية املطبقة  -:ثالثا 

   يف جتسيدها  واحلفاظ على فاعليتها ؟ دور
  هي الظروف املتحكمة فيها و يف تباين مستوياا ؟  كيف كانت تدفع مرتبات اجلند و ما -:رابعا

  و هل تلك املستويات انعكست على مكانتهم يف الوسط احلضري ؟ 
إىل أي مدى ساهم جند اإلجنشارية يف تفعيل السياسة و اإلقتصاد ووضع أسـس التعـايش    :خامسا

  اإلجتماعي ؟  
هي مستويات أجور املوظفني  معاير إدارية لتعيني وترقية املوظفني ؟ و ما لةباألياهل كانت  -:سادسا

  مؤشرا ملكانتهم ؟  السامني اليت تتعرب
ما هي إسهامات املوظفني يف استدامة قوانني السلطة واحلفاظ على متازج املعامالت  -:سابعا 

  اإلجتماعية وتناسق احلرف واإلنتاج والعمران ؟ 
م باعتبار أن تلك الفترة عرفت حتـوالت  1830م إىل 1659الزمين للدراسة من  رحددت اإلطا و أخريا

سياسية سعى فيها حكام اآليالة إىل  اإلنفصال عن الدولة العثمانيـة و أثـرت يف الـنظم اإلداريـة              
   و القناصـل    نو العسكرية و اتسمت حبركية مالية و إقتصادية و تغريات إجتماعية أرخ هلا املؤرخو

  .و الرحالة األجانب و احملليني و تركت بصمات ذلك الواقع يف األرشيفات احمللية و األجنبية 
  
   

  هيكل الدراسة : رابعـا 
  

  :ةمشفوعة خبامت ستة فصولو  مقدمةتضمن هيكل البحث 
 الوضع السياسي الداخلي لأليالة اجلزائرية والوظائف األساسية املدعمة يف الفصل األولتناولنا    

للسلطة املركزية وسلطة البايلك،وأبرزنا األنشطة االقتصادية والوضع املايل وظروف تطوره وتدهوره 
مث عرضنا احلالة اإلجتماعية باملدن واألرياف والنمط املعيشي ملختلف الطبقات اإلجتماعية ويف آخر 

خمتلف العناصر  تخرجني منالفصل أعطينا حملة عن احلالة الثقافية عامة والتنظيمات التعليمية وإدماج امل
  .السكانية يف الوظائف 

تطرقنا إىل عملية التجنيد يف اجليش اإلجنشاري ونظامه وقوانني انضباطه             ويف الفصل الثاين    
ربطنا  و مسامهة فرسان القبائل املخزنية يف حماله ، ووضحنا عمليات دفع رواتبهم وطرقها ،مث

  الذي وضحنا فيه سبل الترقيات العسكرية يف اجلند النظامي وما الثالفصل الثاين بالثمعطيات 
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منح ومكافآت وكذا نظام ترقيام و حقوقهم يف العطل و التقاعد عن اخلدمة  يتحصلون عليه من   

  .زية ألبستهم وأخريا تناولنا رتب وألقاب اجليش  اإلجنشاري و رم
لألوضاع االجتماعية جلند اإلجنشارية من ممارسات وتواصـل مـع عامـة     وخصصنا الفصل الرابع

الشعب و إسهامام يف مؤسسات األوقاف واندماجهم يف الوسط اإلجتماعي عن طريق املصاهرات 
ك العقارات الفالحية واملعامالت ،كما بينا إسهامام اإلقتصادية يف استمرارية اإلنتاج واحلرف و امتال

  . والتجارية 
وأمالكهم وركزنا  ممداخيله تطرقنا إىل بعض أصناف املوظفني السامني و ويف الفصل اخلامس    

  .على نظام االلتزام كشرط للترقية يف املناصب اإلدارية وفتح سبل مجع الثروة 
القبائل وتعايشهم مع سكان على التواصل اإلجتماعي بني املوظفني و مث ركزنا يف الفصل األخري   

احلضر باملعامالت االجتماعية واملصاهرات ودورهم يف تنظيم الدخل والنفقات العامة وحتفـيز 
  .  اإلنتاج الفالحي و احلريف 

  وختمنا موضوع البحث بأهم النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة املتواضعة   
  

  
  :التعريف مبضان الدراسة: خامسا     
  

من املصادر التارخيية العثمانية خاصة الوثائق احملفوظة  ةعتمدنا يف إجناز هذا املوضوع على جمموعا    
وكذلك بأرشيف املكتبة الوطنية باجلزائـر )1(  باألرشيف الوطين اجلزائري يف سجالت بيت البايلك

حسني باشا  بعضها على مراسالت بني لالعاصمة اليت متتلك جمموعة من الرسائل واملخطوطات اشتم
، باإلضافة إىل سجالت احملكمة املالكية ملدينة قسـنطينة احملفوظـة   )2( وبعض بايات بايلك قسنطينة
اإلقتصادي للموظفني  ، كل ذلك من أجل فهم الواقع اإلجتماعي و  )3(باألرشيف الوالئي بقسنطينة 

  . التعايش وجند اإلجنشارية و خمتلف معامالم مع عامة الشعب يف إطار التواصل و 
  
  
   

                              
  
   .ررةمك 82و  78وثیقة رقم 13، وعلبة رقم  82وثیقة رقم 12األرشیف الوطني ،وثائق سجالت البایلك ،علبة رقم  )1(
   05الوثیقة رقم  1642و مجموعة رقم  80الوثیقة رقم  1641أرشیف المكتبة الوطنیة بالجزائر، مجموعة رقمـ   )2(

  مدینة قسنطینة ، السجل األول و الثاني و الثالث و الرابع ـ  األرشیف الوالئي بقسنطینة ، سجالت المحكمة المالكیة ل  )3(  .م1830م إلى 1816في الفترة المحددة من عام  27إلى  19و الوثیقة رقم  10إلى رقم            
  .م 1817م إلى  1787في الفترة المحددة من                
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 خاصة منها املكتوب بالفرنسيةو تطلب مين املوضوع اإلطالع و البحث يف أمهات املصادر األجنبية 
  عنوان حتت   ALBERT DEVOULX   ، فكانت دراسة املؤرخ ةوترتيبها حسب أمهيتها التارخيي

  
 TACHRIFAT  RECUEIL DE  NOTES  HISTORIQUE SUR  L’ADMINISTRATION  DE  L’ANCIENNE  
REGENCE  D’ALGER.      

 و أمناط حيام وأنظمتهم ذات أمهية علمية وتارخيية ساعدتنا يف وضع تصورات عن اجلند اإلجنشاريني
الفتـرات   إىل جانب مؤلفات بعض الرحالة األجانب الذين زاروا اجلزائر وعايشوا األحداث يف تلك 

الذي    JEAN MICHEL  VENTURE DE PARADISم ومنهم السفري1830م و عام 1659احملددة مابني عام
    PEYSONNEL   ET  DES FONTAINES وكذلك مؤلفات   TUNIS ET ALGER AU XIII SIECLE كتب ودون

 استقصاء  واليت مكنتنا من    VOYAGES DANS LES REGENCES DE TUNIS ET D’ALGER عنوان حتت
الشعب باإلضافة إىل  ةبني اإلجنشارية واملوظفني والقبائل املخزنية وعام ةمعلومات عن األدوار املتكامل

      .هيكلة اجليش والسلم اإلداري للموظفني 
                                                      

ية الواردة يف مذكرات أمحد الشريف الزهـار  أما املصادر العربية فلقد استفدنا من األخبار التارخي    
تعترب من أهم املصادر احمللية العربيـة اهلامـة       والكاتب أمحد توفيق املدين واليت خمن قبل املؤر ةاحملقق

تفاصيل عن اهلدايا واملكافآت املقدمة  طيهايف تلك احلقبة من تاريخ اجلزائري العثماين حيث حتمل يف 
   )1(. ني وحجم ثروام وبعض جوانب حيام ملختلف اجلند واملوظف

حممد الصاحل بن العنتـري   خويف السياق نفسه أحطنا تلك الدراسة مبصادر أخرى منها ما هو للمؤر 
،هذا إىل جانب )2(الذي ترك زمخـا تارخييا وفكريا عن األحوال اإلدارية واالقتصادية ببايلك قسنطينة

من معطيات تارخيية اليت محلت جوانب عدة  عثمان خوجة  أورده صاحب كتاب املرآة محدان بن ما
عن املعامالت اإلجتماعية الشرعية اإلسالمية من إرث وتركات اجلند املفقودين و أحوال سـجالت  

  . )3( بيت املال
ونظرا إلختالف مضامني املراجع ،فإننا اصطفيناها و رتبناها حسب أمهيتها إلثراء املوضوع فكان    

  باللغة الفرنسية يف كتابه أحباث  "ملنور مروش " ول الدراسة املعاصرة اليت قدمها املؤرخ يف املقام األ
  
 
  

                              
  
  الموافق) ھـ1246ھـ ـ  1168(مذكرات الحاج أحمد الشریف الزھار، نقیب أشراف الجزائر  ،أحمد الشریف الزھارـ   )1(

  . م 1980   ،ت.ن.و.ش ،تحقیق أحمد توفیق المدني ، )م1830م  1754( لـ                                   
  محمد الصالح العنتري ، فریدة منسیة في حالة دخول الترك بلد قسنطینة واستیالئھم على أوطانھما أو تاریخـ    )2(

  .م  1991 الجزائرج ، .م . قسنطینة، مراجعة وتقدیم وتعلیق یحي بوعزیز، د                                   
   ت ،. ن. و. ، ش 2حمدان بن عثمان خوجة ، المرآة ، تقدیم وتعریب وتحقیق الدكتور محمد العربي الزبیري ، ط  -)3(

  .م 1982الجزائر،        
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م واليت 1830م إىل1520من عام  لاملداخي يف تاريخ اجلزائر خالل العهد العثماين ،العمالت و األسعار و

علومات التارخيية و بالبيانات اإلحصائية عن حركية النقود والعمالت واملنحنيات كانت حبق ثرية بامل
  العثمانية باجلزائر، واليت اعتمدنا عليها  يف حتليل املظاهر اإلجتماعية  ةاإلقتصادية و اإلجتماعية يف الفتر

 )1(حجـم ثـروام  و اإلقتصادية املالية  جلند اإلجنشارية وعامة املوظفني ومعامالم و ممارسـام و 
عن اهلياكل اإلدارية العثمانيـة   وقارناها مبا أورده الدكتور ناصر الدين سعيدوين من معطيات تارخيية

وموظفيها وأدوارهم املختلفة يف املدن احلضرية واألرياف يف كتابه النظام املايل للجزائـر يف الفتـرة   
  .)2( 1830إىل 1800العثمانية من 

الذي مشل مصطلحات عثمانية إداريـة   "ورقات جزائرية  "تابه املعنون بـ باإلضافة إىل مضامني ك 
  )3( .كانت مفاتيح هامة لتدعيم حمتويات فصول البحث

ولقد تطلب موضوع البحث الوقوف على منابع بعض األطروحات والرسـائل اجلامعيـة الـيت         
سالة دكتوراه دولة لفاطمة الزهـراء  تناولت جوانب احلياة االجتماعية و االقتصادية لتلك الفئة منها ر

قشي حتت عنوان قسنطينة املدينة واتمع واليت اعتمدنا عليها يف فهم املمارسات احلرفية والتجاريـة  
باإلضافة )4(وأندلسيني وجزائريني  ةوعالقاا بني خمتلف شرائح اتمع وطبقاته من عثمانيني وكرا غل

لة معاشي معنونة باألسر احمللية احلاكمة وذلك ملا احتوت عليه إىل ذلك خدمتننا رسالة ماجستري جلمي
من معلومات قيمة عن العالقات اإلجتماعية و اإلقتصادية بني األسر احملليـة ذات النفـوذ الواسـع         

  . )5( يف بايلك قسنطينة مع  خمتلف باياا الذين تعاقبوا عليها 
وص و مقاالت وسندات عجت ا بعض أعداد الة دون أن مل الزخم الفكري التارخيي من نص   

اإلفريقية و الة املغربية التارخيية و جملة إنسانيات وجملة الدراسات التارخيية والـيت أفادتنـا يف بنـاء          
  .و ترتيب املعلومات التارخيية و مقارنتها باملصادر و املراجع

  
  
  
  

                              
  Recherche Sur L’Algérie à  L’époque Ottomane, Monnaies Prix Et Revenus           

)1( 
(1520 - 1830),Èdition  Bouchene, Paris 2002.                                

  م1979، الجزائر، ت. و ن.ش   ،)م 1830_ م1800 (النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة ـ  )2( 
  م 2000، 1اإلسالمي، بیروت، ط ورقات جزائریة ، دراسات و أبحاث في تاریخ الجزائر في العھد العثماني ،دار الغربـ   )3(
  قسنطینة المدینة والمجتمع في النصف األول من القرن الثالث عشر ھجري  من أواخر  القرن   الثامن عشر إلى    -  )4(

  م  1998 - ھـ  1419منتصف القرن التاسع عشر،  رسالة دكتوراه دولة في التاریخ، جامعة تونس األولى،  العلوم  اإلنسانیة     
  م ، دراسة اجتماعیة وسیاسیة ،  19- م 16/ ھـ  13 - ھـ  10في بایلك الشرق الجزائري من القرن  األسر  المحلیة الحاكمة -  )5(

   م 1995رسالة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث جامعة قسنطینة        
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  :املنهـج: سادسا
 

اقتضت طبيعة البحث انتهاج منهجية تارخيية متنوعة بتنوع مضامني الفصول  فالظروف العامة لأليالة 
م جعلتنا نعطي أمهية بالغة لتوضـيح كـل    1830م إىل  1659اجلزائرية خالل الفترة التارخيية مابني 

سياسية و الثقافية جلند اإلجنشـارية و املـوظفني       املسارات والتحوالت اإلجتماعية و اإلقتصادية و ال
و اليت مسحت لنا بانتهاج املنهج الوصفي لترتيب وعرض لألحداث التارخيية املتسلسلة املتعلقة بتلـك  

  .الفئة ومظاهرها و انعكاساا
ـ     ة ويف بعض األحيان جلأنا إىل املنهج التحليلي لفهم الواقع اإلجتماعي و االقتصـادي لتلـك الفئ

  .اإلجنشارية يف فترات زمنية متباينة 
وللخروج برؤية موضوعية ختدم البحث اعتمدنا املنهج التحليلي و اإلستقرائي لتوضيح الظـروف     

واألسباب و الوقوف على النتائج اليت تضمنت مستويات مـداخيل و ثـروات جنـد اإلجنشـارية     
اإلجتماعية اجلزائرية و معامالا و ممارساا  واملوظفني و حركيتهم ونشاطام يف ظل التركيبة والبنية

  . يف القضاء على املذهب احلنفي واملالكي وإسهامات يف الوسط احلضري  ةاملكنون
كما تطلبت منا الدراسة الفحص والتدقيق يف املصادر واملراجع األجنبية و احمللية العربية، إضافة إىل     

  .سجالت واملخطوطات األرشيفيةاعتماد املسح النوعي لبعض الوثائق و ال
  

  : الصعوبات:  سابعا
 
اخلاصة باجلوانب اإلجتماعية و اإلقتصـادية   ةمن العقبات اليت اعترضتنا يف  رسم اخلطوط العريض  

جلند اإلجنشارية و عامة املوظفني صعوبة فرز املادة اخلربية من املصادر الفرنسية و العربيـة وترتيبـها   
رغم  أن جلها تشابه يف مضامينها التارخيية مما كلفنا جهدا إضـافيا    املكاينحسب التسلسل الزماين و

يف مقارنتها ومقاربتها ببعضها البعض إلستخراج األهم من املهم  من عمق املعلومات واملعطيات اليت 
  .تكمن يف أغوارها

رنا يلج يف جذور اإلقتصادي فلقد وجدنا فك بني التاريخ اإلجتماعي و تتراوحونظرا ألن الدراسة    
املصادر واملراجع الشرعية الفقهية ذات املعامالت اإلجتماعية اإلسالمية على املذهب احلنفي و املالكي  
ويرسو يف بعض األحيان عند أهل الذكر من مديرية األوقاف بقسنطينة بغية الوصـول إىل حقـائق   

  . املترتبة عليها تاإلنعكاسا تقودنا إىل التعايش بني املذهبني و
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وللبحث عن أدوات اإلقناع و السندات و الوثائق التارخيية كان البد من القيام برحالت ماراطونيـة  
إىل األرشيف الوطين واملكتبة الوطنية بالعاصمة إضافة إىل التردد املستمر على األرشـيف الـوالئي   

ك محلنا متاعب وأعباء مالية و جمهودات فكرية يف تصـفح كـم مـن الوثـائق     بقسنطينة وكل ذل
واملخطوطات املكترتة رغم صعوبة استنطاقها و قراءة لغتها اجلامعة بني اللغة املغربية العربية املشـوبة  

  .بالدارجة و باللغة العثمانية و اليت شكلت لنا معضلة لفك خباياها مث ترتيبها حسب فصول البحث
أن نذكّر بالصعوبة اليت القيناها يف عدم تطابق أرقام الفهارس املخصصـة لـتفحص    يفوتنا ال كما  

أعداد سجالت البايلك مع أرقام علب امليكروفيلم  وصفحاا املهيأة للمطالعة يف األرشيف الـوطين  
فـإن   يم عملنا ،و رغم ذلـك فترات زمنية معتربة للبحث على الوثائق اهلامة لتدع اواليت أخذت من

ف مـا  يف إزاحة الغبار عنها جعلنا نتلمظ إىل مالمستها و معرفة خباياها و التطلع إىل اكتشا الباعث
  .من األثر النافع عن احلياة اإلجتماعية و اإلقتصادية لعامة املوظفني و جند اإلجنشارية حتتويه 

  
يف ربـوع األرشـيفات         تدرك إال خبوض الصعوبات ، فإن خربة الترحال  وإذا كانت الغايات ال    

الوطنية و املكتبات أكسبتنا معارف جديدة قد جتعلنا نتطلع إىل دراسات تارخيية أخرى تكون نرباسا 
  .ملواصلة البحث يف الفترة العثمانية باجلزائر 

  
وأخريا أتقدم جبزيل الشكر إىل األستاذة القديرة الدكتورة فاطمة الزهراء قشي اليت تفضلت باإلشراف  
لى كل مراحل البحث ورعته منذ أن كان فكرة إىل أن آتت الفكرة أكلها، وساعدتنا بإرشاداا ليصل ع

  .حبثنا إىل شكله املتواضع هذا 
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  م 1830 ـم  1659 أوضاع اجلزائر من فترة
  

  
  

  الوضع السياسي : أوال       
  

  جتماعيالوضع اإل: ثانيا      
  

  الوضع الثقايف : ثالثا       

  

  الوضع اإلقتصادي    : رابعا    
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  :الوضع السياسي: أوال
  

ترسـيخ    م 1659لعثماين منذ اإلطاحة حبكم إبراهيم باشا سنة حاول الديوان اإلجنشاري ا لقد  
األيالة اجلزائرية العثمانية بأجهزة حكومية و يئات إدارية فعالة وتنظيمـات عسـكرية ومبقومـات    
إجتماعية وثقافية بنيتها مزجيا من العناصر العثمانية و الكرغلية و األعيان و األشراف الذين سـامهوا   

بأنه كان جيتمـع   "م1711كم و ذلك ما أورده خليفة محاش عن حالة الديوان يف سنةيف بناء أسس احل
يف جلسة موسعة حيضرها كبار املوظفني و العلماء و معظم جنود األوجاق و قوادهم وبعد اإلتفـاق  
على الشخص الذي يتوىل احلكم يتقدم إليه العلماء و األعيان ليجلسوه على كرسي احلكم و يلبسوه 

و كانت معامل تلك اهليئة التنفيذية ودواوينها جتسـد يف السـجالت الرمسيـة     )1( "لسلطانية اخللعة ا
كدفتر التشريفات وسجالت البايلك    واليت سـامهت فيهـا    باأليالةاحلكومية واإلدارية والعسكرية 

  .  )2( طاقات بشرية من املوظفني و اجلند مهيكلة خلدمة تلك التنظيمات و هياكلها 
                                      
، فلقد كانت غايتهم واحدة وهـي  )3(وإن اختلفت ألقاب مناصب احلكام لتمثيل سلطة اآليالة     

حتقيق مصاحلهم ومصاحل العباد ، و استمرارية  أجهزم اإلدارية واستقرار املناصب و تدفق األمـوال    
لـوال الـنظم   " جعل إرنست مرسيه يؤكـد أن  و توسيع نفوذهم بني القبائل و األوطان، و هذا ما

  .)4( " العثمانية الذكية ملا مكث العثمانيون مدة ثالث قرون بقوات قليلة جدا 
  
لقد مرت آيالة اجلزائر مبرحلة متهيدية وتأسيسية غايتها اإلنفصال اإلداري عـن مسـار اخلالفـة        

جعل اخلالفة  ند لنظام الباشاوات وهذا مابعد رفض رؤساء البحر وديوان اجل م1659العثمانية منذ سنة 
العثمانية تعلن عن عدم تدخلها يف حكم األيالة عرب فرمان سلطاين تعرب فيه امتناع الباب العايل عن  

،فسارع ديوان اإلجنشارية )5( .. " لن نرسل إليكم واليا، بايعوا من تريدون" إرسال واليا إىل اجلزائر 
 لتمثيل سلطة احلكم ، هذا األخري حاول وضع نظم ) م 1660-1659( أغايف انتخاب خليل  باأليالة

                              
  لتاریخ الحدیث،ماجستیر في ا1830إلى  1798العالقات بین أیالة الجزائر و الباب العالي من سنة ،  خلیفة حماش ـ ) 1(

  .م1988و المعاصر، جامعة اإلسكندریة،          
  149 ، صالمرجع السابقأحمد توفیق المدني،  ـ  ) 2(
ف  ي ق وامیس العل  وم السیاس یة تع  رف الس لطة بمج  رد تمك  ن الش خص أو المجموع  ة م ن ف  رض إرادتھ ا المادی  ة، لزی  ارة         ـ   ) 3(

  :راجع التفاصیل
  .71، ص 1979جزائر ال، 3، ط1نون الدستوري والنظم الدستوریة المقارنة، جـ السعید بوشعیر، القا        

  .83، ص 2005حمیدة عمیراوي، قضایا مختصرة في تاریخ الجزائر الحدیث، دار الھدى،  ـ           
 )4 (  - Ernest ـ   Mercier, Histoire De Constantine, 1Éd, Gustave Jérôme Et F-Biro,Imp-Edi,  

                                      Constantine, 1903, PP . 214 – 215. 
  130، ص 1997، دمشق، 30الھمایوني رقم  سجالت الدیوان المغرب العربي المعاصر، خمحمود علي عامر، تاری– ) 5(
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رغم الصعوبات اليت واجهها يف انتقاء املوظفني وجتنيد املتطوعني ملعاجلة الفساد  األغواتجديدة حلكم 
ارد املالية اليت تأثرت بتراجع القرصنة و حتطم أسطول علي بتشـني ويف اـال   اإلداري ونقص املو

العسكري فلقد أبقى على قانون عهد آمان الذي أقره إبراهيم باشا لتنظيم اإلجنشارية و الذي سوف           
استحداث نظـام  ) م1661 -1660(نتطرق إىل حمتواه يف الفصل الثاين ، وحاول من بعده رمضان أغا

اقتسام الغنائم البحرية و املكافآت على اجلند النظامي لترقية مستوى دخلهم و السيطرة على حركام  
أما الذين تعاقبوا على احلكم بعد رمضان أغا  فلقد كانت فترات حكمهم مليئة باإلغتياالت والفـنت  

ون علـى مسـرح   الداخلية، ألم امتنعوا عن التخلي عن مناصبهم، مما جعل رؤساء البحرية يظهـر 
  )1(. م  1671سنة   أغااألحداث و يتدخلون لإلطاحة  بـ علي 

لقد اعتمد رياس البحر على األعيان وبعض أعضاء الديوان يف تغيري حكم األغوات  وتأسيس نظـام   
الدايات القائم على انتخاب و مبايعة احلاكم الذي ميارس مهامه يف مدة غري حمـددة،فكانت تلـك   

لية بداية لوضع الدعائم السياسية القائمة على حرية اختيار شكل احلكومة بإشراك ديوان املرحلة اإلنتقا
أوجاق اإلجنشارية وندسة النظم املهيكلة لدواليب اإلقتصاد عامة و متطلبات اجليش ، ونظرا لتطور 

عهد حممـد  اإلنشغاالت السياسية و العسكرية للسلطة و زيادة النفقات العامة املدنية و العسكرية يف 
على استحداث جملس ) م 1718-1710( ، فلقد أقدم علي باشا شاوش ) م1710 -1707(بقطاش باشا 

احلكومة بديوانيه اخلاص و العام و الذي يظم خمتلف أطياف املوظفني واجليش ، و بذلك أصبح نظام 
    )2( .احلكم باأليالة نظاما مدنيا و عسكريا مبعامل مجهورية

كان الديوان يؤكد على املبايعة و اإلنتخاب كأرضية للحكم ؟و ملـاذا مل يطبـق    وقد نتسأل ملاذا  
 النظام امللكي ؟ وهل كانت هناك شروط عامة إلختيار احلاكم ؟ 

  
م أن الديوان  1711م إىل 1659بينت احلقائق التارخيية عن املرحلة السياسية اليت مرت ا األيالة من    

عيان و العلماء كان هلم وزن يف تعني و مبايعة احلاكم وفقا للظروف و أصحاب احلل و العقد من األ
الداخلية و اخلارجية لأليالة غايتهم يف ذلك حتسني الوضع السياسي باإلصـالح اإلداري و التنظـيم   
اإلقتصادي و كسب ثقة السكان و امتداد العمران و استمرار اإلنتاج والعالقات مع خمتلف الشبكات 

  ائرية و ضمان النفقات العامة للخزينة ورواتب اإلجنشارية  ، لذا مل يكن من أولويامالقبائلية والعش
التفكري يف النظام امللكي حىت و إن كان احلاكم اجلديد ينوي ذلك ، فكانوا يسارعون يف عزله لذلك  

  اإلجتماعية   و ةكان ألعضاء الديوان حق التفويض و التنفيذ يف تعني أو عزل احلاكم ، فاملكانة الثقافي
  
   

                              
  41 ، صالمرجع السابقأحمد توفیق المدني،  -  )1(

)2( ـ    Ernest Watbled، Pachas – Pachas – Deys,in R. A 1873, PP.439 –441. 
      1974  ،، تونس2ط، )1847 – 1827( جمند ، السیاسة العثمانیة اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائرركوران أ -: انظر أیضا

  .15 – 11 .ص                 
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للعلماء و النقباء و األعيان  جتعلهم مفوضني من السكان لتمثيلهم يف الديوان لبناء احلكم ، ونفـس  
نتهم العسكرية و اإلدارية ، لذا الشيء بالنسبة للموظفني و الضباط السامني تفوضهم اإلجنشارية ملكا

كان احلاكم يف أغلب األحيان يستشري أعضاء الديوان قبل أن ينفـذ القـرار اجلمـاعي يف الـس     
احلكومي أو الديوان اخلاص الذي بدأ العمل بتوصياته الداي علي باشا شاوش و حافظ على هيكلته 

  .م  1830الدايات الذين تعاقبوا على احلكم إىل غاية 
و يف سياق احلديث عن الديوان و عالقته باحلاكم ، كانت رسائل الدايات املرسلة إىل السـلطان      

العثماين يف إطار  العالقات و املراسالت بني األيالة اجلزائرية و الدولة العثمانية تؤكد علـى مهـام   
ذو القعدة  25يوم  أعضائه و قرارام ففي رسالة الداي علي خوجة بن أمحد إىل السلطان حممود الثاين

أخربه فيها أن العلماء واملشايخ و الصلحاء واألغنياء والفقراء  م 1817أكتوبر  06هـ املوافق لـ 1232
و األوجاق اجتمعوا  ليتبادلوا الرأي يف من يتوىل أمرهم متاشيا مع مبدأ القرآن،فاتفقوا على عزل عمر 

 تنفيذ العزل ألحكام الشريعة اإلسالمية اليت تقـر  وبالتايل جلؤوا  يف )1( " علي بن حممد"باشا وتعيني 
بعزل احلاكم يف حالة ارتكاب احملظورات و الشبهات، أو عجزه عن القيام مبهامه ، أما عـن مبايعـة   
احلاكم أو الداي اجلديد يف مكان الداي املعزول فتكون  بأخذ العهد وامليثاق واملعاقدة منه علـى أن  

  )2( .يلتزم خبدمة األمة
وقد يتفق الديوان اخلاص مع احلاكم خالل احتضاره يف جعل الوصية خلليفته قبل مبايعته  وذلـك      

أشراف اجلزائر احلاج أمحد الشريف الزهار عن مرض علي باشا امللقـب ببوصـباع    بما أورده نقي
على " حممد باشا"واجتماعه بوزرائه و ذكر وصيته هلم بوالية ) م1765 ـ م1754/ هـ 1179 ـ هـ 1168(

حبضور آغا العسكر و كاهيته وكافة الـديوان واملفـتني   " علي باشا"اآليالة،فكانت املبايعة بعد وفاة 
وألبس اخللعـة  " حممد باشا"والقضاة ونقيب األشراف وأعيان الناس، واجتمعوا بدار اإلمارة وجلس 

اد الطاحمني يف إعـتالء  وبتايل فإن صالحيات الديوان فرضت واقعا وسلوكا على األفر  )3( السلطانية 
سدة السلطة  باحلد من اإلنفراد ا واحتكارها أبا عن جد، و حرص على جتسيد مبـادئ احلكـم   

ورغم ذلك فاألحداث بينت أن بعض البايات  )4(اجلمهوري يف التناوب على السلطة و تعني احلاكم 
  حممد بن عثمان " غرب والدهعن بايلك ال" عثمان باي"هيئوا السبل ألبنائهم خلالفتهم ، فلقد خلف 

  
 
  
  
  

                              
     259ص، 1982للنشر، دار التونسیة،ال 1ط ، )م1871-م1816(ریخ المغربيـ عبد الجلیل التمیمي، بحوث ووثائق في التا  )1(
  .329ص  ،  1987،ـ أحمد الحصري، الدولة وسیاسة الحكم في الفقھ اإلسالمي، مكتبة الكلیات األزھریة، القاھرة   ) 2( 
  23ص   ، المصدر السابق ،ـ أحمد الشریف الزھار  ) 3(
  .127، ص مصدر السابقالـ حمدان بن عثمان خوجة،   ) 4(
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، ومن قبل تعاقب على حكم بايلك الغرب يف معسـكر  م 1792حمرر وهران من اإلسبان سنة "الكبري 
  .)1(اتهأحفاده من بن ابنه يوسف مث م 1708بعد الباي مصطفى بوشالغم 

  
أما عن الشروط العامة إلختيار وانتخاب ومبايعة حاكم اآليالة من لدن الديوان اخلاص ،فهـي        

اجلزائرية والنظم العثمانية اليت يستند عليهـا يف حتقيـق    ددرايته بالشرع اإلسالمي و إحاطته بالتقالي
  :يري اليت يتميز  االتوازن بني كامل السلطات ومن خالل ذلك ميكن أن نستنتج بعض املعا

  
  .أن يكون كفئا هلذا املنصب و شجاعا ذا مروءة وصاحب فكر وجيد املناورة: ـ الكفاية والدراية

  .الفصل يف اخلصومات بني الناس: ـ مباشرة القضاء بني الناس
  .أي عمله باإلدارة وأحوال األقاليم: ـ علمه بالسياسة

                                   )2(بعد عن صغائر األفعالحسن التدبري واألفق الواسع وال: ـ املعقول
وتلك املعايري ال يتمتع ا كل ا حلكام فهناك من استعان ببعض القبائل املخزنية و األسـر احملليـة     

لتحقيق نفوذهم  باألوطان و الدواوير وتأمني املداخيل و التحكم يف املوارد العامة وربط كل أقـاليم  
  .)3(وطان و أرياف بالعمران احلضري األيالة من أ

  
فكان شيوخ القبائل املخزنية وسطاء بني أهل الريف واإلدارة العثمانية يف مدن البايلكـات الـثالث    

وحىت مع السلطة املركزية بدار السلطان ،و ملزمني بتنفيذ أوامر السلطة احلاكمة املمثلة يف موظفيهـا  
رة والقياد يف األوطان الذين كانت هلـم صـالحيات كاملـة         وأغا الداي" آغا العرب"،من)4(وقادا 

يف مراقبة أراضي العزل وقبائل الرعية، و ساندهم يف ذلك األعيان واألسر احمللية املمارسـة لـبعض   
، فصاحل باي خصص مناصب إدارية ألسـر  )5(الوظائف اإلدارية ، بغية وفرة اإلنتاج واستقرار احلكم 

  مع القسنطيين منها  أسرة بن الفكون وعبد املؤمن وابن جلول الذين ساندوه  راقية وعريقة يف ات
  
  
  
  

                              
  .98ـ  55، ص 2005ـ فاطمة الزھراء قشي، قسنطینة في عھد صالح باي البایات، منشورات میدیا بلیس، قسنطینة   )1(
  .232ـ  229المرجع السابق، ص : ـ أحمد الحصري  )2(
                                                           73ـ مسعود العید ، المجتمع الجزائري في العھد العثماني، رسالة جامعیة لم تنشر، ص   )3(
   4ع  ،  م. ت .،م  1787سنة     Kokovtsoوصف  الجزائر من قبل الضابط الروسي  مارسال إمریت ،  -: راجع أیضا   -

  .1975جویلیة                        
  .181ـ  180ص  ج ،.م .د  ،)1830 - 1500( ان، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث،نـ جمال ق  )4(

)5( ـ    Tachrifat, Recueil de Notices Historiques sur L’administration de L’ancienne Régions  
               d’Alger   Pub par A.Devoulx, Alger 1852, P. 22. 
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ونفس احلال بالنسبة ألمحد باي الذي صاهرته بعض األسر احمللية باألوراس وأعانتـه يف    )1(يف مواقفه
  .)2(م حكمه إلعتبارات عائلية و دينية تنظي

للزوايـا القرآنيـة    تالسلطة، كانو إىل جانب ذلك الترابط اإلداري بني احلضر والريف لتدعيم    
  باألرياف إسهامات يف تنظيم اتمع بأعمال خريية مرتبطة بالوازع الديين والروحي جعلت 

احات شاسعة من األراضي وفقا لنظـام الوقـف و   السلطة اإلدارية العثمانية متنحها حق اإلنتفاع مبس
3(الفالحية   ماحلبوس بغية خدمة األولياء و السكان و نشاطا(.  

م      1711م إىل 1659من املرحلة السياسية اليت مرت ا األيالة اجلزائريـة العثمانيـة مـن     هما نستنتج  
ء قو اعد اإلنتخاب و املبايعة للحاكم أن من صالحية الديوان اخلاص املشاورة بني أعضائه هدفه إرسا

إىل متسكهم برمزية اخللعة السلطانية اليت كانت متثل أسـاس املراسـالت    ةكنواة للجمهورية باإلضاف
والعالقات مع الدولة العثمانية، ومن جهة أخرى عرفت تلك املرحلة تغريات يف اهلياكـل واـالس   

ي وضمان مصادر مالية للنفقات العسـكرية و املدنيـة   احلكومية غايتها اإلستقرار اإلداري و السياس
املتجددة  فانعكست على تطور الوظائف و ختصصها و على ضمان حركة جتنيد اإلجنشارية و توسع 

  .    العمران 
  

  الوضع االجتماعي: ثانيا
ناضولية ونقلوا معاملها إىل اجلزائر اليت جتسدت يف النظم ربط العثمانيون حيام باحلضارة الشرقية األ  

اإلدارية والعسكرية ومعامالم اإلقتصادية و اإلجتماعية و اندجموا بالعناصر األندلسـية و الكرغليـة   
احلضرية والفئات اجلزائرية مبختلف مستويام اإلجتماعية والثقافية واملالية رغم اإلختالف اللغـوي  

 والعادات اإلثنية املتباينة،  وللعلم أن املسيحيني الذين دخلوا اإلسالم مل يكونوا منعزلني واملذهيب الديين
عن اتمع، بل اختلطوا بأهل املدن يف حيام اليومية واحلرفية واإلدارية وحىت اليهود وجلوا بصنائعهم 

التراث احلضاري واخللقي  ،الذي أضحى مزجيا من)4(و معامالم التجارية يف اتمع احلضري باآليالة
  .  )5(والديين 

  
  
 
  

                              
  .299المرجع السابق، ص  ورقات جزائریة، ـ ناصر الدین سعیدوني،  )1( 
  .135المرجع نفسھ، ص  ـ  )2(
  .16، ص 1988أفریل  ، 10 عـ مسعود العید ، المرابطون والطرق الصوفیة خالل العھد العثماني، مجلة سیرتا،  )3(
  ، إ.ن.و.ش ، 1ج  ، )م20ـ  م16(تاریخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر ھجري  ، اهللا ـ أبو القاسم سعد  )4(

   .146، ص  1981الجزائر                                
  .142ـ المرجع نفسھ ، ص   )5(
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إن فاعلية النظام اإلجتماعي للجزائر العثمانية استند على تطبيق القوانني اإلسالمية اليت جسـدا      
ية ، وتنظيمات من األوجاق اإلدارية اليت كانت موجهة لتحقيق ونظمتها هيئات قضائية حنفية ومالك

اليت لعبت دورا يف حث احملسنني على  احلصـول علـى    )1(املنفعة العامة وذلك باملؤسسات الوقفية
الثواب بالتربعات وسد احلاجات اإلجتماعية للفقراء والتخفيف من شقاء املعوزين عرب هيئـة مـن   

حقوق القصـر   اإلجنشارية لتقدمي اإلعانات والصدقات،  و احملافظة علىالوكالء املوظفني وحىت جند 
  . )2(واألرامل باحلبس األهلي الذي يضمن هلم مصادر رزقهم دون مصادرة أمالكهم  ورهنها

وال ينبغي أن مل الدور االجتماعي إلدارة األحباس يف اال العمراين احلضري كإصالح قنوات    
ستها و إصالح  الطرقات وإسهاماا يف تغطية احتياجات األحيـاء السـكانية   العيون وصيانتها وحرا

  .)3(ضمن تنمية املدينة وتوفري اخلدمات واملرافق العامة
  

و إىل جانب ذلك كانت اهلياكل العدلية تنظم الشرائح اإلجتماعية عرب القضاة احلنفية و املالكيـة       
هلم صالحيات يف تنفيذ القوانني و حتسيسها بني أفـراد  و بعض املوظفني و اإلجنشارية الذين كانت 

اتمع املدين واحلريف لتوفري األمن وإقرار األحكام و القانونني املتعلقة بالقصاص والعقاب والفصـل    
يف املنازعات و احلفاظ على املعامالت اإلسالمية والعادات واألعراف اجلزائرية ،وبالتايل حافظت على 

  .و الصحي للمجتمع  هالكي االستقرار اإلست
  

احلضـري حماربـة    علذلك كان من أدوار ومهام القضاة و بعض املوظفني يف حميط حركية اتم    
 E.Duscheneفقد وصف لنا الكاتب   )4(ومعاقبة الدعارة و اليت كانت نادرة يف جمتمع جزائري متدين

ماين أن القاضي املسمى املزوار وهـو ضـابط   يف كتابه حول البغاء مبدينة اجلزائر يف أواخر العهد العث
شرطة، يقوم بعملية تسجيل أمساء النساء العموميات وجنسيتهن وقدرته يف التسرب حىت داخل املنازل 

   )5(مبساعدة عناصر مهيأة للقضاء على تلك الظاهرة مع فرض العقاب باجللد أو الشنق أو القتل
  أن املرأة إذا  م1796يف رسالته إىل زوجته سنة   Barlowيف حني وضح قنصل الواليات املتحدة  بارلو 

  
  
  

                              
  .107ـ  106، ص 1980ـ ولیام سبنسر، الجزائر في عھد ریاس البحر، ترجمة عبد القادر زبادیة الجزائر،   )1(
یة في الجزائر في أواخر العھد العثماني ـ ناصر الدین سعیدوني، الوقف ومكانتھ، في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقاف  )2(

  .68، ص 1981 سوریا، ،5 ع، ت . د . م وأوائل االحتالل الفرنسي، 
ـ   (3) A. Devoulx, Les Édifices Religieux de L’ancienne Alger, In R.A 1864, P. 41.  

  .110ص : سبنسر ، المرجع السابق ـ ولیام  )4(
ـ   (5) E.Duchenne Prostitution Dans La Ville D’Alger Depuis La Conquête, Paris, 1853, 
 PP. 63 – 65. 
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ارتكبت الزنا، فإن القانون يدينها عل فعلتها بوضعها يف كيس به حجر مث ترمى يف البحر وقد يطلب 
  .من الزوج تنفيذ القتل بيده 

لكن إذا نظرنا إىل اجلزاء و العقاب الذي ذكره بارلو جنده ال ميت بصلة للشرع اإلسالمي ، فالـذي  
  .وصفه  يعترب إفتراء وتانا على جهاز العدالة  الذي يستمد أحكامه من الدين اإلسالمي
ت القذرة طبقـا  وحىت املوظفني السامني كانت هلم أدوارا إجيابية يف حماربة اإلعتداء اجلنسي واملمارسا

احلاج أمحد  للشرع وإن اقتضى األمر جتهيز جيشا عرمرما للحد من ذلك، وهذا ما نستشفه يف رسالة
" بين هنديل"يوضح فيها معاقبة فرقة من عرش  م 1827هـ املوافق لـ  1242باي للداي حسني باشا 

  .  )1(من أعراش جباية، اعترضوا إمرأة حمصنة، فغزاهم وأدم
  
احملاكمات اخلاصة بالقتل واللصوصية فأحكام القاضي سريعة، حيث أن القتلة حيكم عليهم  أما عن   

بالقتل واللصوص تقطع يدهم اليمىن وتعلق على أكتافهم، مث يوضعون على محار ويعرضون  يف نقاط 
وبعضهم يرسلون إىل سجن قصر الداي جللدهم مخسمائة جلدة و قد يضاف إليهـا   )2(عدة باملدينة

جلدات، و الندري ماسبب حتديد ذلك العدد من اجللدات يف القصاص ، أما التمثيل باملتـهم  مخس 
  .)3(وعرضه أمام املأل فيقصد به التخويف رغم الضرر الشرعي يف فعله 

 
متعارف عليه يف حفظ األنساب ومعرفة األقارب من األباعد، فلقد كـان الـزواج    وكما كان    

ات اتمع إلستمرار الترابط العائلي و اإلقتصادي وحىت اإلداري وفـق  سلوكا إجتماعيا ميسرا بني فئ
العادات والتقاليد اجلزائرية العثمانية اليت جتسدت يف األلبسة النسوية املطرزة كالفرملـة و احلايـك   
األبيض و األحزمة احلريرية و البدعيات العربية و التركية ، و لباس الرأس املسمى بالسرمة املصـنوعة  

لذا جند أحيانا أن الوافدين من األناضول   )4( عالذهب أو الفضة حسب مكانة عائلة املرأة يف اتممن 
العثمانية إىل مدن اآليالة اجلزائرية كانوا جيلبون نساءهم، أو يقترنون بالعائالت العثمانية اليت سبقتهم 

جتماعيـة، ـدف محايـة    أو يصاهرون العائالت األندلسية وأعيان املدن، ومن بعض الطبقات اإل
  .)5(األعراض واتمع من االحنالل اخللقي أو خوفا من صرامة العقاب أو قوانني مصادرة أمواهلم

     
  
  
  
  

                              
  1642رقم رسالة من احمد باي إلى الداي حسین یبن فیھا عملیة شحن القمح من عنابة ، المجموعة : )1(وثیقة رقم أنظر الـ   )1(
   .108ولیام سبنسر ، المرجع السابق، ص  ـ  )2(
  وعلق علیھا وقدمھا إسماعیل  اإلنجلیزیةت أسیر الداي قنصل أمریكا بالمغرب، ترجمھا عن جیمس كاثكارت، مذكرا ـ  )3(

  71ص  ،1982 ، الجزائر ج ،. و .د العربي،           
  . 130، ص المصدر السابق أحمد الشریف الزھار،  -:ـأنظر أیضا         

  61 - 55، ص 1989زائر ، ج ، الج. م .أحمد السلیماني ،تاریخ مدینة الجزائر، د  ـ  )4(
  .97سبنسر ، المرجع السابق، ص  ولیام ـ  )5(
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الدفاتر انتهجت العقد على املـذهب   أما عن طرق وأركان الزواج فأغلبية مدونات عقود النكاح يف
املالكي املبين على التراضي والويل والشهود واملهر والصيغة بنسبة كبرية على حساب النكاح علـى  
املذهب احلنفي الذي من أركانه اإلجياب والقبول مع وجود التوكيل والتفويض وانعقاد عقد النكاح 

  .للغائب
بني مدى طبيعة التقارب بني العائالت وترتيب مستلزماته من فكانت رمزية عقد النكاح باملدينة ت    

مهر وفرح واليت تعترب  مظاهر من مظاهر التكافؤ بني األصهار و ذلك ما أكدته فاطمة الزهراء قشي 
  . )1( "بأن املبادالت األسرية متيزت بالتنوع والتفتح ويبقى حتديد درجة التقارب والتكافؤ بني األصهار"

إىل تلك املظاهر االجتماعية طبع اتمع اجلزائري  باللغة العثمانية العصمالية اليت كانت  باإلضافة     
يف أجهزته اإلدارية والعسكرية و يف املدن واألرياف واحملاكم العدلية و مؤسسات األوقـاف الـيت   

املعامالت أشرفت عليها بعض العائالت العريقة واألندلسية و فئة اإلفتاء والقضاء فانعكس ذلك على 
احلضارية اإلجتماعية خاصة يف العقود واملواريث و األنساب واألمساء وأفعال الـرب و يف التواصـل   

  )2(. اإلجتماعي السكاين ، وذلك ما سوف نتعرض إليه يف الفصل الثالث
  

  :الوضع الثقايف: ثالثا
 

أليالة اجلزائرية منذ القرن السابع عشر ميالدي إىل الربع األول من القرن عرف العهد العثماين با      
بالركود الثقايف مقارنة مع ما شهدته النهضة العلمية والصناعية يف أوربا، ورغم  يالتاسع عشر ميالد

ذلك فلقد كانت باأليالة حركات جتديدية فكرية، منبعثة من علماء جزائريني تركوا بصمام األدبية 
لتعليمية يف حفظ التراث اجلزائري اإلسالمي ويف استمرار عمران املساجد والزوايـا والكتاتيـب   وا

والشعر الشعيب الذي عرب عن خلجات الشعب يف السـراء   )3(واملكتبات اليت زخرت بأدب الرحالت
 والضراء ، باإلضافة إىل املؤسسات الدينية والتعليمية اليت حافظت على أسسها مؤسسات األوقـاف 

  .)4(واألشراف وأعيان املدن وشيوخ الزوايا القرآنية ةوكذلك إسهامات العائالت األرستقراطي
  

                              
  المجلة الجزائریة  ، إنسانیات مجلة م،18ـ فاطمة الزھراء قشي، دوائر المصاھرات في قسنطینة، مع نھایة القرن   )1(

  ، وھران4 عاالجتماعیة والثقافیة، في االنتروبولوجیة والعلوم االجتماعیة، مركز البحث في األنتروبولوجیا                  
  .17ص  ،1998                 

   1985، جوان38ـ 37 ع،م. ت. ، م)م 1839 -1821(ـ أبو القاسم سعد اهللا ،دفتر محكمة المدیة أواخرالعھد العثماني )2(
   135ص                                       

   فونتانا  بیار مطبعة) المشھورة بالرحلة الورتیالنیة(فضل علم التاریخ واألخبار ـ الحسین الورتیالني، نزھة األنظار في  )3(
  .10ـ  9، ص 1908، الجزائر                                

  .20، ص 1972، 1، دراسة جغرافیة المدن، ط1830مدینة الجزائر نشأتھا وتطورھا قبل  ،ـ علي عبد القادر حلیمي  )4(
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اخلريية عرب املدارس ة بينت أن السلطة العثمانية كان هلا أثرا يف نشر التعليم واألعمال يالشواهد التارخي 

واجلوامع اليت سامهت يف تربية األطفال وتعليمهم رغم اختالف أصوهلم العثمانية والعربيـة فكانـت   
املدرسة التابعة جلامع البطحاء باجلزائر واملدرسة امللحقة جبامع باب اجلزيرة خمصصة لتعلـيم الشـبان   

، إضافة لذلك كانـت الزوايـا   )1(ا متطوراالعثمانيني، يف حني كانت املدرسة القشاشية مركزا تعليمي
قطبا هاما يف نشر التعليم فكانت زاوية سيدي قدورة مبدينة اجلزائر خمصصة الستقبال الفقـراء مـن   
العلماء، كما ختصصت زاوية أوالد الفكون و زاوية رضوان خوجة يف اسـتقبال أبنـاء الكراغلـة    

ة سيدي احللوي األندلسي بتلمسان، وزاوية تيزي والعثمانيني مبدينة قسنطينة ونفس احلال كان بزاوي
أما اجلوامع فلقد قربت الرعية باحلـاكم   )2(راشد ببجاية واليت تتلمذ ا باي التيطري املشهور بالذباح

ووفقت يف أحكام الشورى بني احلنفية واملالكية   يف معظم القضايا الفقهية واملناظرات بني العلمـاء  
  .)3( جامعة لكل قضاياهموالقضاة فكان جامع الكبري

بفضل مردود و مداخيل األوقاف متكنت السلطة العثمانية عرب وكالئها املـراقبني للحاسـبات        
والترميمات العمرانية من تسيري بعض املصاحل التعليمية والثقافية، ودفع  منح الطالب وأجور املدرسني 

  .)4( والقائمني على شؤون املساجد واملدارس  
أوقاف اجلزائر تتوزع على عدة مؤسسات دينية وخريية غرضها حتقيق املنفعة العامـة  وكانت   

  .اإلداريميكن تصنيفها حسب طابعها الديين و وضعها 
اهتمت باملساجد احلنفية  و بعدد هام من املساجد املالكية و خصصـت  : ـ أوقاف اجلامع األعظم 

واملزارع والضيعات، ويعود التصرف فيها للمفـيت  هلم أوقافا تنفق عليهم  مشلت احلوانيت والبساتني 
  .املالكي ويسريها وكيل عام
خمصصة لإلنفاق على املساجد احلنفية الواقعة مبدينة اجلزائر ويعود التصرف : ـ أوقاف سبل اخلريات

  5(.فيها إىل مفيت احلنفية الذي يقوم بالصالة وتويل اإلفتاء باجلامع اجلديد
  
  
  
  

                              
  .276ص  السابق،تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع  اهللا،م سعد ـ أبو القاس  )1(
  .263ـ  262، ص نفسھالمرجع   )2(
  .257 ، ص المرجعنفس  )3(
  .68، المرجع السابق، ص ومكانتھ  الدین سعیدوني، الوقف ـ نصر  )4( 
  .64، ص نفسھ ـ المرجع   )5(
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تم بالتكاليف اليومية اخلاصة باملؤسسات التعليمية والدينية داخل : ـ مؤسسات األولياء الصاحلني 
ومنها أوقاف ضريح سيدي عبد الرمحان الثعاليب، وزاوية األشراف الـيت   )1(مدينة اجلزائر وخارجها

    )2(و خصص هلا أوقاف كثرية تكفلت بالفقراء " داي حممد بكتاشال"أسسها 
أما عالقة العلماء بالسلطة اإلدارية فتميزت بالنصح واملشورة و الثقة وتبادل الرسائل ملعرفة أحوال    

ولتعلم : " جاء فيها" يوسف باشا"البوين إىل " حممد الساسي"العباد، ففي رسالة بعث ا الشيخ الفقيه 
اهللا أن كل شدة مآهلا إىل االرختاء وإن كل غمة إنتهائها إىل االجنالء وغاية كل متحـرك إىل  أعزكم 

  ".السكون وكم كربة أورثت خريا وكم من شوكة اجتنيت مثرا
فلتعلم رضي اهللا عـنكم  ... سيادة الويل الصاحل الربكة العارف  باهللا": " يوسف باشا"و كان جواب 

ذاهب، وال تنظر عواقب املتاعب والتجارب ومنازعة امللـوك تسـلب   أن العامة ال تعرف حقائق امل
   )3(".النصح

  
وعن أخبار العلماء يف كتابات الرحالة العرب وخاصة املغاربة كابن زاكور الذي ذكر الشـيخ       

أبو حفص عمر بن حممد بن عبد املؤمن املاجنالتـي بأنه كان من أشهر علماء مدينة اجلزائر، يف حني 
فاجتمعت بإمامه وخطيبـه الـوايل   " الزياين عن اإلمام سيدي مبارك باملسجد العتيق بقسنطينةحدثنا 

  . )4(" الصاحل أيب الربكات سيدي مبارك بن الفقيه العالمة سيدي عمر الصائغي
أما عن العلم والعلماء مبدينة قسنطينة فلقد كانت عدة عائالت مرموقة مجعت بني العلـم والتجـارة   

ان العلم حيدد مكانة العائالت وتراثها وميكنها من اعتالء بعـض املناصـب احلساسـة    والزراعة، فك
عبـد الكـرمي   "كوظيفة اإلمامة واخلطابة باجلوامع، املؤهلة للقب شيخ اإلسالم الذي حظي به الشيخ

و كلف بإمارة ركب احلج ،ورغم تكليفه باملنصب إال أنه مل يكف عن اإلنتاج الفكـري  " الفكون
  .)5(بيانا ألحوال الناس و احلكام واملثقفني " منشور اهلدايا"سياسي، فكان له كتاب والنقد ال

  
  
  
  

                              
  .192ـ 175،ص 1990جویلیة  ،تونس،  58 -57 ع،م .ت .م ئر، ـ ناصر الدین سعیدوني، موظفو مؤسسات األوقاف بالجزا )1(

ـ   (2)  A.Devoulx, Notices sur les Corporations Religieuses D’Alger, In R. A 1862,   PP. 31 – 32. 
و تحقیق  محمد بن میمون الجزائري ، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بالد الجزائر المحمیة،تقدیم -:راجع أیضا   

. 145، ص  1972ت ، الجزائر،  .ن .و . الدكتور محمد  بن عبد الكریم ، ش       
  .85ـ  83ص  المرجع السابق،ـ جمال قنان،   )3(
للدراس ات  ـ موالي بلحمیسي، الجزائر من خالل رحالت المغاربة في العھد العثماني، بحث تحت إشراف المراكز الوطني  )4(

  . 178ص  ، 1981ت ، الجزائر، . ن. و. التاریخیة ، ش
    الحیاة االجتماعیة في الوالیات العربیة  ،في)م17/ ھـ 11(ـ أبو القاسم سعد اهللا ،مجتمع قسنطینة من كتاب منشور الھدایا  )5(

  لمورسیكیةجمع وتقدیم األستاذ عبد الجلیل التمیمي،منشورات مركز الدراسات و البحوث العثمانیة و اأثناء العھد العثماني،     
  .394ـ  392، ص 1988، زغوان و التوثیق والمعلومات       
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ـ هـ  1181 سنة"   حممد باشا"وقد أورد لنا أمحد شريف الزهار يف مذكراته أن فترة حكم  ـ 1206ـ / هـ
كانت زاخرة  بالعلماء منهم الشيخ علي بن حممد اجلزائري املعروف بإبن الترمجـان   م 1791م ـ   1766

الذي درس العلوم و أجازه الشيخ سيدي املنور التلمساين الذي وافته املنية بالغربة بعـد أن أعتقلـه   
صاحب كتاب م 1784/هـ1199وكذلك الشيخ حممد أمزيان امللياين سنة )1(م1770/هـ1185الروس سنة

م الذي تـوىل القضـاء و   1787/ هـ1202املستفيد يف عقيدة التوحيد و الشيخ عبد القادر الراشدي 
اإلفتاء بقسنطينة ،وألف كتاب يف  مباحث اإلجتهاد و حاشية على شرح السيد للمواقف العضـدية   

  .)2(إىل جانب رسالته يف حترمي شرب الدخان، و قد ذاع صيته يف اآليالة
  
  الوضع اإلقتصادي  :رابعا 

  
النظام اإلقتصادي باآليالة اجلزائرية يف النصف الثاين من القرن السابع عشر امليالدي إىل بداية القرن    

التاسع عشر امليالدي اتسم حبرية اإلنتاج يف ظل مراقبة اجلودة و األسعار من قبـل هياكـل إداريـة          
 األنشـطة  أطري امللكيات و جباية الضـرائب علـى  و تنظيمات حرفية للصنائع باملدن، إىل جانب ت

 األرياف بغية استدامة اإلنتاج وهيكلة سكان  ةالفالحية مبساعدة حمال اجليش و بعض القبائل املخزني
   .)3(رغم الظروف الطبيعية وهزات الثورات الداخلية

لقرن السابع عشر امليالدي إن التغريات اإلقتصادية باآليالة وحالة اإلنتعاش الذي عرفته يف أواخر ا     
سببها اإلستقرار يف دواليب احلكم املركزي منذ استحداث  الديوان اخلاص وخلق تنظيمات جد 
متطورة يف هيئات البايلك الثالث واستقطاب القبائل عرب مشروعية اآليالة املوحدة دون عصبية قبلية 

جلزائرية والعثمانية واألندلسية يف بوتقة إىل جانب تطور العمران احلضاري وجتانس التقاليد والعادات ا
واحدة أعطت مثارها يف األمن االجتماعي والتناسق احلريف والتجاري واستقرار األسعار وزيادة 
الذخائر النقدية و التموين واحلفاظ على القدرة الشرائية حىت يف الظروف العسرية فيقول أمحد توفيق 

  القمح مدة ست سنوات، وأعطى اهللا القحط واجلوع م وقع الغالء يف1771/ هـ 1184 يف"املدين
  )4(".األسعاروأما اللحم و السمن واألرز فكان خريا كثريا و فيها الرفق يف ..يف الناس 

  
  
  
  

                              
  .53ـ  52، ص المرجع السابق توفیق المدني،ـ أحمد   )1(
  .70ص  المرجع نفسھ ـ   )2(
  ھـ 1400رجب  ،  3ع ناصر الدین سعیدوني، نظرة في التاریخ االقتصادي للجزائر في العھد العثماني، مجلة سیرتا، ـ   )3(

  78، ص1980ماي                                       
                                      

105أحمد توفیق المدني، المرجع السابق ،  ص       - (4)  
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تطاع التحكم يف األسواق ومراقبة األسعار بفضل املوظفني وهذه دالئل على أن حممد عثمان باشا أس 

دون نسـيان   )1(و جند اإلجنشارية، ، الذين حافظوا على التوازن االقتصادي والتماسك االجتماعي 
  .)2(دور القبائل املخزنية يف تدعيم السلطة اإلدارية و العسكرية العثمانية 

م مهدت 1791إىل  م1766رجاله يف الديوان من سنةوحسن تدبري " الداي حممد بن عثمان"فحنكة     
لسنوات الرخاء اإلقتصادي واإلستقرار السياسي واإلزدهار االجتماعي و العمراين، وسار على جـه  
يف توسيع اإلستثمارات صاحل باي ببايلك الشرق الذي شجع احلرف ووسـع األسـواق واملـوانئ    

حىت مؤسسات األوقاف يف عهده وفرت األعبـاء  فأصبحت قسنطينة منارة وقبلة للتجار والصناع، 
املالية و دعمت ميزانية النفقات العامة ،فذلك ما ذكرته الباحثة فاطمة الزهراء قشي عن أمهية الوقف 

بأن الوقف يف اتمع اإلسالمي هو الوسيلة الوحيدة لتموين ودعـم  " يف تدعيم كفة حكم صاحل باي
  )3(". قافية اهلياكل اإلقتصادية والسياسية و الث

  
و ما نستنتجه أن املوظفني و اإلجنشارية العسكرية سعت للحفاظ على تدفق األموال على اخلزينـة      

استمرار مداخيلهم  و استقرار األسعار ووفرة اإلنتاج و السلع املتاحة للحفاظ على قدرام الشرائية و
ولكن تلك األوضاع  ال ميكن أن  و مشاريعهم خاصة باملدن حيث املعامالت و سبل كسب امللكية ،

 متلمـالت يف الظـروف   نعممها على كل الفترات إذا علمنا أن القرن الثامن عشر امليالدي عـرف 
حالتهم املعيشية  ىالداخلية السياسية و اإلقتصادية و حىت اخلارجية املتعلقة بالقرصنة إنعكست سلبا عل

  .  و مداخيلهم ونفقام 
ن عشر امليالدي تراجعت القرصـنة وغنائمهـا، وزاد تكالـب األوربـيني     ففي أواخر القرن الثام  

وتنافسهم يف حصار اآليالة اجلزائرية وإرغام داياا على  إبرام معاهدات مهينة ، مما أثرت جليا علـى  
التجـارة اخلارجية واملوانئ اجلزائرية، فسيطرت الشركات اإلحتكارية علـى السـلع واملنتوجـات    

انت مقيدة يف زمام اليهود الذين أحكموا قبضتهم على سدة حكام السلطة العثمانيـة  الفالحية اليت ك
   ا ما أكده القنصل األمريكي حينمامن دايات وبايات، وأصبحوا أقطابا حمركة للنشاط التجاري، وهذ

  
  
  
  
  

  

                              
  235ص  ،المرجع السابق ،ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائرـ   )1(
   1976 ،الجزائر،، أفریل32 عدعیم الحكم التركي بالجزائر، مجلة األصالة،ناصر الدین سعیدوني، دور قبائل المخزن في ت -)2(

  .49ـ  47ص             
  .65المرجع السابق، ص  قسنطینة في عھد صالح باي،فاطمة الزھراء قشي،ـ   )3(
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فكانـت   )1(ل عن اليهوديني بوشناق و بوخريص أما لوحدمها يقومان بدور البنوك يف اجلزائـر قا

حركية التجارة واملعامالت النقدية تتأرجح يف امليزان حيث تراجعت قيمة النقود اجلزائرية من سلطاين 
ار املنتوجـات  وريال بوجو وغريها أمام العمالت األجنبية كالبياستر اإلسباين و أثرت يف زيادة أسع

  )2( .  م1807و   م1803ثالثة أضعاف خاصة سنة   الفالحية إىل
وزاد يف تدهور الوضع انعدام األمن داخل اآليالة عرب طرقاا التجارية واملواصـالت بسـبب     

م وعبد 1803/ هـ1218استفحال الثورات الداخلية كثورة عبد اهللا الشريف امللقب بابن األحرش سنة 
ـ 1220الدرقاوي سنة  القادر الشريف م ضد سلطة البايلك وقبائل املخزن ملغاالا يف جبايـة  1805/هـ

م واليت انعكست سلبيا 1805م و1803الضرائب تزامنا مع انتشار القحط وااعات يف البالد بني سنيت 
وبـاء   وارتفاع األسعار، النامجة عن سخط الطبيعة باجتياح اجلراد للبالد وانتشار )3(يف غالء املعيشة
  .)4(  م 1816 الطاعون عام 

وإىل جانب دور التنظيم املايل املتمثل يف اخلزينة جند أن مؤسسات األوقاف كانت توفر اخلدمات     
العمومية مثل املاء والطرقات والتعليم وأماكن العبادة، بفضل إنشائها هليئة مالية مستقلة قائمة علـى  

ء مؤسسة أحباس الشرفاء يشرفون على رعاية الفقراء غايتهم تقسيم املوارد املالية دوريا، وكان وكال
  .)5(يف ذلك حتقيق التكافل اإلجتماعي

وكانت خزينة اآليالة تستمد أسس وجودها و قوامها من جباية الضرائب و تنظيم امللكية اليت ساهم   
علـى   تضـفي  يف تدفق أمواهلا عدة موظفني وتنظيمات عسكرية من حمال ونوبات و قياد ، فاجلباية

  .احلكم صيغة الوجود املادي وحتصيلها عالمة إذعان القبائل للسلطة ونفوذها وحسن تسيريها
  

فكيف كانت تتم عملية جباية الضرائب يف ظل التنظيمات اإلدارية والتشريعات اإلسالمية واألعراف 
  السائدة ؟

  
  
  
  
  

                              
  .340ـ  309، ص 1964، مكتبة النھضة الجزائریة، الجزائر 3مبارك المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، جـ   )1(

وداد بیالمي ن النفوذ اإلقتصادي السیاسي  -  :راجع  حول نفوذ المالي و التجاري للیھود باآلیالة لمزید من المعلومات -   
  116 -102م ، ص  2004/ ھـ  1424رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث ،السنة الجامعیة  ) 1830 - 1516( لیھود الجزائر

 - L. Merouche, Op-cit, P . 151 )2(   
  أحمد باي إلى الداي حسین تبین جمع ضریبة الجبري وثیقة من): 02( نظر وثیقة رقمأـ   )3( 
  .23 ، ص1974،  ت. ن.و .ش مجاعات قسنطینة، تحقیق وتقدیم رابح بونار، : صالح العنتريـ   )4(

ـ   (5)  J.F Aumerat, La Propriété Urbaine à Alger, In R. A 1897, PP. 168 – 201. 
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  : جباية الضرائب ـ 1

  الضرائب من املوارد املالية للبايلك تسند جبايتها للموظفني و اإلجنشارية وختتلف يف نوعيتها وقيمتها 
  :الضرائب الشرعية املعتادة والقارة   1ـ  1

صيل الزراعية عة دينيا متس احملاراخلاصة تشمل العشور والزكاة وهي مش يتفرض على األراض
واحليوانية، تدفع بقيمة عينية أو نقدية، تقدر بـ 

10
  روعيت فيها طبيعة األرض وعطائها، كما تقيم  1

ريال بوجو أو شبكة من اخلرطال عـن   1صاع من القمح أو الشعري إضافة لـ  6إىل  1بـ 
  .)2(أو جابدة )1(كل زوجية

يف البايلك،إىل جانب جرد تقـارير  )3(التخزين إىل قايد العشوروتسند مهمة مراقبة العشور و   
كمـا   )4(املعاينة للمحاصيل طبقا الستنتاجات شيوخ القبائل والعرب يف األوطان حول نسبة اإلنتاج

آغـا  "يكلف شيخ العرب جبباية العشور من اجلهات الصحراوية بقيم نقدية و عينية، ورغم إشراف 
جند أن اجلباة يتحايلون يف تسـجيل احملاصـيل و النقـود املتعلقـة       )5(عن عمليات اجلباية " العرب

بالضرائب فيقتطعون منها أسهما يستغلوا يف حتقيق الترقية باإللتزام و يف زيادة ثروم ،فيذكر محدان 
إن جباة الضرائب يقومون بتجاوزات أي أن الدولة مل تكن تقيض بالضـبط  " خوجة يف هذا الصدد

  . )6(" اليت تعود هلا أو أن اجلباة كانوا جيمعون أكثر من الالزم  مجيع املبالغ
كما سامهت سلطة زوايا املرابطني يف توفري أمن وتنقل حمال اجلبايـة و العشـور، مبنحهـا كـل      

التسهيالت، فالباي أمحد القلي ببايلك قسنطينة كلف املرابط حسن الورتيالين مبساعدة جنـد حملـة   
  . )8(وأمر دور احملطات املسماة الكوناك والقالع العسكرية حبمايتها )7(شوراخلليفة يف جباية الع

  
  
  

                              
كیالت من  8كلیة من الشعیر،وتساوي  12كیلة من القمح و 12ـ وھي زویجة من البقر یتحصل عنھا   )1(

  : لتر لمزید من المعلومات أنظر 149 الحبوب صاعا واحدا الذي یساوي 
  .176ـ  175، المرجع السابق، ص جزائریة ناصر الدین سعیدوني، ورقات -                             

كلیة 12م في بایلك قسنطینة بـ18و  17الجابدة یعتمد في حساباتھا قدرة  ثورین لحرث مساحة من األرض قدرة في القرن  ـ  )2(
، رسالة 1830ـ  1791أحمد سیساوي، النظام اإلداري ببایلك الشرق   -:من الشعیر لتفاصیل أكثر راجع   12من القمح و 

  م 1988 -  1987 .عة قسنطینةماجستیر في التاریخ الحدیث، جام
  :ارجع و العشور ـ لمیزد من التفاصیل حول تحدید الزویجة   )3( 

- A  . Nouschi, Enquête sur Le Niveau de Vie des Populations Rurales Constantinois de la 
Conquête jusqu’en 1919, essai d’histoire économique et sociale, P.U.F, Paris 1961, P. 18  

  .177ـ  176، المرجع السابق، ص جزائریة ناصر الدین سعیدوني، ورقاتـ   )4(
  . 166 ـ 165المرجع نفسھ، ص  ـ   )5(
  .144حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  ـ   )6(
  .75الحسین الورتیالني، المصدر السابق، صـ   )7(
  .36 – 35المصدر السابق، ص: لشریف الزھاراأحمد ـ   )8(
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من األراضي تؤخذ العشر أو اجلـزء  " تستخدم العشور يف أغراض كثرية فذكر محدان خوجة         
نتاج ،وتوضع مقادير تلك األعشار يف صندوق اخلزينة لدفع مرتبات اجليش و اإلعتنـاء  العاشر من اإل

  .)1(" بالفقراء ولتربية األيتام ودفع أجور القضاة واملعلمني
  
  :الضرائب اإلضافية    2ـ  1

تقلة و الرافضة للخدمة يف حميط سلطة البايلـك  فرضت على األراضي املستغلة من قبل القبائل املس   
أمـا القبائـل    )2(وتسمى تلك الضريبة باللزمة وقيمتها نقدية أو عينية وتسمى كذلك بضريبة البدو

املمتنعة فيفرض عليها ضريبة الغرامة، كقيمة عن عصياا مثل قبائل احلنانشة يف بايلك الشرق، الـيت  
يف حني القبائل املتمردة فرضت عليها ضريبة الدية أو اخلطيـة   )3(حددت ضرائبها بقياس عدد اخليم

اإلجبارية كمعيار للخضوع والطاعة للداي، و إىل جانب ذلك جند قبائل الرعية اخلاضـعة تتعهـد   
بتموين احلاميات العسكرية وتسمى تلك املساعدات بضريبة املعونة نتيجة حصوهلا على تسهيالت يف 

  .)4(لك و للعلم أن الضرائب اإلضافية تسقط على القبائل املخزنية كراء و إستغالل أراضي الباي
وإىل جانب ذلك تفرض الضرائب على العقارات الفالحية ضمن الضرائب اإلضافية حيـث    

تقوم سلطة البايلك بكراء األراضي الزراعية مقابل االنتفاع مبحاصيلها وقد خيفض الكـراء مقابـل   
على العزل و تقـدر  " باحلكور"ة اخليول وتعرف تلك الضرائب خدمات خاصة بتربية املواشي ورعاي

رياالت تدفعها عادة قبائل الرعية أو العروش إىل خوجة خيل أو آغا  10بقيمة عينية ونقدية مقدارها 
  .)5(العرب

  
   :الضرائب الظرفية   3ـ  1

   كانت يف شكل رسومالضرائب الظرفية كانت تفرض خالل املناسبات التكرميية و التعيينات الترقوية و
خمتلفة تقدمها القيادات وشيوخ بعض القبائل بعد تعيينهم ، كترضيات وهدايا  ألغا العرب وموظفي 

  :جباية الضرائب و البايات و موظفي الديوان ومنها
ريال بوجو سـنويا مقابـل    1700فقايد الدار كان يدفع : ـ رسوم تنصيب كبار املوظفني والشيوخ

  ريال بوجو وأغا زواوة كان يدفع  1200سلطاين أي  300د يشتري وظيفته بـ تعينه و خوجة اجللو
  
  

                              
  .143حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص ـ   )1(

ـ   (2) Mahfoud Kaddache, l’Algérie Durant la Période Ottomane, O. P.U, 2003, P. 132. 
  .122: أحمد سیساوي، المرجع السابق، صـ   )3(
  .281ـ  280: ، المرجع السابق، صجزائریة سعیدوني، ورقاتـ   )4(

ـ   (5) A. Nouschi, Op.cit, P.81. 
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، و ميكـن أن  )2(ريال بوجو 110، أما رسم تعيني القياد وشيوخ القبائل فيصل قيمته إىل )1(صاعا 200
ريال بوجو ، ومثاال على ذلك ما قدمه شيخ األوراس و شيخ بلزمة من مبلغ قـدره   3000يصل إىل 

  . )3() م1837ـ  1826( ريال بوجو ألمحد باي  3000
    

و من الضرائب الظرفية أيضا ضريبة حق الربنوس اليت تفرض على قياد األوطان اليت يقدموا ألغـا  
خ اليت تفرض على مشيخة القبائل بعد تعينهم على العرب حفاظا على مناصبهم ، و ضريبة حق املشاي

واليت تكون من حيوانات يساهم فيها البدويني تسـتغل   القبائل، وكذلك ضريبة  الفرح أو مهر الباشا
  .)4(يف الدنوش لفائدة الباشا 

  
وما نستنتجه أن خمتلف الضرائب كانت موردا ماليا لتمويل النفقات اخلاصة والعامة مبدن اآليالـة    

  حىت أا استغلت يف أيام القحط واألمراض ودفع أجور اجلند واملوظفني و يف هدايا دايات دار اإلمارة 
وخاصة خالل تقدمي الدنوش الفصلية والسنوية، أما من الناحية االجتماعية فإـا كانـت سـبيال    

م الزراعية و صنائعهم اليدوية الريف  ملتنصنيف القبائل من حيث نشاطاية اليت هلا عالقة مبا و ملكيا
ينتج و يدفع للجباة من أشكال السلع و من الناحية اإلقتصادية سامهت يف استمرارية احلرف اليدويـة  

  )5(. كصناعة الزرايب واجللود و الشمع و يف متويل األسواق الريفية واحلضرية
املهام اإلداريـة العثمانيـة    كما أن فاعلية و أدوار اجلباة من املوظفني واحملال اإلجنشارية يف إطار    

انعكست على احلياة اإلجتماعية و اإلقتصادية باملدن و األرياف دف حتقيق املنفعة العامة للخزينـة    
و التحكم يف دواليب احلكم و التنسيق بني األسواق وطرق اإلنتاج حتت إشراف أغا العرب و خوجة 

  )6(. يف استتباب األمن مبساعدة احملال و النوبات اخليل و القياد وشيوخ القبائل الذين كان هلم دورا
  
  :امللكية وقوانينها ـ 2

سامهت اإلقطاعية الزراعية اإلجنشارية العثمانية والرموز القبلية يف توجيه اقتصاد اآليالة والتـأثري        
وى الدخل والثروة بني شىت مناصب املـوظفني وجنـد   يف اهلرم املايل االجتماعي ويف إختالف مست

  اإلجنشارية خاصة الذين خاضوا يف النشاط الفالحي وسعوا إىل اكتساب امللكيات الزراعية من خمتلف 
  

                              
  .318علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص ـ   )1(

ـ   (2) A. Nouschi, Op.cit, P. 111. 
  .135، المرجع السابق، صجزائریة ناصر الدین سعیدوني، ورقاتـ   )3(
  .282، صنفسھ المرجع ـ   )4(

ـ   (5) Mahfoud Kaddache, Op.cit, P. 113. 
  .279المرجع السابق، ص ، ورقات جزائریة ،سعیدونيناصر الدین ـ   )6(
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اب توجهات اإلجنشارية حنو امتالك األراضي و الذي سـوف  األحواش و املزارع ، وللتوصل إىل أسب
  .نثري مفاهيمه يف الفصل الرابع كان البد من معرفة طبيعة امللكيات األرضية خالل الفترة العثمانية 

  
  :امللكية العامة   1ـ  2

للسلطة املركزية العثمانية بدار السلطان وسـلطة البايلـك       أراضي استغلتها القبائل املخزنية املوالية    
 كانت ملكيـة  و اليت استقرت ومارست نشاطها مقابل دفع مستحقاا من العشور واحلكور أما إذا

األرض تابعة حمليط القبلية فتفرض عليها السلطة اإلدارية قيمة الزكاة  حىت تضمن  ترسـيخ نظمهـا   
  .                   )1(وائر واألوطان واألريافاإلدارية العثمانية يف الد

ولقد شاعت ظاهرة تنازل البايات عن أراضي البايلك لصاحل بعض املوظفني و اجلند وحىت شـيوخ  
قبائل املخزن بعد أن فضل بعضهم احلياة احلضرية حيث منحوا هلـم صـالحيات حـق االنتفـاع              

م كاألوبئـة     18لظروف الطبيعية اليت سادت يف القـرن  و التمليك والسبب يف ذلك راجع إىل بعض ا
و اجلفاف إىل جانب إمتداد الثورات الداخلية و يكون االنتفاع  بتسجيل اسم املنتفع أو أفراد العشائر 

  .)2(املخزنية يف دفاتر هيئة اخلزناجي ،وقد تكون  تلك العملية خطوة يف اكتساب حق املرياث 
  
  :امللكية اخلاصة  2ـ  2

أمالك فالحية تستغل من قبل مالكيها أو املنتفعني ا ضمن نظام اإلمتياز أو تعهد ملسـتثمريها    
عن طريق الكراء بعد أن ختلت عنها بعض القبائل فاستغلتها سلطة البايلك وأدخلت يف شرعية بيـت  

غائب حبيث يقوم موظفي بيت املاجلي بتحديدها وإبالغ املال لعدم وجود ورثتها الشرعيني كأرض ال
سلطة البايلك للتصرف فيها و فتح جمال إستغالهلا  ، لذا تأجر من قبل الباي مقابل دفـع احلكـور   
والعشور فتتحول األرض إىل صفة اإلقطاعية وتسمى بأرض العزل املستثمرة يف شكل عزل اخلماسـة  

صاعا مـن   12صاعا من القمح و 12لى املزارعني مقابل دفع أو عزل اجلربي مع فرض إجيار األرض ع
  الشعري للجابدة الواحدة، أو تكون يف شكل عزل الغريب الذي يتميز حبرص املستغلني من الفالحني 

  
  
  
  

                              
   ،1978ـ الشریف سلطاني ، أوضاع ملكیة األراضي بالجزائر قبیل االحتالل الفرنسي، بحث تمھیدي، جامعة قسنطیة،   )1(

  .34ـ  32ص                               
:               ر الم وظفین الس تثمارھا، لمزی د م ن المعلوم ات انظ ر      یش تري البای ات األراض ي م ن القبائ ل ویتن ازل عنھ ا لص الح كب ا         ـ    )2(

  ،1983جویلیة  ، 30ـ 29 ع ،م .ت .م  ،ـ عبد المالك خلف التمیمي، مالمح الوضع في المغرب العربي، قبیل االستعمار الغربي
  .112ص            
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عشر اإلنتاج، هذا باإلضافة لعزل احلبل الذي تشرف عليـه عـائالت    على مواشي البايلك مع تقدمي
  .)1(مرموقة مقابل دفع القبائل لضريبة مالية

البايلك لبعض املوظفني السامني أو جلند اإلجنشارية وللعـائالت   )2(وميكن للدايات بيع أراضي       
توثيقها و تسـجيلها يف احملـاكم   املرموقة من أعيان املدن اليت سامهت يف مساعدة سلطة البايلك مع 

الشرعية ، إلثبات حق التمليك ، و من صالحيام كذلك بيع ملكيات األراضي الزراعيـة لعـروش   
  )3( .القبائل املوالية لسلطتهم بوثائق مكتوبة ومشهرة

فانتقال امللكية إىل اإلجنشارية و املوظفني بينت مدى  حرصهم على إمتالك االراضي الزراعية خاصة 
م و تدهور املداخيل بسـبب  1817م و تراجع الصرف سنة  18عد تراجع القرصنة خالل اية القرن ب

األزمة املالية يف عهد عمر باشا، فكانت مظهرا من مظاهر اإلقطاع اإلجنشاري والثروة املالية احملـددة  
   . و اإلقتصادية ملكانتهم اإلجتماعية

  
  :أراضي احلبس واألوقاف   3ـ  2

  :كانت تتميز بتحقيق املنفعة العامة وباألعمال اخلريية ومنها  
ـ  كانت بعض عوائدها ترسل بواسـطة أمـري   ): مكة واملدينة(أحباس خاصة باحلرمني الشريفني  أ 

نفقـات الصـيانة و   ركب احلجاز إىل البقاع املقدسة وينفق الباقي على احملتاجني  الفقراء و تسديد 
  .)4(أجور املوظفني و يف بعض األحيان لعتق املسلمني الذين وقعوا يف األسر 

ـ  ختصص لسد نفقات املرابطني ومشاريعهم التعليمية ودفع أجور املدرسـني    : أحباس املرابطني ب 
  .املؤذنني
ـ  رواتب األئمـة  يشرف عليها وكالء مهمتهم دفع  : أحباس خاصة باملساجد احلنفية واملالكية ج 

  .وقراء القرآن
  .تقدم إعانات نقدية و عينية للفقراء وحتسن للفقراء من األندلسيني: أحباس األندلسيني د ـ

  
  
  
  

                              
ـ   (1) A. Nouschi, Op.cit, P. 81 

)2( ـ    pauyanne, La propriété Foncière en Algérie, Alger 1900, P. 34 
  35ـ  33، ص 1980الطبقات في الجزائر، ترجمة سمیر كرم، بیروت  ءمغنیة األزرق، نشوـ   )3(
)4(

  63، ص المرجع السابقـ ناصر الدین سعیدوني ، الوقف و مكانتھ ،   
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ـ  اإلجنشـارية لتحسـني    خصصت لإلنفاق على املعـوزين مـن جنـد    :أحباس اإلنكشارية هـ 
  .وصيانة بعض الثكنات و املرافق اإلجتماعية العامة من عيون )1(أوضاعهم

إىل حتبيس أمالكهم حسب أحكام املـذهب احلنفـي حـىت      اكما نذكر أن غالبية اجلزائريني جلؤو
يتمكنوا من اإلنتفاع ا مع كوم من أتباع املذهب املالكي الذي يرى ضرورة صرف احلبس علـى  

  .)2(ملصلحة العامة اليت حبس من أجلها  ا
  
   :األسعار والقدرة الشرائية ـ 3

رغم ما مرت به اآليالة اجلزائرية من حمن طبيعية وأوبئة وديدات عسكرية حبرية أوربية أثرت        
نتجني الفالحني والصناع كانت هلـا انعكاسـات       يف التجارة الداخلية واخلارجية، إال أن حتديات امل

يف توفري السلع وتبادهلا واحلفاظ على ثبات أسعارها يف أسواق املدن و األرياف وكـان للمـوظفني   
وجند اإلنكشارية دورا فيها ، غايتهم احلفاظ عل القدرة الشرائية وحتقيق التـوازن يف اإلسـتهالك   

  .ن األلبسة والوسائل احلربية و حتقيق نسبة من اإلدخار و الثروة الغذائي وتوفري احلاجات الضرورية م
وملعرفة املستوى املعيشي جلند اإلجنشارية و املوظفني العثمانيني و نفقام األساسية،كان البد مـن    

توضيح الرؤية حول بعض السلع و املنتوجات و أسعارها و اليت حولناهـا بنقـد الريـال بوجـو              
ين حىت نتمكن من املقارنة بني مداخيلهم ومصاريفهم ،هذا باإلضافة إىل تسليط الضوء على أو السلطا

ثروم الناجتة عن معامالم املالية و مدخرام و إمتالكهم لعقارات حضرية و جتارية و حىت أحواش 
م وكل ذلك يعترب مؤشـرا لتحديـد   1817زراعية خاصة بعد تراجع القرصنة و أسعار الصرف سنة 

  .مستوى منوهم اإلجتماعي 
  
  :منحنيات أسعار اخلبز ـ 1 ـ 3

كانت أسواق املدن اجلزائرية تعرض أنواعا خمتلفة من اخلبز حسب أوزانه ونوعيته وذلك ما            
 de Paradis Jean Michel أورده السفري

ي كان يوزع على جند اإلجنشـارية  أن خبز الذخرية العاد )3(
يوميا مصنوعة من الدقيق اللني والصلب وكان أغلبيتـهم  حبيث يستفيد كل جندي من أربعة خبزات 

  فسعره أكثر من    Bashmatأما خبز  )  Sols(صولداي  1بـ للقرويني  يبيعواو خبزات  10جيمعون 
  
  
  

                              
  199، ص 1974 ،تونس، جویلیة ، 2،ع   م.ت  .،م  ـ عبد الجلیل التمیمي ، فھرس الدفاتر العربیة و التركیة بالجزائر  )1( 
  .57ناصر الدین سعیدوني، الوقف ومكانتھ، المرجع السابق، ص ـ   )2(

 J.M. Venture de Paradis, Alger au XVIII siècle, In  RA 1895, P. 290 ـ(3)
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    Aspre ريال بوجو و يشبه البسكويت كان يوجه جلند اإلجنشارية   يف احملال وللضباط  0.0103أي

يشبه اخلرب املشرقي وأسعاره ) Bugai(و البحرية ويضاف إىل النوعني خبز نصف املطهى الذي يسمى 
ريال بوجو وأكثره إستهالكا من قبل اإلجنشارية  0.031أي  Aspre  10ختتلف حسب الوزن يباع بـ

Aspreأسرب  3غرام و سعره بـ  240، وخبز الردم الذي وزنه 
 )1(.  

م ، حيث وصل سعر خبزة  1809إىل  م 1667ولقد عرفت أسواق اخلبز تغريات يف أسعارها من سنة   
  1.48من خبز البشماط من قنطارريال بوجو و  0.0035إىل  0.0025أسرب أي من  1.59إىل   1.25 من 
 1667ريال بوجو  و ذلك من سنة  0.64إىل  0.54دوبلة أي من  8و  6.85أي مابني بياستر  1.72إىل 
ريال بوجو من 0.030إىل  0.0103أسرب أي من  8إىل  3ارتفع سعر خبز الردم من مث ،  م1683سنة  إىل

إىل  0.05أسرب أي من  18إىل  15من مخسني خبزة تباع  إىل أن أصبحت،  م1787إىل سنة  1780سنة 
  .)2(م1830إىل سنة  1809ريال بوجو من سنة  0.06

  
  م 19م وارتفاع أسعارها يف بداية القرن  17أسعار اللحوم بني الوفرة يف اية القرن    2ـ  3
  

لوفرا كانت أسعار اللحوم يف متناول كل فرد يف اآليالة اجلزائرية نظرا Peysonnelأورد الرحالة      
و إخنفاض أسعارها وألن عرضها أكثر من طلبها ، ورغم ذلك فجند اإلجنشارية كانت هلم امتيازات 

م قدر سعر قنطار من حلـم  1675إىل  1667يف اقتناءها بتخفيض قيمتها بثلث أسعارها ،فما بني سنة 
 ربع شـاة  ادل سعرالذي كان يعو  ريال بوجو5,87و  5,45بياستر ما يعادل 2,35و 2,18البقر ما بني 
ريال بوجو استنادا  ملا ذكره الرحالـة فـونتري دو بـاردي     6.375بياستر ما يعادل 2.55املقدرة بـ 

Venture De Paradis Jean Michel  ارتفعت أسعار اللحوم نتيجة  م1803،  وحبلول سنة   م 1788سنة
بياستر للقنطار ارتفـع إىل    2.55للظروف الطبيعية الصعبة كالقحط واجلفاف ، فبعدما كان حلم البقر 

وذلك ما ذكره صـاحل العنتـري     )3(م تراجعت األسعار1808ريال بوجو  لكن سنة  16بياستر أي  8
البقرة الغايـة       "أن سعر البقرة يف ذلك الزمان يقدر بأربعة رياالت ومخسة والكبش يباع خبمسة أمثان"

  )4( ."كبش الغاية يباع خبمسة أمثانيف ذلك الزمان تباع بأربعة رياالت و مخسة و ال
  
  

                              
)1(
 L. Merouche, Op-cit, P. 143ـ  

)2(
  - Ibid , PP. 145 -146 

)3(
  -Ibid , PP. 146 -147  

35ـ  34صالمصدر السابق ، ، قسنطینةمجاعات  ، صالح العنتري – )4(    
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  :األلبسة بني العرض والطلب   3ـ  3

  : Bonnetسعر العراقية الشاشية والعمامة  أ ـ
ن أغلبيتها تستورد من تونس و من الدولة العثمانية واملشرق إال أن أسعارها كانت مقبولة ففي رغم أ 

   )1(ريال بوجو 0,6بياستر أي حوايل  0,24جنيه ما يعادل  2,75 ةكان سعر العراقية الواحد 1783سنة
، أمـا  ) FF = Piastre 1 5(ريال بوجو  13.5بياستر  ما يعادل 5.4أما سعر الشاشية فكان يقدربـ 

  )2( .ريال بوجو  1.5العمامة فكان سعرها  يقدر حبوايل 
  

  :أسعار األقمشة واألغطية ب ـ
م إىل      1804ريال بوجو مث ارتفع سعره سـنة   6.20بياستر أو  3.10 ءم كان سعر الغطا1691يف سنة 

 1.38قدرت بـ م 1695ريال بوجو ، أما سعر الذراع من قماش القفطان فقيمته سنة  8 وبياستر أ 4
دوبلـة        300يقدربــ   م1649ريال بوجو وكان سعر القفطان اجلاهز سـنة   3.45بياستر  ما يعادل 

ريال بوجـو يف حـني        6بياستر أي  3إىل  1803الواحد سنة  عوارتفع سعر الذرا) ريال بوجو 30(
الواحد وارتفع بعد ذلك ريال بوجو للذراع  4.80بياستر أو  2.40قدر بـ  1693أن سعر احلرير سنة 

  .)3(  ريال بوجو 8بياستر ما يعادل  3.20إىل 
  :سعر القندورة أو اجلبة وسعر القميص واألحزمة جـ ـ

بوجو   40قندورة محراء بسعر  20م 1787/هـ 1201من الترضيات اليت قدمت لـ علي باشا سنة    
   م 1691سنة  بوجو، أما القميص 2ـ أي أن القندورة الواحدة ب )4(بوجو 40قندورة زرقاء بسعر  20و

ريال بوجو ،يف حني سعر األحزمة اختلفت حسب نوعيتها حسبما ذكـره   0.158دوبلة أي  4فسعره 
Venture De Paradis  بتاك شيك  2فاألحزمة اجليدة من القماش العادي، يقدر سعر الواحدة منها بـ

ريـال بوجـو          0.825يك ونصف حـوايل  بتاك ش 2ريال بوجو ،أما احلزام األمحر فسعره  0.66أي 
  .)5(ريال بوجو  1بتاك شيك أو  3يف حني أن احلزام احلريري املطرز بالذهب والفضة فيفوق 

  
  
  
  

                              
)1(

  : انظرعند تنصیب اآلغا الجدید یقدم شیخ البلد ھدایا تتمثل في مجموعة من العراقیات، ـ
    - Tachrifat, Op-cit, P.65. 
)2(  -J. M .Venture de Paradis,Alger au.. RA 1895,Op-cit, P.297 

 .L. Merouche, Op-cit, P. 158 ـ  (3)
ـ   (4) Tachrifat, Op-cit, P38. 
ـ   (5) J.M.Venture de Paradis ,Alger au… Op-cit, P.298. 
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  )الرحيية(سعر األحذية والبابوج  د ـ
 12هناك حذاء عادي مصنوع باجللد األصفر أو األسود ويكون مطرزا حسب التقاليد واحملدد بسـعر  

اخلاص باملوظفني و الذي يزيد عـن   Temakوهناك ما يوصف حبذاء  )1(ريال بوجو  0.5موزونة أي 
  .)3(بوجو 12 ، أما سعر البابوج فيقدر بـ)2(األول بنصف السعر

ومما سبق نستنتج أن أسعار املنسوجات واألحذية كانت يف متناول جند اإلجنشارية واملوظفني، حبيث 
كان باستطاعة جل اإلجنشارية إقتناء أنواعا من األلبسة فكان البولوكباشي يرتدي ألبسة فخمة  يصل 

اليولـداش وذلـك مـا أورده    ريال ، و ذلك املبلغ يعادل سعر أربعة ألبسة إلسكي   32سعرها إىل 
Devoulx  4(يف دفتر التشريفات(      

و إذا قمنا بعملية حسابية نقدية عن جممل املصاريف الشهرية العادية جلنـد اليولـداش مـن مـواد     
سلطاين،و هـي   12ريال أو  50بياستر ما يعادل  25استهالكية غذائية ومنسوجات جندها تصل إىل 

ريال ، هذا ما جيعلنا نشـكك    44اس الفاخر تصل قيمته إىل حوايل ختتلف من رتبة ألخرى وأن اللب
يف املعلومة اليت ذكرت يف دفتر التشريفات بأن اليولداش ليس بإستطاعته إقتناء األلبسة الفاخرة يف أول 

ريال بوجو وكان األجدر أن حتدد رتب 2صائمة ما يعادل  8مراحل تكوينه لقلة أجره الذي يساوي 
  . اإلنكشارية 

  
 :سعر األسلحة  4ـ  3

يف مطلع القرن الثامن عشر امليالدي كانت األسلحة اجليدة الصنع تستورد من فرنسا وأنكلترا 
عن طريق السوق احلرة يف حني أن صناعة البارود كانت حملية  و اشتهرت يف صناعته خنقة سـيدي  

فرنكـا       21ن سعر البندقيـة  ناجي والزيبان و قبيلة أوالد نايل اليت استغلت مناجم وادي جدي و كا
 الرحالة الزياين خالل زيارتـه  أما سعر املسدسات فقد أورد )5( )ريال بوجو  6بياستر ما يعادل  3( 

هات ذلك الزوج من الكوابيس، مث قال : ملدينة قسنطينة والتقائه بالباي يف قصره، أن الباي أمر مملوكه
  ،مث أمر مملوكه مرة أخرى بأن يناوله قطعة)  باملغرب عند بلد الزياين(كم تساوي هذه عندكم : يل  

  
  
  
  

                              
ـ   (1) -J. M .Venture de Paradis,Alger au.. RA 1895 , Op-cit ،P. 298 
ـ   (2) Tachrifat,Op-cit, P.65 
ـ   (3) Ibid, P. 38 
(4) - Ibid , P. 37 

  ت . ن . و . ، ش  2، ط  1830إلى  1792التجارة الخارجیة للشرق الجزائري في الفترة مابین ـ محمد العربي الزبیري،   )5(
   .166، ص 1984الجزائر         
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من الكوابيس األخرى والسيف ، و تابع حديثه بتحديد قيمة تلك األسـلحة، فـالكوابيس    

  .)1(ريال، والسيف كذا  2000ريال إىل  1500لثانية ريال ويبدو جيدة الصنع وا 1000األوىل بـ 
  
  :ـ واقع احلرف والصناعة الزراعة 4

شهدت الصناعة يف القرن السابع عشر و الثامن عشر امليالدي تقدما يف املدن واألرياف فكان   
نظمني يف هيئات يشرف على كل واحـدة أمـني أو اجلماعـة    احلرفيون يتجمعون يف أحياء معينة م

إداري وتنظيمي مهمته إثراء احلرف وإزدهارها وحماربة الغش وحتفيز السلع ومراقبة أسعارها         لكهيك
فكثرت املدن احلرفية والتجارية كتلمسان اليت اشتهرت بصـناعة الصـوف    )2(يف األسواق احلضرية

من بالزرايب وقسنطينة مبنسوجاا وجلودها وأثاثها بسبب إحتكاك احلرفيني واألغطية واحملازم، ومستغا
الذين أبدعوا يف عدة صناعات رغم نقص املواد األولية اليت كانت تستورد مـن   )3(مبهارة األندلسيني

وكانـت  )4( م مثل صـناع الشـقماقجية واألسـلحة ،   18املشرق وأوربا خاصة يف منتصف القرن 
  .)5(ة قد تبلورت يف الذوق اجلمايل لسكان اآليالة خاصة بألواا احلمراء والزرقاءاملنسوجات العثماني

كما أن الصناعة انتشرت بني سكان قبائل بنو عباس، وبنو فليسه الذين اشتهروا بصـنع البنـادق      
واإلسبانية احمللية والسيوف واملكاحل، حىت أم صنعوا النقود املزورة تقليدا للنقود اجلزائرية العثمانية 

  .)6(األكثر تداوال يف األسواق
وبالنسبة للزراعة فكانت السهول التلية أكثرها إنتاجا ورعيا ما عدا سهول وهران اليت كانت         

مسرحا للحروب ضد اإلسبان، لكن بعد طرد اإلسبان منها، حلت قبائل الدوائر واملخزن املتحالفـة  
وكان سهل تلمسان ينتج القمح والزيت وسـهل غـريس   مع سلطة احلكم العثماين واستقرت ا، 

احلدودي مع اململكة املغربية يشتهر بالشمع، أما سهول مستغامن فطغت عليها زراعة القطـن واألرز   
يف حني اشتهرت أحواز دار السلطان بنمط إنتاجي زراعي يؤمن احتياجات أسواق مدينة اجلزائر مبـا  

  .  )7(يت تضع ثروا احليوانية والزراعية يف خدمة آغا العربمتلكه من ملكيات مستأجرة للقبائل ال
  
  
  
  

                              
  .183ـ  182 ،المرجع السابق، ص الجزائر من خالل رحالت المغاربة ، موالي بلحمیسي،ـ   )1(
  .76ص  المرجع السابق ، قسنطینة في عھد صالح باي ، قشي،فاطمة الزھراء  ـ  )2(
  .299 علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، صـ   )3(
  .111محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص ـ   )4(
  .92سبنسر ، المرجع السابق، ص  ولیام ـ  )5(
  .22ـ  21حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص ـ   )6(
  .399ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة ، المرجع السابق، ص  ـ  )7(
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نتج عن الوضع اإلداري الفالحي لدار السلطان يف بداية القرن الثامن عشر املـيالدي اسـتحواذ      

مسـاكن   على أخصب األراضي حولت إىل ةية العسكرية واإلدارية وحىت والكرغليالربجوازية العثمان
حضرية وبستنة فكانت أشبه باإلقطاعية األوربية رغم أا كانت متون مدينة اجلزائر كما اشـتهرت  

  .)1(زراعة احلبوب والفواكه وإنتاج الزيوت يف بايلك الشرق والتيطري
  
  :املد واجلزر ـ التجارة الداخلية واخلارجية بني 5
  ةانتشرت يف أيالة اجلزائر األسواق اليومية  باملدن و األسبوعية بني العروش والقبائل كسوق تالغم  

و ورقلة ومعسكر و األسواق املومسية اليت كانت أشهرها سوق وادي العثمانية حتت إشراف شـيخ  
  .)2(عض املمالك اإلفريقيةالعرب حيث ختتلط السلع واملنتوجات احمللية باملستوردة من أوربا وب

وكانت أسواق املدن متعلقة بأصناف احلرف والصنائع، ففي قسنطينة كـان هنـاك احلـدادين        
  وصناع أحذية ) إسكايف(والسراجني واخلرازين ) مصلحو البنادق(وشقماقجني ) النحاس(والسفارين 
ها مـن تسـميات أصـناف    وغري) أنواع البشماق واخلف والرحيية(و البشماقيني ) Temak(الفرسان

،ويعود الفضل يف جعل مدينة قسنطينة املدينة الثانية من حيث النشاط التجـاري  )3(احلرف واألسواق
  .)4(والصناعي يف اآليالة إىل جمهودات صاحل باي وتنظيماته اإلدارية واالقتصادية

بيوعـات إلضـفاء   وكان للقاضي دور هام يف تسجيل األسعار و العقود بني التجار والقروض وال   
الشرعية يف املعامالت التجارية ، وهذا ما بينه دفتر التجارة والعقود واملنازعات ملدينة املدية يف الفتـرة  

م حيث احتوت على أمثان وأسعار إختلفت قيمتها 1838م ـ  1823/هـ  1253هـ إىل  1238ما بني 
  . )5(بني ما بيع يف داخل املدينة وخارجها

ن الصحاري فاعتمدت على املبادالت ذات الشكل البدائي بأسـلوب املقايضـة   أما جتارة سكا     
  )6(.ونادرا ما تستعمل النقود بني قوافل التجار احململة بالعبيد والعاج وريش النعام

  
  
  
  
  

                              
  .295: علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، صـ   )1(
  .112: محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، صـ   )2(

ـ   (3) L.Ch. Feraud, Corporation des Métiers de Constantine Avant la Conquête Française, In   
       R.A 1872, P.452.  

  .290ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة ، المرجع السابق، ص ـ   )4(
  .135أبو القاسم سعد اهللا ، دفتر محكمة المدیة، المرجع السابق، ص ـ   )5(
  .109محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص ـ   )6(
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عثماين إمتيازات لسكان اجلزائر مبختلف تركيبام تقضي بعدم دفع الرسومات منح النظام اجلمركي ال
اجلمركية يف موانـئهم العثمانية عن أمواهلم املنقولة اليت فوضوا عليها وكالء للقيام بتجارم، وكانوا 

وكان يـزامحهم      )1(يالقون نفس التسهيالت يف موانئ اآليالة رغم دفع بعض الرسومات اجلمركية 
الثـامن    نيف تلك االمتيازات بعض اليهود التجار الذين احتكروا التجارة اخلارجية منذ أواخر القـر 

عشر بعدما استحوذا على ثقة الديات باآليالة ونفس احلال بالنسبة للشركة الفرنسية اليت حتصلت على 
  )2(.تسهيالت تصدير احلبوب والصوف واجللود 

  
  
  :ـ حركية العمالت املصرفية 6

كانت اجلزائر سوقا حرة للتعامل النقدي الذي أفرز ربط عالقات جتارية مع عدة دول  أوربية   
مما جعل التجار األجانب واملسلمني يقبلون  على ادخار العمالت اجلزائرية لقيمتها يف حركية التجارة 

 السلطاين واإلسباين هلا منذ بداية القرن السابع عشـر وكانـت   والصرف رغم منافسة النقد العثماين
،وإىل جانب املعامالت النقدية املصـرفية  )3(العملة اجلزائرية مظهرا من مظاهر السيادة لآليالة اجلزائرية

كانت بعض املعامالت تقوم بتسديد الديون التجارية بواسطة الكمبياالت والسندات الورقية القائمـة  
لثقة، رغم أا متيزت يف بعض األحيان بالتأخر يف تسديدها أو اسـتعمال الوسـاطة ذات   على مبدأ ا

)4( .السلطة الواسعة
 

م تضمنت  1820ففي إحدى املخطوطات العربية احملفوظة باملكتبة الوطنية اجلزائرية واليت تعود لسنة    
على أحد التجار األندلسيني مستحقات شركة الباستيون الفرنسية وما عليها من ديون لباي قسنطينة 

الذي تعهد على ورقة يسدد ما على الشركة للباي، مقابل أن تسدد " بن مرابط"مبدينة اجلزائر يدعى 
  .)5(الشركة ما عليه من دين يف مارسيليا نتيجة إستراده لسلع فرنسية

  
  
  
  
  
  

                              
     جیة آلیالة الجزائر، المركز الوطني للدراسات التاریخیة، مجلة التاریخ،طوني فكري ، نظام الجمارك والتجارة الخارـ   )1(

  .84، ص 1979،الجزائر،  07رقم           
  .156، ص 1976، الجزائر 2أبو القاسم سعد اهللا ، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة االحتالل، ط ـ   )2(
  .252: المرجع السابق، صناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، ـ   )3(

ـ   (4) P. Ernest – Picard, Histoire de La Monnaie et du Crédit en Algérie depuis en 1830, Alger 
1930, P.41. 

  .335علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص ـ   )5(
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  )م 1816ـ  م1685(استقرار أسعار الصرف والعمالت   1ـ  6

حرصت األيالة على استدامة اإلنتاج وسعت إىل االستقرار السياسي ضمن نظام شـوري منـذ       
لذي عرف عدة تطورات متاشيا مع املتغريات اإلجتماعية م وسكت النقد اجلزائري ا17منتصف القرن 

 م1535واإلقتصادية والعالقات التجارية اخلارجية فكان النقد األكثر إستعماال قي الفترة املمتدة مابني 
إىل   اسرب 50كنقد حسايب يف املعامالت والذي كان يساوي ) Bouble(م الدوبلة اجلزائرية 1617إىل 

و الـذي شـاع   )1(إسرب 150الذي كان يساوي ) sequin(السلطاين القدمي  جانب الدوبلة أستعمل
دوبلـة إىل   3.65وكذا النقد الزياين الذي كـان يعـادل    م1580يف عهد جعفر باشا سنة  إستعماله

و عرفت األحوال  النقدية والصرف مع بداية منتصف القرن السابع عشر وبداية القرن )2( دوبلة6.35
دوبلة ما يعـادل   5تسجيل السيطرة الكاملة للريال الذي أضحت قيمته تساوي  الثامن عشر امليالدي

    .)3(ريال 0.33أسرب أو  232
  

م والسلطاين  1690إىل جانب تلك العمالت احمللية اتسع  إستعمال البياستر اإلسباين الفضي سنة       
رفت السوق النقدية اجلزائرية م ع 1775م إىل  1723الذي فاقت قيمته مرتني البياستر، لكن حبلول عام 

يف   )Piastre d’Alger" (زوج بوجو"وكذا ) ريال دراهم صغار( Pataque chique" البتاك شيك"عملة 
م وكذلك الشـركة   1728أوت  1عدة معامالت جتارية وصفقات موثقة أكدته مراسالت الداي يوم 

  .)4(م  1738سنة " ريال بوجو"ا بنقدامللكية اإلفريقية بالباستيون اليت دفعت أجور ومستحقات عماهل
فكل مقتضيات الرفاهية االقتصادية والتجارية وحركية العمالت واملصارف باآليالـة جتعلنـا     

نتساءل إىل أي مدى إنعكست مظاهر اإلقتصاد التصاعدي على حساب قاعـدة اتمـع وخاصـة    
ور العمالت؟ ذلك السؤال قـد  املوظفني واجلند اإلنكشاري مبختلف أصنافه؟ ومن املستفيد من تده

  .جند له مربراته وتوضيحاته يف الفصل الثاين والثالث
  
  
  
  
  
  

                              
  لعقاریة والحسابات الجاریة لمزید من التفاصیل الدوبال تسمى بالدینار الخمسیني، واإلسبرأكثره تداوال في المعامالت اـ   )1( 

       L. Merouche, monnaies, Op-cit, p. 31 -  :انظر        
   :، ولتفاصیل أكثر انظرم  1634سنة  بریطاني livre 0,5دوبلة سنة عادلت  1قیمة ـ   )2(

- le Père Dan, Histoire de La Barbarie et de ses Corsaires, Paris 1637, P. 106. 
ـ   (3) L. Merouche, Op-cit, PP. 30 – 31. 
ـ   (4) Ibid , PP. 39 – 41.  
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                )م 1830ـ  م 1817: (قيمة العمالت النقدية وبوادر أزمة السيولة تدهور   2ـ  6
  

سبب تدهور قيمة النقد اجلزائري واختالل املعامالت التجارية الداخلية واخلارجية يعـود إىل          
جـارة اخلارجيـة   تراجع نشاط القرصنة والغنائم، وكثرة احلصارات البحرية األوربية اليت قيـدت الت 

وتبادل السلع، دون نسيان الظروف الطبيعية القاسية كاجلفاف واألوبئـة الـيت أثـرت يف مـردود     
املنتوجات الزراعية وشلت نشاط السكان، باإلضافة إىل تدهور األمن التجاري والطرقـات بسـبب   

رة و الداي وجملسـه إىل  امتداد الثورات الداخلية من شرق اآليالة إىل غرا، مما دفع بديوان دار اإلما
حماولة منهم إنعاش التجـارة مـن   " بالبياستر اإلسباين"اختاذ قرارات بتخفيض قيمة السلطاين مقارنة 

سـنة  " ، ففـي عهـد الـداي حسـني    )1(جديد وفتح جمال االستهالك بعد تدهور القدرة الشرائية
أن ينتقل إليها مـن الـدار   م، أمر ببناء دار اجلديدة داخل القصبة وأمر أمني السكة 1817/هـ1232

 1236القدمية، بغية ضرب قطع نقدية جديدة لتغطية العجز املايل والتجاري، لذا ملـا حلـت سـنة    
  .)2(م أمر بضرب وصنع قطع السلطاين الذهبية اجلديدة ونصف سلطاين وربعه 1821/هـ

رب أصناف هلا الفضي ذو األصل اإلسباين، فأمر بض Douroأما القطع النقدية املسماة الدورو   
قطعة لـثمن   18، مث أرباع هلا، هذا إىل جانب صنع وضرب نقذ حناسي بـ "ريال بـجة"حتت اسم 

الريال، عوضا عن الدراهم الصغار القدمية وأصدر أوامر لقادة العسكر وكبار املوظفني باستعمال النقد 
 .)3(اجلديد يف دفع رواتب اجلند اإلنكشاري وأصحاب العمالت

 14وافقت قيادات األوجاق مبدئيا عن ذلك وعربت عنه يف السجل الرمسي للداي  يوم  ولقد       
 ، كما أبدى القناصل األجانب عن ارتياحهم لتلك اإلصالحاتم 1817هـ املوافق  1232ذو احلجة 

النقدية كوسيلة لبعث االستثمارات وإنعاش القدرة الشرائية وحتسني اإلنتاج واألسواق وإستمرار 
اإلنفاق العام على العمران واألمن والوظائف وإستقرار قيمة املمتلكات العقارية كما أن قرار دواليب 

 )4(الداي يف صك وضرب نقود جديدة متيز بإنقاص وختفيض قيمتها من ثالث أرباع إىل أربعة أرباع
  :واليت كانت على النحو التايل

  
  
  

                              
ـ   (1) L. Merouche, Op-cit, P. 57 
حدث نقص في میزان الفضة الذي یعتمد في صناعة  نقد الریال في عھد حسین باشا في ظل قلة المطر وإنتشارالجراد ، لمزید 

)3(الوثیقة رقم   -: من الحقائق و المعلومات أنظر   
   .147ـ أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص   )2(
  .147المصدر نفسھ ، ص ـ   )3(
ھـ ینتمي إلى عائلة القج، وضح الخلل الذي إنتاب الجانب اإلقتصادي والحالة 1232في مخطوط مؤرخ في شھر محرم ـ   )4(

  : لتفاصیل أكثر انظر. %5أرباع أي حوالي  4أرباع إلى  3د من اإلجتماعیة المزریة بقسنطینة الناتجة عن تبدیل قیمة النق
Notes Chronologiques pour L'histoire de Constantine, S.N, In R.A 1895, PP.165 – 167   ـ  
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  سلطاين 1= دورو  2.5،              بتاك شيك 6= دورو  1ـ       
  سلطاين 1= بياستر  2  ،  بتاك شيك 7.5إىل  5ما بني = بياستر إسباين  1ـ       

 بتاك شيك 15= سلطاين  1ـ   
  

         أـا أدت إىل كثـرة السـيولة    ما نستنتجه من تلك التحوالت املالية اليت مست قيمة النقد احمللـي 
يف العمالت وتراجع قيمتها يف األسواق الداخلية مقارنة مع النقد اإلسباين الذي سيطر على املعامالت 

م و أن مؤشرات القدرة الشرائية للموظفني وجند اإلجنشـارية كانـت   1817التجارية اخلارجية منذ
الذي كانت تتحكم فيه مداخيل اخلزينة و تصرفاا يف  مرهونة بالوضع السياسي و اإلقتصادي و املايل

 .اإلنفاق العام ودفع رواتب اإلجنشارية  
  
ومن جانب آخر فإننا جند أن التقلبات يف العمالت مل تؤثر  بنسبة كبرية على مـداخيل املـوظفني     

اإلجتماعيـة   وجند اإلجنشارية بل دفعتهم إىل إكتناز األموال خاصة نقد السلطاين لتأمني أوضـاعهم 
واملالية التجارية و جتلى ذلك يف إمتالك الدور و العقارات التجارية و حىت الضيعات الزراعية وهـذا  
اليستثين بأم مل يتعرضوا ألزمات مالية ، فالشواهد التارخيية بينت بأن ما تعرضت إليه األيالة خالل 

 )1(بون ومن تراجع يف إنتاج احلبوم من اجتياح للجراد وجماعات وأمراض كالطاع1818م و 1817سنة
إنعكست سلبا على مداخيل اخلزينة و رواتب اإلجنشارية يف عهد عمر باشا ، وقـد تكـون  تلـك    
  )2(الظروف سببا يف تراجع تعبئة املتطوعني من اجلند من مناطق األناضول العثمانية حنو اآليالة اجلزائرية

ألجور سعينا إىل حتويل كل العمالت الواردة يف الفترة و لتوضيح الرؤية حول النقد املستعمل يف دفع ا
م إىل نقد الريال أو السلطاين ملعرفة الفروقات الناجتة يف الرواتب 1830م إىل 1659احملددة للبحث من 
  .      واختالفات الثروة

وفضية باإلضافة إىل ذلك ارتأينا إىل تركيب جدول عن أهم العمالت املتداولة و املستعملة من ذهبية 
  . و حناسية

  
  
  
  
  
  
  

                              
ـ   (1) L. Merouche, Op-cit, P.47. 

259عبد الجلیل التمیمي ،بحوث ووثائق ، المرجع السابق ، صـ    (2) 
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   قيمة النقود الذهبية املتداول): 1(جدول رقم 

  
                              

 
  :بتاك شیك  لمزید من المعلومات أنظر  1= موزونة  8بتاك شیك أي  ⅛ زونة نقد حسابي یساويالموـ   )1(  

                                                                              L. Merouche, Op-cit, P 44. - 
  :معناھا فضیة بیضاء، أنظر  Asprosبتاك شیك تعني بالتركیة الدرھم األبیض وفي اللغة اإلغریقیة ـ   )2(  

                                                                    , p.42  Picard, Op-cit   - P.Ernest  
         bûgû أو   buçuk (  كلمة تركیة تعني النصف: ـ بوجو  3)  

من بتاك شیك أو ما یسمى بالدراھم صغار التي ضربت و الریال بوجو یسمى بالبتاك قورد الفضي یعادل ثالثة قطع      
:م وأصبحت تستعمل في دفع أجور اإلنجشاریة لمزید من المعلومات راجع 1686سنة  

  - Tachrifat , Op-cit, P. 81     
  -L. Merouche, Op-cit, P. 39     
(4) - Nacereddine Saidouni, l’Algérais Rural à la Fin de L’époque Ottomane (1791 – 1830), 
 Beyrout , Dar Al gharb Al Islami , 2001, P. 241. 

:                                      دوبلة ، أنظر 54= أسبر 3132= بیاستر 2=  ریال بوجو  4,5سلطاني قدیم یساوي  1: م1691 ـ سنة   ) 5(
-L. Merouche, Op-cit, PP. 35 – 39                                                                                                                                                             

:، أنظر بتاك شیك 9إلى  8= سلطاني  1: م 1775م إلى  1723سنة  ) 6(  
 

  

                                                                                                           L. Merouche, Op-cit, P 44 .-    

      L 
.Merouche  

P.Ernest    
Picard  

Tachrifat-  
L. 

Merouche - 

L.Merouche  

  
  
غرام من   النقود الذهبية  

  الذهب

ا يعادل من نقد م
  )1("موزونة"

  

ما يعادل من  
  )2(بتاك شيك

  

ما يعادل من ريال 
  ) 3(بوجو

  ما يعادل من بياستر
 

  
  

N. 
Saidouni 

  
L 

Merouche 
      

ــلطاين  ســ
ــدمي  )4(القــ

sequin 
Algérien  

  
  

  3.5إىل  3
  

  
  

  موزونة 108

  
  

13.5  
  
  

  
  
4.5)5(  

  
  
02  

  
  
L 

Merouche   
  

 سلطاين اجلديد
Nouveau 

sequin 
Algérien 

  
  3.5إىل  3

  
  موزونة 108

  
   9إىل  8مث 6.5

)6(  

  
2.25  
  
  
  

  
02  

نصف سلطاين   
demi 

sequin 

1.5  
إىل    
1.75  

  
  موزونة 54

  
6.75  

  
1.125  

  
01  

  إىل 0.75  ربع سلطاين  
0.87  
  

  0.5  0.568  3.375  موزونة 27
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  م تنظيم جند اإلجنشارية و رواتبه                         
  

  
  

  جتنيد املتطوعني :  أوال        
  
  

  اجليش النظامي و الثكنات : ثانيا          
  
  

  اجليش غري النظامي : ثالثا        
  
  

  القوانني اإلنضباطية للجند النظامي : رابعا        
  
  

  الرواتب و عملية دفعها : خامسا       
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 اجلند رتبهم ورواتبهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاين 

 
  جتنيد املتطوعني: أوال

  
كانت احلصارات البحرية األوربية املتكررة على اجلزائر احملروسة، والسيطرة اإلسبانية على   

قرارات لتوسيع  وهران وأحوزها وامتداد القطر اجلزائري دوافع حقيقة جلعل ديوان األوجاق يتخذ
دائرة التجنيد و جتديد اهلياكل اإلجنشارية و اإلدارية مبوظفيها يف املدن واألرياف بغية حتقيق األمن 
اإلجتماعي و اإلقتصادي الداخلي و اخلارجي،فكان من انشغاالت  رموز السلطة و الديوان اخلاص 

األيالة منذ   عهد السلطان  العثماين مراد استمرارية جتنيد املتطوعني الوافدين من الدولة العثمانية حنو 
 م1632الذي قلل من نفقات اجليش و كذلك  السلطان مراد الرابع سنة )  م1596_ م  1574( الثالث 
 فكانت تلك الظروف متهيدا  اإلجنشارية   حياة على  أثر  مما  بالدشرمة  التجنيد  قانون  ألغى  الذي 

ى خانات جتنيد املتطوعني  يف أزمري و آيدين و آالشهر و إزميـت      يف عزوفهم عن اخلدمة وإقباهلم عل
هذا إىل جانب  )1(و يين شهر و أسكي شهر و كوتاهية و قونية و ديار بكر و بالد األرنؤوط بألبانيا 

تشجيع السلطة لألجيال من أبناء العثمانيني لإلنضمام يف اجليش و ممارسة الوظائف يف احمليط العمراين 
و الريفي للتحكم يف الظروف السياسية و العسكرية و اإلدارية الداخلية وتفعيل العالقـات   احلضري

  .اخلارجية الدولية األوربية و مسايرة التحوالت اإلجتماعية و اإلقتصادية 
  

 م1659سنة  ترغم متلمل العالقات بني األيالة اجلزائرية و الدولة العثمانية نتيجة إلغاء نظام الباشاوا    
نذ انتهاء عهدة إبراهيم باشا و إمتناع السلطان العثماين يف إرسال واليا علـى األيالـة و سـيطرة    م

)    م1718 _م1710(األغوات على احلكم و تالها استحداث نظام الدايات يف عهد علي باشا شـاوش  
التسهيالت  ورفض ديوانه الدعوة للسلطان من فوق املنابر إال أن سالطني الدولة العثمانية قدموا كل

إلجناح عمليات التجنيد حنو اآليالة ونظام أوجاقها، بانتقاء  بعض املدن األناضولية لتعبئة املتطـوعني  
  .)2( وبداية  القرن الثامن عشر امليالدي منذ النصف الثاين للقرن السابع عشر

  
  
  

                              
اختلفت مناطق التجنید من البلقان  وبحر إیجة و من أسیا الصغرى و تونس و طرابلس الغرب ، فكان المجندون خلیطا  ـ  )1( 

  : لمزید من المعلومات  راجع   .عربو األلبانیة و ال ةمن األجناس التركیة و الكردیة و الفارسی
  .34ـ  30خلیفة حماش، المرجع السابق، ص  -
    76ص   ، المرجع السابق،ولیام سبنسر -

الضغوطات االنجلیزیة على مثل رغم الظروف التي عكرت صفوة العالقات بین الدولة العثمانیة و اآلیالة الجزائریة ، ـ  )2( 
البحریة الجزائریة  ءستیالا و م1815فیینا عام  ، وقرارات مؤتمرم 1800جزائر سنة سراح أسراھا بالالباب العالي إلطالق 

م بانفصال األسطول 1826م ،واستنكار قائد األسطول العثماني سنة 1816السفن الیونانیة تحت لواء الباب العالي سنة   على
  .30ـ  28خلیفة حماش، المرجع السابق، ص  - :  لمزید من المعلومات  راجع . أن عملیات التجنید استمرت  الجزائري عنھ إال

  291ـ  290م، ص1990ج ، الجزائر . م . ، د 2یحي بوعزیز ، الموجز في تاریخ الجزائر القدیمة و الوسطة ، ج -    
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ومن املؤكد أن ظروف فشل إصالحات السلطان مراد الثالث املالية و العسكرية و اليت تضمنت تقليل 
نفقات اجليش وختفيض العملة واستخدم دخالء من اندين اجلدد غري املتدربني و املولوعني باملناصب 

ية سامهت يف نفـور  العسكرية لتحقيق مرائبهم مقابل دفع مبالغ مالية زيادة على ظهور الفنت الداخل
بعض جند اإلجنشارية من اخلدمة املفلسة وأدت إىل  تعديهم على األمالك العامة للسكان فتفاقمـت  
احلالة السياسية والعسكرية املتدهورة منذ أوائل القرن السادس عشر اليت وافقت إلغاء النظم العسكرية 

األمر الذي ترتب عليه  رغبة بعـض     )1(، "بالدشرمة"السابقة كمبدأ  حترمي الزواج وقانون التجنيد 
اإلجنشارية يف التناسل وتوسيع دائرة االنتماء الوراثي والولوج يف احلياة املدنية وتقدم البعض اآلخر إىل 
مراكز  جتنيد املتطوعني حنو األيالة اجلزائرية دف تغيري موطن والدم وأنشطتهم باهلجرة إىل األيالة 

واملكاسب نظرا ملا عرفته  من نشاط مكثف   يف جمال القرصـنة   نتتمتع باألمااجلزائرية اليت كانت  
  .)2( م1587وكسب الغنائم يف عهد القبطان باشا قلج املتويف سنة 

ولقد أدت تلك الظروف إىل تراجع خربم العسكرية نتيجة تضاءل ارتباطام بثكنام وانشغاهلم    
ألمر تعقيدا  تعاقب إزامام  املتكررة يف املناطق البلقانية أمام بالنشاط الصناعي والتجاري، وزاد يف ا

التوسع الروسي واحلركات اإلنفصالية ضد تعسف احلكم العثماين وبتفاقم األزمة أصـدر السـلطان   
فتوى وجوب إبادة فلول اإلجنشارية املتمردة وكلـها مؤشـرات ودوافـع         م  1826حممود الثاين سنة 
  .)3(رية العثمانية إىل مراكز التطوع واخلانات اليت تؤمن هجرم حنو اآليالة اجلزائريةيف تقدم اإلجنشا

  
ولكن هل هؤالء الرجال املتقدمون إىل مراكز التطوع تكتمل فيهم صفة اإلجنشارية احلقـة؟          

  اا؟وما هي املواصفات اليت أقرا واختذا اآليالة اجلزائرية يف انتقاءهم وجلبهم إىل معسكر
من وجتنيدعددكبري )4(منحت له صالحيات تعبئة "باش دائي"من املؤكد أن وكيل الباشا املسمى      

اإلجنشارية األناضولية دون معايري قائمة على انتقاء النوعية باعتبار أن املسجلني باخلان أوخيمة التجنيد 
 بعد مغادرم بقاع الدولة أغلبيتهم جذبتهم اإلغراءات و اإلمتيازات املالية اليت وعدوا ا

 
 
 
  

                              
 جمع أبناء النصارى الصغار من المناطق البلقانیة و تربیتھم تربیة عسكریة عثمانیة و على Devsirmeأو  الدشرمة ـ  )1(

  : الشریعة اإلسالمیة و الطریقة الصوفیة البكداشیة ، لمزید من المعلومات راجع 

  32القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة ، بال تاریخ ، ص   )1914-1514(محمد أنیس ، الدولة العثمانیة و المشرق العربي -
  1982جوان  ، 26ـ  25 ع، م .ت . ،م مانیة عالء موسى كاظم نورس، مدى مسؤولیة اإلنكشاریة في تدھور الدولة العثـ   )2(

  .104ـ  103ص               
  .104عالء موسى كاظم نورس، المرجع السابق، ص ـ   )3(
م، كانت األیالة تختار المتطوعین ممن تتوفر فیھم صفات الشجاعة واألمانة واالستقامة التي تشترط 18قبل نھایة القرن ـ   )4(

  .34المرجع السابق، ص  تجنید المتطوعین ،خلیفة حماش،: میة، انظرفي كفاءات الجندیة اإلسال
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فقامـت هيئـة التجنيـد    ،  )1(م 1826إىل  1632العثمانية اليت قامت جبزأرم واضطهادهم من سنة 

وعني بالقدوم  حنو اجلزائر نظـرا  مبساعدة بعض املوظفني العثمانيني املقيمني باآليالة بدور تشويق املتط
لكثرة الغنائم  والعطايا النامجة عن اجلهاد البحري ضد السفن البحرية املسيحية واحلياة الرغدة ضمن 

  .)2(جمتمع جزائري إسالمي متعايش ومتسامح 
  
وقد يكون للسلطان العثماين ضلوعا يف تسهيل عمليات مغادرة اإلجنشارية للتمكن مـن دواليـب     

بتسـجيل انـدين   " للباش دايي"وقراراته و معاجلة أعباء نفقاته،لذا أعطى كل الصالحيات حكمه 
منهم بعد ختفيض نفقـام باإلضـافة إىل     صللخدمة يف اجليش العثماين  للتخل املتطوعني الرافضني

لوب من الرجال ، وحينما يتم جتنيد العدد املط)3(الذين اختاروا اهلجرة من الدولة العثمانية إىل األيالة 
األناضوليني املتطوعني كان وكيل الباشا يسارع يف نقلهم على منت سفن حىت ال يغريوا رأيهم، وذلك 

  .)4(بالرغم من اآلفاق املشجعة اليت تبدو أحسن من احلياة البئيسة يف قراهم ومدم احلزينة
  

الة اجلزائرية احملروسة يف بعض و قد تطلبت اإلحتياجات العسكرية و اإلضطرابات السياسية باألي      
الفترات زيادة يف عدد املتطوعني اجلند لصد  التهديدات العسكرية احلدودية من قبل السلطان املغريب 

م يف عهد الداي شعبان الذي متيز حكمه باضـطرابات  1689املوافق لـ  هـ1100موالي إمساعيل سنة 
م، و ملواجهة 1694ه بعد عودته من تونس سنة سياسية وعسكرية مشلت مترد فرق جند اإلجنشارية علي

األزمة أقدم على فتح خزينة  القصبة وأمر بتوزيع أسهم مالية على اإلجنشارية املساندين له فكانـت  
م، فخلفه رجال مسنا امسه أمحد أعجي و استخلفه احلاج 1695الفتنة و الفوضى اليت عجلت بقتله سنة 

 1111تخب الديوان الداي احلاج مصطفى يف أوائل سـنة  حسن شاوش ومل يدم حكمه طويال حىت ان
م والذي خاض جبهتني من املعارك  جبهة ضد اجليوش التونسية بقيادة  البـاي  1700املوافق لسنة  هـ

    مراد و جبهة ضد جيش السلطان املغريب موالي إمساعيل اليت واجهها بستة أالف من جنـد املشـاة   
   )5(.نية اجلند و صفوفه  وعلى املوارد املاليةو ألف فارس، مما أثرت سلبا يف ب

  
  
  

                              
  31المرجع السابق ، ص  تجنید المتطوعین ،خلیفة حماش،ـ   )1(

(2)-J.M . Venture de paradis, Alger au XVIII Siècle,in  R.A 1896, PP. 39 – 41. 
  .32المرجع السابق، ص  تجنید المتطوعین، خلیفة حماش،ـ   )3(
  .50ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص ـ   )4(
بن عبد الكریم بأن اإلضطرابات السیاسیة التي عاصرھا بن میمون الجزائري أثرت في الموارد محمد ـ أورد الدكتور   )5(

المحمیة،  د الجزائربن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بال  -: المالیة ، لمزید من المعلومات أنظر
  .27ـ  24، ص 1972ت ، الجزائر .ن . و .عبد الكریم، ش الدكتور محمد بن تحقیق وتقدیم
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فكانت من أولويات احلكم والنظام العسكري باآليالة خالل املرحلة اإلنتقالية بعد حكم الباشاوات    

جتنيد املتطوعني اإلجنشاريني مـن الدولـة العثمانيـة     إستمرارية م 1711إىل بداية حكم الدايات سنة
لإلعتماد عليهم كقوة عسكرية الستتباب األمن السياسي واإلداري و اإلجتماعي مبساعدة املـوظفني  
العثمانيني و الكراغلة وأعيان البلد، ملا عرفته األيالة من هزات أمنية داخلية تسببت فيها القبائل الثائرة 

القادر الشـريف  " م وثورة عبد  1803/ هـ1218سنة "  الشريف بن األحرش" وكانت أخطرها ثورة
واليت ذهب ضحيتها الكثري من اجلند اإلجنشـاريني مـن    م1805املوافق لـ  هـ 1220سنة "الدرقاوي

  .)1(النظاميني و غري النظاميني
  

ب فيها زيادة عدد م طال 1815ماي  16ففي رسالة من الداي عمر بن حممد إىل السلطان حممود الثاين 
يا حضرة السلطان بالنظر إىل قلة عدد اإلجنشاريني فإننا نطلب منكم أن ترسلوا : اإلجنشارية جاء فيها 

  . )2(لنا عددا من اجلنود من األقاليم وإذا توفر لديكم ذلك فأرسلوهم إلينا 
احلملـة البحريـة   م خالل  1816مث يف رسالة أخرى بعث ا إىل نفس السلطان العثماين سنة       

اإلجنليزية اهلولندية على مدينة اجلزائر بقيادة اللورد إكسموث  خيربه فيها استشهاد الكثري من األوجاق 
  . )3(الشجعان وحاجته ملتطوعني عسكريني جدد 

  
و توتر العالقات م  1816وملا ظهرت مسألة السفن اليونانية اليت استولت عليها السفن اجلزائرية سنة     
األيالة و الباب العايل الذي أصدر قرار بوقف عملية التجنيد من األراضي األناضولية و اخلانات  بني

اليت كان يشرف عليها الوكالء ظهر التجنيد عن طريق األقارب، الذي ساهم فيه جند اليولداش 
أهاليهم   عند تواجدهم   و  وبعض الضباط املقيمني باآليالة باستقدامهم لبعض الرجال خالل زيارم

يف عدة مناطق من األناضول العثمانية حنو اآليالة ولدى وصوهلم يقدموم للخوجة الذي يسجلهم       
يف سجالت اجلند اجلدد حيث يضبط يوم وصوهلم و أمساء أبائهم وموطنهم األصلي وحرفتهم األصلية 

تهم و األوده باشي الذي وعينات عن مرفولوجيتهم كالقامة ولون البشرة و يف األخري يعني هلم ثكن
   )4(.الوجق) Orta(أورطة  420يشرف عليهم وفرقة اجلند اليت ينتمون إليها ضمن 

  
  :اليت عرفت وترية التجنيد حنو اآليالة يف ما يلي م 19و يف غياب املصادر وضبت أهم سنوات القرن 

  .رجال 117:  م 1801/ هـ1216من ربيع األول سنة  1ـ يف
  
  

                              
  .238 عبد الجلیل التمیمي، بحوث ووثائق ، المرجع السابق، صـ   )1(
  .247، ص  المرجع نفسھـ   )2(
  .254، ص  نفس المرجع  )3(

(4) - J.M. Venture de paradis, Alger  au.. ,In  R.A 1896, Op-cit, p. 40. 
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  .رجال 279: م 1801/  هـ 1216من ربيع األول سنة  17ـ يف 
  .)1(رجال 24: م   1805/   هـ 1220ـ أواخر رمضان 

  .)2(رجال 1290: م    1816ـ   1815ـ سنيت 
                      متطوعني         09جبل طارق قدم إىل اجلزائر عرب :م 1819/  هـ 1234ـ يف مجادي األخرية 

  ).Mécréant Dimitri(متطوعا عرب الشركة التجارية  27: م  1819/   هـ 1234ـ سنة 
  .من املتطوعني 02قدم من ليفرونة عرب سفن جتارية : م   1820/   هـ 1235ـ سنة 

  ).Mécréant Dimitri(127: م  1820/  هـ 1235ـ الربيع الثاين سنة 
  ).Mécréant Dimitri(85: م  1820/   هـ 1235ـ ذي القعدة 

  .متطوعا عرب سفن جتارية إجنليزية 93: م  1824/   هـ 1239ـ سنة 
  .متطوعا عرب سفن جتارية فرنسية 85: م   1825/  هـ  1240ـ الربيع الثاين 

  .متطوعا عرب سفن إجنليزية 155: م  1826/     هـ 1241ـ سنة 
  .)3(متطوعا عرب سفن جتارية 97: م   1827/   هـ 1242ـ سنة 

  
وحسب الدراسة اإلحصائية اليت قام ا مارسيل كولومب يف سجالت و دفاتر اجلند اإلجنشـارية     

م 1820جمندا مث ارتفع العدد سنة  2264بلغوا  م1809م إىل  1801توصل إىل أن عدد اندين ما بني سنة 
  .)4(م 1830إىل سنة  م1821جمندا ما بني سنة  2154إىل جمندا، لكنه تراجع  4115إىل 
إىل جانب ذلك كانت عمليات التطوع و التجنيد ال تقتصر فقط على التعبئة املنظمة يف األناضول    

بل كانت قواعده كذلك اهلجرة املنظمة عرب التجار واألقارب من خارج اآليالة و التجنيد الداخلي 
املستقرة عرب أجيال خلت، باإلضافة إىل مسامهة ودور الكراغلة يف تسجيل من قبل العائالت العثمانية 

وجتنيد أبناءهم كمتطوعني يف النظم العسكرية، بغية متكينهم من تقاضي أجور مستدمية و حصوهلم 
على ترقيات عسكرية وحىت اإلدارية حبكم ممارستهم للوظائف وتطلعام يف حيازا ألبنائهم، ورغم 

إال أن الكراغلة متكنوا من الترقية يف   مناصب إدارية سامية بعد حيازم على ثقة تلك احلواجز 
بايا على بايلك قسنطينة  يالكرغل" احلاج أمحد"  "حسني داي"السلطة وخري مثال على ذلك تعيني 

وإىل جانب ذلك فالكراغلة املنظمني إىل اجلند النظامي كانوا كثريي العدد وموزعني يف كامل أحناء 
  10إىل  8األيالة وخاصة يف وادي الزيتون الواقعة يف سفح جبل فليسه حيث عددهم وصل إىل حوايل 

  
  

                              
(1) Marcel Colombe, Contribution à l’étude de Recrutement de l’odjak d’Alger,in R.A1943,P.173 

   237 عبد الجلیل التمیمي، المرجع السابق، صـ   )2(
ـ   (3) Marcel Colombe, Op-cit, PP.178 - 179 
ـ   (4) Ibid, P.180 
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آالف جندي مسجلني رمسيا يف اجليش النظامي وهلم أجور منتظمة، وكثريا ما يتقاضوا عن طريـق  
  .)1(من اليهودوكالء 

 
  :اجليش النظامي والثكنات :ثانيا

  
بوصول املنخرطني واندين اجلدد إىل ميناء مدينة اجلزائر يدجمون يف ثكنات اجلزائر واملسماة   

   Cacheriesموا األوربيون عند اجلزائريني أو كما يس Jekichérieأو  Dar-jenitchérieبدار جنتشريي  
أو يولداش   Yeni-Yoladachواملصنفة إىل عدة غرف حتتوي جمموعة من اجلند اإلجنشاري اجلديد 

جدد، خيضعون للتجارب و التدريبات العسكرية وتلقني القوانني اإلنضباطية، ويقوم خبدمتهم أسرى     
وي على مثانية ثكنات كربى منها القدمية ، وكانت مدينة اجلزائر حتت)2(مسيحيني من هدايا البايلك

واليت  Yeni Dar Jenitchérieأو احلديثة العمران الشرقي " Eski Dar Jenitchérie إسكي "العمران 
ختتلف يف هندستها حسب طاقة استعاا لعامة اجلند ، وميكن أن نوضحها ونعرفها حسب املعلومات 

، واملستنبطة يف سجالت ودفاتر رواتب اجلند العثمانيني م 1745املوافقة لـ  هـ 1158املؤرخة يف سنة 
بتكليف من وزير  م1921العارف باللغة التركية سنة  JEAN DENYواليت حبث يف جبها الباحث  

املعارف الفرنسي لتحسني وضعيتها ، فوضبها و رتبها إىل ثالثة أجزاء مث قسم اجلزء األول إىل  أربعة 
  .دراسة عن سجالت اإلجنشارية و البايلك أقسام حيث حيمل القسم األول 

  
  
  

                              
قائمة دقیقة لكل العائالت التي تقطن مدینة الجزائر، فكانت العائالت العثمانیة ثالثین ألف تم وضع  م 1621في عام ـ   )1(

  :والجزائریة سبعة وتسعین ألف والیھود عشر أالف، لمزید من التفاصیل انظر
  155حمدان بن عثمان خوخة، المصدر السابق، ص   -          

  .75ـ جمال قنان، المرجع السابق، ص           
- H.D Grammont, Relation Entre La France et La Régence d’Alger au XVIII siècle, In  R.A 1879 
     PP. 95 – 114,  PP. 134 – 160    

ذكرھا    Haedoاختلف المؤرخون الذین عاصرو الفترة و المعاصرون في كتابة كلمة و مصطلح یني یولداش ف ـ        - )2(
  de Paradis Venture أما في كتابات   Youldasأو  yoldachبـ  peyssonnelو الرحالة    youldachiذكرھا و كتبھا بـ

والتم رس والت درب واألقدمی ة ف ي الخدم ة       yeniوأض اف لھ ذه الرتب ة العس كریة ص فة الجدی د ب ـ ین ي           yoldachفلقد كتبھ ا ب ـ   
  .    ESKIالعسكریة في مدة زمنیة بإسكي 

: ومعناھ ا   "داش"الطری ق  و  : و تعن ي  "ی ول  "ف إن أص ل كلم ة یول داش  تت ألف م ن       "ذھب ان "لـ  أما في معجم األلفاظ التاریخیة
: yeniاألداة ، في حین منح األستاذ خلیفة حماش للكلمة أو المصطلح المعنى التناسقي،  العسكري الوظیفي، فش رح كلم ة ین ي    

 DACHوتعن ي الطری ق أو ال درب ث م أداة داش       YOLیولداش مركبة من ی ول    youldachوتعنى الجدید أو الحدیث و كلمة
  :لمزید من التفاصیل أنظر . التي تستعمل إلشتقاق أسماء المشاركة و تعني الرفیق 

 خلیفة حماش ، أھمیة المصطلحات التركیة في دراسة التاریخ و الحضارة اإلسالمیة ، تحیة و تقدیر لألستاذ خلیل الساحلي   -
  153-152، ص1997، زغوان  1ؤسسة التمیمي للبحث العلمي و المعلومات ،جأغلو، منشورات م          

                                                         in R.A 1896, PP. 65-66 ،-J.M. Venture de Paradis, Alger au.. 
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     ثكنات مدينة اجلزائر وطاقة استعاا : 02اجلدول رقم
  

  إسم الثكنة   )1(عدد اليولداش ـ أوجاق ـ غرف
  اشيولد 1833ـ 

  أوجاق 72ـ مكونة من         
  )غرفة(أوده الري  31ـ         

  
  جنتشريي أوسطاه موسى         

  يولداش 1.161ـ 
  أوجاق 63ـ مكونة من         

  أوده الري 28ـ 

  
  دار يين جنتشريي باب عزون       

  يولداش 1.516ـ 
  أوجاق 55ـ مكونة من        

  أوده الري 24ـ 

  
  ريي متاع علي باشاجنتش          

  يولداش 1.266ـ   
  أوجاق 60ـ                  

  أوده الري 26ـ 

  
  ثكنة صليح باشا               

  يولداش 1.089ـ 
  أوجاق 60ـ                        
  أوده الري 31ـ 

  
  إسكي دار جنتشريي متاع القدمية       

  يولداش 856ـ 
  أوجاق 38ـ 

  أوده الري 19ـ     

  
  يين دار جنتشريي متاع اجلديدة          

  يولداش 899ـ 
  أوجاق 48ـ 
  أوده الري 27ـ 

  
  جنتشريي موكارير            

  
  يولداش 602ـ 

  أوجاق 27ـ 
  أوده الري 15ـ 

  
  )الدروج(جنتشريي متاع يايل      

  
  
  
  

                              
(1) - J. Deny, Les Registres de Solde des Janissaires, Conservés à la B.N.A, In R.A1920 
 PP.223- 260. 
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و تنقسم فـرق جنـد    )1("بكار أوده لرى"وتدعى غرف عزاب اجليش اإلجنشاري يف الثكنات بـ 
تنقسم إىل سفرات وكل سـفرة   ةأوجاق من العثمانيني و الكراغلة، وكل أورط 424اإلجنشارية إىل 

  .)2(تكون جمموعة من جند يين يولداش 
  

ة العثمانية منذ حلول القرن السابع عشر امليالدي لقد اختلف املؤرخون عامة الذين عاصروا الفتر     
إىل غاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر امليالدي يف وضع إحصائيات لتعداد جنـد اإلجنشـارية   
باآليالة اجلزائرية وحىت الذين أرادوا تغيري احلقائق و اجلذور التارخيية العثمانية خالل الفترة اإلستعمارية 

ها، كانت إحصاءام تتميز بالوصفية دون معلومات إحصائية دقيقة ،وقد يكـون  الفرنسية وما بعد
اخلاصة باجلند وأجورهم، أو مجعوا احلقائق عـن طريـق    )3(ذلك بسبب منعهم من مالمسة الدفاتر

  .الرواية دون تشريح املخطوطات
  

اجلند اإلجنشاري من ولقد وضبت ما أمكن مجعه من أهم املصادر واملراجع إللقاء نظرة عن تعداد     
بعض الرحالة و السفراء األجانب الذين زاروا اآليالة اجلزائرية العثمانية وكذلك احملليني الذين دونـوا  

ـ     ةعن تلك الفترة وحىت من خالل مؤرخي الفترة اإلستعمارية واملعاصرة وحاولـت مبنـهج املقارن
ة مكوث وإقامة املؤرخ أو الرحـال    الوقوف على التعداد األقرب من احلقيقة معتمدا على مقياس مد

أو السفري ومدى إحتكاكه باإلدارة و اجليش، باإلضافة إىل الفترات اليت متيزت باإلستقرار السياسـي  
م و اليت تزامنت مع إستقرار الصرف والعمالت و الظروف اليت أحاطت بتوافـد  1711وخاصة بعد 

تصدع نظام التجنيد على الدشرمة يف الدولة العثمانية اندين العثمانيني من األناضول إىل األيالة منذ 
جند أن العدد أقرب إىل احلقيقة ملدة إقامته باآليالة " هايدو"م ، لذلك إذا نظرنا إىل ما ذكره 1592سنة 

من األناضول حنو اجلزائر بعد عزوفهم عن اخلدمة  واحتكاكه بالعثمانيني و معاصرته ملوجة املتطوعني
م ، ومن جهة أخرى ميكـن أن نعتـرب    1581م إىل  1574نية يف عهد مراد الثالث من يف الدولة العثما

أقرب إىل الواقعية التارخيية حبكم تقربـه مـن   " فونتري دو باردي"التعداد الذي ذكره  السفري الفرنسي
  ن ومن الديوان و اهلياكل اإلدارية و موظفيها و األجهزة العسكرية،ولك" حممد بن عثمان باشا" الداي

  
  
  

                              
 
ـ   (1) J. Deny, Op-cit, P. 213. 
  J. M .Venture de Paradis, Alger au…, In  R. A 1896,Op-cit,P. 57 ـ (2)

، والجزء الثاني بالخط "عسكر متفرقات"ن انوع تحت الدفاتر الخاصة بالجند مقسمة إلى أربعة أجزاء، الجزء األولـ   )3( 
ویسمى دفتر " تعداد الجند" ألغوات والجزء الرابع واألخیر جماعات متقاعدان وا"، والثالث یحمل عنوان "جاوشان" العریض

ویسمى كذلك علوف دفتري  لمزید    Defteri, Mevadjibat, Yenitcheriyan Dergdhi Ali  الرواتب و باللغة العثمانیة
                                                                                                                             -  .J.Deny, Op-cit, PP 30ـ  27      :من المعومات أنظر 
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مل جند من أخبار تدل على أنه اطلع على السجالت الرمسية احلكومية كدفتر التشريفات الذي اعتمد  
  يف عهد حكم الداي حممد بن عثمان باشا والذي احتوى على جوانب هامة متعلقة باحلياة السياسـية 
و اإلقتصادية والعسكرية خاصة عن اندين و أحواهلم ، ورغم ذلك فإن تعداد جنـد اإلجنشـارية   

م أقرب إىل ما أورده 1789إجنشاري سنة  8000إىل  7000مابني  يالنظاميني الذي حدده فونتري دوباراد
تعداد الذي م ،وليس بعيدا عن ال1765إجنشاري سنة  7000من قبله القنصل النمساوي ستانداري بـ 

توصل إليه جون ديين خالل دراسته  لسجالت اإلجنشارية و رواتبهم فذكر أن العدد اإلمجايل للجند 
جنديا يف حالة ال تسمح  2545وجقا منهم  424جنديا نظاميا موزعني على  11897النظامني وصل إىل

نوية و بالتايل فإن العـدد  هلم بأداء مهامهم العسكرية إما ألسباب مرضية أو حليازم على العطلة الس
جندي نظامي والذي يزيد بقليل عن العـدد اإلمجـايل     9352الفعلي للخدمة العسكرية  يكون بـ 

  .جندي يولداش  9222للجند النظاميني بثكنات مدينة اجلزائر واحملدد بـ 
  
م 1632لفة مابني إنطالقا من التقارب والتضارب يف أرقام عدد اجلند النظاميني يف فترات تارخيية خمت  

جندي  9000إىل  7000م نستنتج أن إحتياجات سلطة األيالة من جند اإلجنشارية كانت مابني 1829إىل
جندي إجنشاري يف حالة اخلدمة بالنوبـات واحملـال         3041م منهم 1815م إىل 1632نظامي من سنة 

وية، فهذا العدد من اجلنـد  و يضاف إليهم عدد هائل من اإلحتياطيني وكذلك الذين هم يف عطلة سن
م و قد يكون مشـل  1829جندي إجنشاري سنة 3661جنده أقرب إىل ما ذكر يف دفتر التشريفات بـ 

جند النوبات واحملال وحىت من اإلحتياطيني و جند الكراغلة و فرسان زواوة الذين أصبحوا يسجلون 
  .م1817يف سجالت الرواتب و يستعني م احلكام لتثبيت سلطتهم منذ 

  
ورغم ما ذكره املؤرخون والسفراء و الرحالة عن تعداد جند اإلجنشارية يف تلك املرحلة ، إال أن مـا  

م بتصحيحه سجالت  1814_  هـ 1230أورده أمحد الشريف الزهار عن أخبار الداي حممد باشا سنة 
تالسات جتعلنا رواتب اجلند اليت كانت ال توافق سجالت تعدادهم و اليت أضعفت اخلزينة بفعل اإلخ

بأنه كان  يعلم أن عـددا  " نشكك يف مصداقية السجالت اخلاصة بأعداد اجلند استنادا إىل ما  ذكره
كبريا من اجلند من املوجودين كان بتسلم مرتبات و خمصصات اجلند املفتعل فأمر عندما توىل احلكم 

  )1(" . بتصحيح دفاتر اجليش و إلغاء مرتبات الذين ال وجود هلم 
م فقد اتسمت بتراجع تعداد اجلند لكثرة األمراض و توقيـف  1822م إىل 1815ما عن مرحلة مابني أ  

  سياسة التصفية ضد اإلجنشارية " علي خوجة"عملية جتنيد املتطوعني من األناضول نتيجة انتهاج الباشا 
  
  
  

                              
   115أحمد الشریف الزھار ، المصدر السابق ، ص ـ   )1(
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حيث قضى على عصيان اإلجنشارية وحطم شوكتهم بعـدما   م1818إىل  م1817خالل حكمه مابني 
عـدد جنـد   أن القنصل األمريكي شالر  استعان ببعض فرسان وجيش قبائل زواوة ،وذلك ما أكده 

م و هو يقارب العدد الذي توصـل إليـه مارسـيل    1822جندي نظامي سنة  4000النظاميني أصبح 
  .)1( جمندا 4115م بـ 1820سنة كولومب 

  
وتلك املعطيات عن تعداد اجلند النظامي و تراجعه يف املرحلة الثانية ختتلف متاما عن الدراسة اليت قام   

املستشار الرئيسي يف شؤون األهايل اجلزائريني خالل الفترة االستعمارية حول عـدد   Rinn Louisا 
العثماين حيث توصـل إىل أن اجلنـد اإلجنشـاريني    جند اإلجنشارية وقبائل املخزن يف أواخر العهد 

و يضـاف إلـيهم جنـد      2080إىل جانب اجلند اإلحتياطيني الذين بلغـوا   5368النظاميني بلغوا 
جنديا إجنشاريا هلم مؤهالت حربية، وذلك شيء  58934، و بالتايل العدد اإلمجايل  7536الكراغلةبـ

العسكرية من املشاة والفرسان حـىت تكـون نوايـا     مبالغ فيه، قد يكون القصد منه تضخيم القوة
االستعمار الفرنسي تظهر مبظاهر الدولة العظمى اليت استطاعت مسح كل آثار ذلك اجليش  العثماين 

  .املضطهد للجزائريني حسب رأيه 
 شاب مسجلني كاحتياطيني 300جندي عثماين قابلني حلمل السالح و  5092ـ دار السلطان تضم  

  .)2(كرغليا  3450جنشارية و يف فرق اإل
شاب عثماين  1300جنديا إجنشاريا و كرغليا والقادرين على محل السالح  156ـ بايلك وهران يضم 

  .)3(كرغليا 3450و
شابا عثمانيـا   250زبنطوط من اجليش االحتياطي و 230جندي إجنشاري و 120: ـ بايلك التيطري

                                                      .                           )4(كرغليا 636و
ونظرا لنقص املصادر حول تعداد اجلند فلقد سعينا إىل بلورة ما ورد يف بعض املصادر و املراجـع      

  .للخروج جبدول ميثل اختالف تعداد اجلند حسب كل مؤلف و مؤرخ و رحالة و سفري

                              
ـ   (1) Marcel Colombe, Op-cit, P.180 
ـ   (2) Louis Rinn, le Royaume d’Alger sous les Derniers Dey, Alger 1900, P . 21. 
ـ   (3) Ibid,P. 50. 
ـ   (4) Ibid,P. 16. 

  :أنظر ولتفاصیل أكثر،
-H. Federman et Aucapitaine , Notice sur l’Histoire d’Administration du Beylik de Ttitteri , In  

R.A 1865, PP. 280-301   
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  تعداد جند اإلجنشارية يف مؤلفات املؤرخني :   03: اجلدول رقم
  

  عدد جند اإلجنشارية  السنوات  املؤرخ
  إجنشاري 6000  م 1581م ـ  Haedo  1578ر )1(ديغو دي هايدو

   )2(د. قرامون، ش
Grammont .H.D 

 10.000 +يإجنشار 20.000   م1621عن سنة ةدراسة تارخيي
  احتياطي

Peysonnel jean André     )3( 1724   إجنشاري 12.000  م 1725م ـ  
Laugier de Tassy)4( 1724 إجنشاري 12.000  م  

J.Deny)5(  1745 إجنشاري 9322  م  
  إجنشاري 7000  م Standarey)6(  1765القنصل النمساوي 

إجنشاري ضد محلة  6000  م 1775جوان  29  )7(حمفوظ قداش 
oreilly 

Venture de Paradis)8( 1789 إجنشاري 8000إىل  7000  م  
من املشاة  5000إىل  4000  م Toscan Pananti)9( 1813األمري 

  اإلجنشارية
  حسب رسالة  12000  م 1815  )10(عبد اجلليل التميمي

  عمر بن حممد باشا إىل السلطان
Shaler إجنشاري 4000حوايل   م 1822  )11(القنصل األمريكي  

  إجنشاري 3661  م 1829 )12(دفتر التشريفات

                              
ـ   (1) Diego De Haedo, Topographie et Histoire Générale d’Alger, trad de Dr monnereau 
        et A. Berbrugger,éd  Bouchene , 1998, P. 78              
ـ   (2) H.D Grammont, Op-cit, PP. 134 –160,    PP. 225 – 240. 
ـ   (3) Peyssonnel et  Desfontaines, Voyage Dans Les Régences de Tunis et d’Alger, Pub, par  
                                        M.  Dureau de malle, Paris,librairie decide  1838, P. 404                         
 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’Alger, A. Amsterdam, Henri du sauzet ـ  (4)    

                               , M. DCC.   XXV, P. 204.                                                                                  
ـ   (5) J. Deny, Op-cit,P. 36. 

  ، 7 -6ع القاسم بن التومي، مجلة األصالة، بونو، العالقات بین الجزائر وإیطالیا خالل العھد التركي، ترجمة أبير سلفاتو - )6(
7 ،  

  .177.، ص1972                                    
ـ   (7) Mahfoud Kaddache, Op-cit, P. 125. 
ـ   (8) Marcel. Colombe, Op-cit, P. 96. 
 .Moulay Belhamissi, Alger la Ville aux Mille Canons,E. N. L, Alger 1990, P. 96 ـ  (9)

  .247عبد الجلیل التمیمي، المرجع السابق، ص ـ   )10(
ـ   (11) W. Shaler, Esquise de l’État d’Alger, tra, de l’Anglais et Enrichi de note M. Bianchi ,         

                Ladovcat, Paris 1830, p. 39.                                         
ـ   (12) Tachrifat, Op-cit, PP. 34 – 35 
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  النوبات واحملال ـ 1
  

يولـداش  إىل صـفة ال  Yeni-Yoldachمدة انتقال اجلندي اإلجنشاري من صفة اليولداش اجلديد      
يف الثكنات الثمانية مبدينة اجلزائر تدوم سنتني إىل ثالث سنوات حسب ما ذكر  Eski-Yoldachالقدمي 

محدان بن عثمان خوجة بأن مدة الترقية الفاصلة من رتبة يين يولداش إىل إسكي يولداش ومن هـذا  
رتبة إال بعـد مـرور   ال يتقدم يف ال "األخري إىل رتبة باش يولداش تستغرق سنتني إىل ثالث سنوات

يهيأ بعد )1( "الوقت الذي حيدده القانون ولكي يصبح اجلندي قائدا جيب أن يقضي على األقل عامني 
بعد ذلك ألخذ مناصبه يف النوبات أو يف معسكرات املدن احلساسة يف ربـوع اآليالـة، ويـدخل    

نة مع بداية الربيع و متـوم  اليولداش  يف صفة اإللزامية يف اخلدمة العسكرية يف النوبة اجلديدة ملدة س
وللعلم أن النوبة تتكون من فرق صغرية العدد تسمى السفرات  )2(سلطة البايلك وبعض قبائل املخزن 

  .)3(السفرات 
   

الطـرق  اليت تشرف علـى    Konaqوجيمع بني النوبات عرب أقاليم اآليالة مراكز املراقبة املسماة     
ل األشخاص واألموال وتساعدها يف مهامها قبائل املخـزن  غايتها حتقيق األمن التجاري وتنق الرئيسية

  .)4(اليت هلا وزن عسكري و إجتماعي و إقتصادي يف مراقبة األسواق وطرق املواصالت
فكانت نوبة بسكرة املتكونة من أغا النوبـة و الكاخيـة أو الكاهيـة وبـاش بولوكباشـي             

باشية مث باش يولداش و شاوش جند اليولداش  وبولوكباشي و خوجة و باش أوده باشي و أربعة أوده
أمالك الناس و األسر احمللية و األسواق األسبوعية و تنقل السلع و البضائع خاصة مـن   تقوم حبماية

مما جعلها تتقاضى بعض الترضيات العينية أو مبالغ مالية من الرسومات  )5( هجمات عرب الصحاري
   )6( ".برسوم الراية"الظرفية اليت تسمى 

  
  
  
  

                              
 (1) 121حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، ص  - 

جرد حسابي لمؤونة اإلنجشاریة    ):4(رقم الملحق نظر أ -   (2) 
ـ   (3) E. Vayassettes, Histoire de Constantine sous les Derniers beys Depuis l’invation jusqu’à 
l’occupation 1837, arnolet، Paris, 1869, PP. 15 - 35 
ـ   (4) Mahfoud Kaddache, Op-cit, P. 23. 

)25(لمزید من المعلومات حول توزیع النوبات أنظر الملحق رقم  -  
في بسكرة ھـ یخبره عن حالة الزراعة 1242رسالة بعث بھا الحاج أحمد باي إلى حسین بشا في ذي القعدة    - )5(           

)5(رقم الملحق : ووقوف شیخ العرب إلى جانب الیولداش لصد ھجمات عرب الصحاري ، لمزید من المعلومات أنظر     
ـ   (6) Tachrifat, Op-cit, PP. 71 – 74. 
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، حبيث جند سفرات ثكنة القصر بدار تومل تكن كل سفرات نوبات اآليالة بنفس الدرجة و اإلمتيازا
فتر د"اإلمارة وسفرات القصبة ختتلف يف التشكيلة العسكرية واملهام و يف املؤونات  حسب ما وضحه 

  .عن تشكيلة السفرتني "  التشريفات
السفرة األوىل تتكون من أغا وأوده باشي ووكيل احلـرج و سـتة عشـر    : ـ سفرات ثكنة القصر

  يولداش أما السفرة الثانية فتتكون من خوجة الثكنة وأوده باشي و وكيل احلرج ومخسة عشر يولداش      
أوده باشي و وكيل احلرج ومخسة عشر يولـداش    السفرة األوىل حتتوي األغا و: ـ سفرات القصبة 

والطباخ، أما السفرة الثانية فتحتوي على الكاهية و أوده باشي و وكيل احلرج و ستة عشر يولـداش  
والطباخ ، يف حني تتشكل السفرة الثالثة من  أوده باشي و وكيل احلرج و سـتة عشـر يولـداش          

  .)1(مث الطباخ و باش طوجبي 
  

بة مبثابة هيئة عسكرية وإدارية جتمع التقارير عن القبائل القريبة منها خاصة مبا يتعلق جببايـة  وتعد النو
الضرائب ،ولألغا كل الصالحيات اإلدارية العسكرية يف مراقبة الباي و عزله بأمر من الداي ،وإليك 

وسفراا  م حسب عدد النوبات1829/ هـ  1245جدول يوضح تعدد اجلند اإلنكشاري باآليالة سنة 
  ".دفتر التشريفات "وكذلك احملال وسفرات القصبة والقصر حسب ما ذكر يف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
(1)  Tachrifat, Op-cit , p. 32 
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  1829سنة " جدول النوبات:04جدول رقم 

  
  العدد اإلمجايل  عدد اجلند مبختلف رتبهم يف السفرات  عدد السفرات  )1(   النوبات

  02  نوبة زمورة
  

14  +14  28  
  

  78  17+15+16+16+ 14  05  نوبة مستغامن

  156  16+16+16+15+16+16+16+16+14+15     10  نوبة وهران
  

  15+14+15+16+ 13  05  نوبة قسنطينة
  

73  
  

  15+14+14+14  05  نوبة بونة
  

71  
  

  04  وبة بسكرةن
  

15+16+16+16  
  

62  

  14+15+15  03  نوبة جباية
  

44  

  02  نوبة تبسة
  

15 +14  29  
  

  05  نوبة تلمسان
  

13+16+15+16+16  76  
  

  03  نوبة معسكر
  

13+14+15  42  
  

  02  نوبة جيجيلي 
  

14 +15  29  

  04  نوبة  قشتولة
  

15 16+16+15  62  
  

  02  نوبة كاف الزجالة
  

14 +15  29  
  

  15  15  01           نوبة محزة 

  15  15  01  نوبة  تامنفوست           

  30  15+ 15  02  نوبة بين جنات  
  

  15  15  01  نوبة املنار      

  15  15  01  نوبة ثكنة احلاج علي باشا

  15  15  01  نوبة ثكنة مرسى الذبان 

  884  884  64  اموع 
  

                              
ـ   (1) Tachrifat, Op-cit, PP. 34 - 35 
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  1829حمال اآليالة سنة  :05جدول رقم  
  

  العدد الكلي  كل خيمة بطاقة استيعا  "خبة"عدد اخليم   )1(احمللة  
  

  حملة التيطري
  خيم 8
  خيم 3
  خيم 4

  جندي إجنشاري 14
  جندي إجنشاري 13
  جندي إجنشاري 11

112  
  

39               195  
      

44  
  

  
  حملة الشرق

  

  خيمة 60
  خيمة 16

  خيمة 04      

  جندي إجنشاري 14
  جندي إجنشاري 13
  جندي إجنشاري 11

840        
208                        1.092    

  
 44  

  
  حملة الغرب

  خيمة 01
  خيمة 40
  خيمة 15

  خيمة 04      
  

  جندي إجنشاري 15
  جندي إجنشاري 14
  جندي إجنشاري 13
  جندي إجنشاري 11

 15  
  

560  
          814  

195  
  

44  

  2.101    خيمة 155  جمموع احملال   
  
  

  جدول سفرات مدينة اجلزائر        :   06جدول رقم    
  

  العدد اإلمجايل  عدد اجلند مبختلف ربتهم  عدد السفرات  )2(الثكنات  
  01    ثكنة القصر

02      01  
19    37    
  01    ثكنة القصبة  96  18

03  01    01  
19  
20  59  
20  

  
  

                              
 
ـ   (1) Tachrifat, Op-cit, P. 35 
ـ   (2) Ibid. p.36 
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وبالنسبة للمحال فلهم رحلتان يف السنة رحلة يف الشتاء ورحلة يف الربيع  حتضران بعـد تشـكيل      

قها و خيامها وضبط حركيتها واجتاهها و مهامها يف جباية الضرائب   وتعيني بعض  شـيوخ  عدد فر
القبائل واألوطان لتأمني متوينها باإلضافة إىل التعزيزات املقدمة من البايات الـذين يقومـون  بنقـل    

  .)1( أخبارهم لسلطة الدايات وتكون كل تلك التحضريات مقننة
  

و أوده باشي و خوجة مسؤوال  ياحمللة وخليفته أو كاهيته ومن بولوكباشوتتشكل احمللة من أغا      
عن كل طلبات احمللة باإلضافة إىل توظيف شاوشني هلما صالحية دفع الرواتب و أساشي باشـي أي  
طباخ احمللة ومعاونيه مث سقى باشي لتوفري املاء  و وكيل احلرج وجمموعـة مـن اليولـداش املشـاة     

دة اخلدمة وزمن جباية الضرائب فتصل إىل شهرين بالنسبة حمللة بايلك التيطـري  أما م  )2( والفرسان
  .)3(وأربعة أشهر حمللة بايلك الغرب وستة أشهر حمللة بايلك الشرق

                       
وطاقة استعاا من حملة ألخـرى حسـب الطبيعـة    " اخلبة"كما خيتلف عدد اخليام ونوعيتها       

لك وعادات السكان وتقاليد القبائل واألوطان ، فمحلة التيطري حتتوي علـى مخسـة   اجلغرافية للباي
عشر خيمة، أما حملة الغرب فكانت هلا مثانون خيمة ملا كانت مازونة  عاصمة بايلك الغرب مث تراجع 
العدد إىل ستني خيمة عندما  أصبحت معسكر هي العاصمة و نفس العدد ملدينة وهران بعد حتريرها 

  )4( .م  ، يف حني حملة بايلك الشرق كانت تتكون من مثانني خيمة1792سبان سنة من اإل
وتتم عملية تبديل احملال كل ربيع بالتناوب و قد يلتحق باحملال بعض جند اإلجنشـارية الـذين        

    استقروا باملدن أو ببعض القبائل و األسر احمللية ، وقد ال توظف بعض اخلبـة يف اخلدمـة باحملـال       
يف األوطان و حيتفظ ا يف املدن مثلما كان احلال إلحدى خبة مدينة قسنطينة  اليت وظفت يف موضع 

  .    )5(القصبة  
ومن هذا املنطلق التارخيي نستشف أن بعض اجلند اإلجنشاري كانوا يفضلون احلياة البدوية عن حياة  

ا السياسية و إلتزاماا العسكرية  ألن املظهر الريفي عامال لإلسـتقرار  املدن احلضرية املتميزة بصراعا
    .واملصاهرة  و مقلال من نفقات اإلستهالك لدى اجلند

                              
 (1) -J.M. Venture de Paradis, Alger au …, In  R. A 1896, Op-cit, P. 53. 

حافظت الھیاكل العسكریة اإلداریة ودواوین سلطة الدایات على توثیق كل حركیة و نشاط المحال ، لمزید من المعلومات  -
وثیقة من سجل جند المحلة و األماكن المحصنة) :6( رقمق الملح -: أنظر    

ـ   (2) J.M. Venture de Paradis, Alger au …, In  R. A 1896, Op-cit. P 52 
ـ   (3) Tachrifat, Op-cit, P. 35. 
ـ   (4) Mahfoud Kaddache, Op-cit, P. 138 

 35رقم  الصفحة خیمة، بینما 60 على32صفحة رقم  تإحتو ھناك تناقض في عدد خیمات المحلة بدفتر التشریفات حیثـ   )5(
  - Tachrifat, Op-cit, P. 35       :نظرأخیمة، لمزید من المعلومات، 80احتوت على 
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  اجليش غري النظامي :ثالثا
  

املنتصف الثاين من القرن السابع عشر يف إرساء قواعد حكمهـا   ذأيالة اجلزائر مناعتمدت سلطة     
وهياكلها اإلدارية يف األوطان واألرياف على بنية القبائل املخزنية و نظمها العسكرية الـيت كانـت   
 منوذجا أساسيا  يف التطور اإلداري و اإلقتصادي اإلجتماعي العثماين باجلزائر بفعل سند العثمـانيني 
الذين جنحوا يف تكوين جتمعات قبلية إصطناعية متميزة يف أصوهلا، ومستقرة يف حدود أرضية إقليمية 

  .)1(مشاعة بينهم ومرتبطة حبكم و إدارة شرياا سلطة البايلك ودواوين اآليالة
  

اب وكانت حاجة اإلدارة العثمانية لتدعيم قراراا توسيع نفوذها يف األرياف واألوطان إلسـتتب     
األمن اإلجتماعي و اإلقتصادي و ترسيخ التواصل مع شيوخ القبائل املخزنية وإرساء املشاركة الفعلية 
يف متويل اجلند اإلجنشارية جبند غري نظامي من الفرسان يف احملال الثالث للبايلك وحىت تدعيمه خالل 

خيفض مـن النفقـات   احلروب والثروات الداخلية،ومن جهة أخرى فإن إشراك اجليش غري النظامي 
فحاجـة  )2(العامة للخزينة وليس لضآلة العنصر العثماين كما أورده بعـض املـؤرخني و البـاحثني    

اخلاص يقنن اجلهد اجلبائي لقبائـل املخـزن    نالباشاوات من األموال والثروات الضخمة جعل الديوا
شر امليالدي الذي متيـز  بصبغة إدارية وعسكرية و إمتيازات فالحية خاصة يف مستهل القرن الثامن ع

  .)3(بتدهور القرصنة وتفاقم الظروف الطبيعية القاسية واألوبئة
  

لذا كان من أولويات سلطة اآليالة استدامة وفاقها وتعايشها بقبائل املخزن ملا هلا من انعكاسات       
فني السـامني  إجيابية على الوضع املادي املترف الذي كانت تعيشه العائالت العثمانية وخاصة املـوظ 

والعسكريني الذين سعوا إىل زيادة ثروام مستغلني يف ذلك النشاط اإلقتصادي والكثافة السـكانية  
  .لقبائل املخزن اليت كانت أكثر تعداد من الطوائف العثمانية و الكرغلية

ومن جهة أخرى فإن مسعى سلطة اآليالة بإدراج أفراد القبائل يف املهام اإلدارية وفتح       
اإلمتيازات اإلقطاعية وامللكية هلم رغم دفعهم لضريبية العشور والزكاة العينية على احملاصيل الزراعية  
 و احليوانية جعلت عدة فرسان من قبائل املخزن يندجمون يف اجليش اإلجنشاري كإحتياطني يف أعمال

                              
  .258، المرجع السابق، ص جزائریة  ناصر الدین سعیدوني، ورقاتـ   )1(
ئر ن بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في تاریخ الجزائر موقع المخزنیة في النظام العثماني في الجزا،  حلیمة أمقرانـ   )2(

  35م ، ص 2006 -2004/ ھـ 1426 -ھـ 1425 الحدیث ، األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة ، قسنطینة
    : ـ  كانت القبائل المخزنیة أساس نظم السلطة العثمانیة ، لمزید من التفاصیل أنظر  )3(

  118ـ  117المصدر السابق، ص  ، حمدان بن عثمان خوجة -     
        - Esterhazy Walsin, Notice Historique sur le Maghzen d’Oran, Oran Perrier, 1849, P.146 
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  أو املشاركة يف رد   )1( املـحال خالل فصل الربيع واخلريف املوجهة حنو األوطان والقبائل األخرى 
لرد هجومـات   م 1690بقبائل زواوة سنة " شعبان باشا"اهلجمات احلدودية وكان خري مثال استعانة 

و استعان م كـذلك   بني فرسان و مشاة بقيادة موالي إمساعيل، 22000اجليش املغريب املكون من 
حاكم بايلك الشرق أمحد باي حلفظ األمن بقسنطينة حني تفشت مظاهر اإلجرام بني بعـض جنـد   
اإلجنشارية ،كما استعان بالقوة العسكرية املخزنية لقبائل أوالد الدراج باحلضنة لفرض الطاعة علـى  

  . )2( سرقوا القوافل و الناسقبائل أوالد نايل و قبائل أوالد ماضي الذين عاثوا يف األرض فسادا و
   

أن معسكر حملة بايلـك   Peyssonnel وعن التنظيم العسكري لقبائل املخزن وصف لنا الرحالة  
م كان يف دقة اإلنتظام حيث كانت خيمته تنصـب   1725سنة " حسن بوكمية"الشرق يف عهد الباي 

خيام الدواير املخزنية يف شكل  يف وسط املعسكر حتيط ا خيام جند اإلجنشارية وتتهندس  بأحوازها
   )3(.حلقة دائرية وراء خيام اجلند النظامي 

  
" حممد صاحل العنتـري "وعن ما تقدمه قبائل املخزن من فرسان و مشاة لسلطة البايلك فلقد ذكر     

إضافة إىل فرسان األسـر   )4(فارسا من قبائل املخزن  23000أن حملة بايلك الشرق كانت تتدعم بـ
 900  و )5(فـارس  10000حتت رمزية شيخ العرب ابن قانة الذي كان  باستطاعته تقديــم   احمللية

  .)6(فارس 60من الفرسان باإلضافة إىل حماربني من الزمالة يقدرون بـ  800حمارب من املشاة و
فارس من قبائل الـدواير   600حمارب و  1200أما عن بايلك التيطري فيستطيع أن يستعني بـ   
فارس من  470ولقد بينت أحداث حترير وهران يف عهد الباي حممد الكبري أنه اعتمد على )7(والعبيد 

فارس من خمزن غرابة  313فارس من أغا خمزن خضارة و 286دواير عطية وأوالد شريف، زيادة على 
  .)8(فارس من خمزن برجية الصراط 500و

                              
  : لقاب خاصة، حول ھذا الموضوع انظر اتخذت قبائل المخزن تسمیات محلیة وأـ   )1(

  .258سابق، ص ، المرجع الجزائریة ناصر الدین سعیدوني، ورقات   -         
  .260، المرجع السابق، ص جزائریة   ناصر الدین سعیدوني، ورقاتـ   )2(

قتل تسبب فیھا بعض یولداش المحلة فأسند األمن لقبائل  ة بمدینة قسنطینة جنای تخالل حكم أحمد باي لبایلك الشرق ، حدث  -    
                 : لمزید من التفاصیل أنظر د الدراج المخزنیة  أوالئل اأسند األمن في إقلیم الحضنة لقب ى آخر جھة زواوة ، ومن

استعانة أحمد باي بقبائل مخزن أوالد الدراج ): 8(دور قبائل زواوة في أمن البایلك  ، و رقم ): 7(رقم الملحق أنظر  -      
ـ   (3) Peyssonnel et Desfontaines, Op-cit, P. 337. 

  .25المصدر السابق، ص  ریدة منیسة،فـ محمد الصالح العنتري،  )4(
  .82 حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، صـ   )5(
  .73: جمیلة معاشي، المرجع السابق ، صـ   )6(

ـ   (7) I. Urbain, NoticeSur l’Ancienne Province du Titteri,  In R.A 1843, P. 400. 
ـ   (8) Louis Rinn, Op-cit, PP.  50 – 52. 
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وكان اجليش غري النظامي يتميز بالكفاءة احلربية يف الدفاع عن حدود اآليالة ويف اسـتتباب األمـن   
ـ 1184سنة "حممد باشا"يف أخباره عن حكم "أمحد الشريف الزهار" الدخلي وذلك ماأكده م  1771/ هـ

مدينة اجلزائر و اليت دافع عنـها  وأحوال اآليالة اليت شهدت هجمات شنتها األساطيل اإلسبانية على 
 .)1(جبيش أغلبيته من أهل البلد احملاربني" صاحل باي"كذلك 

  
أن يعبأ و حيشد جيشا مـن فرسـان القبائـل    "الباي حممد الكبري"ويف بايلك الغرب متكن         

نيـة  واستطاع أن يؤسس خاليا تطوعية من القبائـل املخز  م، 1791واملتطوعني العرب واحلرفني سنة 
وقاضي معسـكر الشـيخ   " سي حممد بن عبد اهللا اجلاليل"والزوايا حتت إشراف بعض الشيوخ منهم 

  .)2(إستقدم احلدادين ملعسكرات التدريب وحفزهم  و" سي الطاهر بن حواء"
فأضحت بذلك القبائل املخزنية مصدر متوين للجيوش النظامية و حماهلا بالفرسان و باملواد الغذائية     

إستراتيجية يف جباية الضرائب كاللزمة واملعونة على عدة قبائل من الرعية والقبائل املعارضـة   ودعائم
 .)3(لسلطة اآليالة 

  
أما التنظيم العسكري يف منطقة القبائل الكربى بقرى بين القاضي وعروش عمـراوة فتميـز     

" بوعدة"ت قبائل عمراوة بانضمام بعض أفرادها يف التنظيم العثماين اإلداري والعسكري بعد أن حتول
إىل قبائل متحالفة " أولفة"أو ما تسمى بآل عمراوة التحاتة إىل خمزن وآل عمراوة الفواقة أو ما تسمى 

هذا ماجعل ديوان احلكم يعتمد عليهم يف كل إستراتيجياته السياسـية  ،   )4(ويضاف إليها قائد سباو
حيات يف ترسيم و تنصيب البايات وخلعهم حىت أن بعض الدايات منحوا هلم كل الصال)5(والعسكرية

الذي أمر قائد سباو بتحريك أربعني رجـال مـن فرسـان    " حلسان باشا"وخلعهم مثلما كان احلال 
مبدينة قسـنطينة  " صاحل باي"عمراوة ليكونوا سندا معنويا وماديا للباي اجلديد الذي نصب يف مكان 

   . )6(عاصمة البايلك
  

                              
  .26، المصدر السابق، ص الشریف الزھارحمد أـ   )1(

ـ   (2) Mahfoud Kaddache, op-cit, p. 142 
ـ   (3) N.Robin, Note Sur L’organisation Militaire et Administrative des Turcs dans La grande 
Kabylie, In R. A 1873, P. 200. 

                                       :سباو، لزیادة التفاصیل راجع ومن فروع قبیلة زواوة، آل عمراوة وقرى بن القاضي ـ  )4(
  .50ـ  45، ص 2002محمد الصغیر فرج، تاریخ تیزي وزو، ترجمة موسى زمولي منشورات زریابة القبة، الجزائر   -   

امرات اإلنكشاریة وعصیانھم جند فرقة من قبیلة زواوة والكراغلة لتحطیم مؤ) 1818ـ  1817(ـ في عھد الداي علي خوجة   )5(
 -  H. D. Grammont, Op-cit, P .382       :وعصیانھم لمزید من المعلومات انظر

  64، ص  ، المصدر السابقالشریف الزھارأحمد ـ   )6(
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ولعل من جعل لتلك القبائل مكانة عسكرية ونقلهم من صفة اجلند غري النظامني إىل النظاميني  هو    

م جييز فيه تسجيل كل فارس و حمارب  من أوالد زواوة من  1827قانونا سنة " حسني باشا "إصدار 
جالت ودفاتر رواتب جند اإلجنشـارية و وافقـه يف ذلـك    آل عمراوة وبن القاضي و سباو يف س

  .)1(فارس  200األغوات و اخلوجات و الشواش بالديوان اخلاص ، فاخنرط بذلك 
  
  

  م1830جدول ألصناف القبائل حسب إرتباطها بالسلطة سنة   :07اجلدول رقم 
  

  قسنطينة  رانوه  التيطري  دار السلطان  )2(القبائل

  :املخزن
  )فرسان(ـ الدرجة األوىل 
  ـ الدرجة الثانية

  
  

         19  
   

  

  
  

        09  
        05  

  

  
  

     36  
     10  

  
  

      25  
      22  

  14  56  23  11  الرعية

  0  احملالفة
  

12  29  25  
  138  26  13  23  املستقلة

  224  157  62  73  جمموع   القبائل
  جمموعة قبلية إثنية 516  اموع العام

  

                              
  .166، ص  ، المصدر السابقالشریف الزھارأحمد ـ   )1(

ـ  (2)   Louis Rinn, Op-cit, P. 130 
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  القوانني اإلنضباطية للجند النظامي: رابعا
اله، جعل ديوان اآليالـة اجلزائريـة   إن ضرورة إنشاء نظام عسكري متطور بثكناته ونوباته و حم    

يستحدث قوانني سياسية وعسكرية إجنشارية حتدد واجبات وحقوق اجلند النظامني وموظفي اهلياكل 
م وأخرى عدلت 1667سنة "إبراهيم باشا"منها قوانني أصدرها ديوان"عهد آمان" اإلدارية أطلق عليها

   )1(.امية سياسية و إقتصادية و إجتماعيةبسبب ظروف نظ م 1748سنة " حممد باشا"وقننت يف عهد 
لقد ذكر بعض الرحالة واملؤرخني الذين عاصروا تلك الفترة ومن تبعهم من كتابـات املعاصـرين        

جـدد  و انـدماجهم        أن اجليش اإلجنشاري حتكمت فيه قوانني انضباطية منذ وصوهلم كمتطوعني
  .يف ثكنات مدينة اجلزائر ومعسكراا 

  
  :ترام النظام الداخلي بثكنات مدينة اجلزائراح ـ 1

على نظافة ألبسـته وصـيانة سـيفه    " يين يولداش"حيافظ اجلندي اإلجنشاري يف صفة ورتبة   
Yatagan    وبندقيته ومسدسه ومن حقوقه استهالك أربعة خبزات يوميا  جمانيا وأما املـواد الغذائيـة

به الذي يتقاضاه بعـد شـهرين مـن اإلقامـة     فيقتنيها بأسعار منخفضة عن سعرها احلقيقي من مرت
وخيضع ألوامر ضـباطه منـهم بـاش يولـداش وأوده باشـي       )2(والتدريبات املستمرة يف الثكنات

  .)3(وبولوكباشي وأغا النوبة أو احمللة بعد إدماجه  يف اخلدمة الفعلية ما 
  
  :وجوب اخلدمة يف الثكنة والنوبة واحمللة  ـ 2

ة اخلدمة التامة بإحدى احملال الثالث قسنطينة أو معسكر أو التيطـري  يكون اليولداش يف حال  
وبعد عودته إىل ثكنات مدينة اجلزائر يتأهب لإللتحاق بإحدى نوبات  أقاليم اآليالة يف مدة حمـددة  
بسنة كاملة ، وحيق لليولداش تغيري نوبته مع إحدى يولداش النوبات األخرى برضى هـذا األخـري   

  .ا نفس الرتبة العسكريةبشرط أن يكون هلم
  
  :اإلمتناع عن اخلدمة يف فرقته أو سفرته أو النوبة واحمللة   ـ يف حاالت 3

  يف حالة إمتناع اجلندي اإلجنشاري يف صفة اليولداش أو غريه من الرتب العسكرية يف اإللتحاق باحملال      
  
  
  

                              
ـ   (1) Ahad Aman, Règlement Politique et Militaire, trad. par Mohamed ben Moustafa , reproduit 
en français Par . M.A. Devoulx,In R. A 1859 – 1860, PP. 218 – 219. 
ـ   (2) Mahfoud Kaddache, Op-cit, P. 22. 
ـ   (3) Ibid,P. 23. 
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أو النوبات جيب عليه أن جيد من يعوضه من اجلند النظامني و يشترط يف هـذا األخـري أن يكـون         
  )1(.يف حالة العطلة السنوية، وإذا مل يدرك ذلك وتغيب دون مربر، يعزل ويتوقف راتبه

  
  :حالة سحب رواتب اليولداش بالوكالة ـ 4

يف حالة غياب اليولداش أو غريه من أصحاب الرتب العسكرية خالل توزيـع الرواتب،إمـا     
بسبب تواجده يف احملال اخلاصة جبباية الضرائب أو املعسكرات املوجهة للتصدي هلجمات األعـداء  

لشخص آخر يعينه لسـحب  على احلدود أو إلمخاد الثورات الداخلية، خيطر مسبقا بأن يقدم وكالة 
أجره ملدة  أقصاها ستة أشهر، و ال تصبح الوكالة فعلية يف األجر السادس و جيرب اليولداش بسـحبه  

  .)2(لكن تلك احلالة األخرية ال تطبق إذا كان اإلجنشاري يف حالة مرضية مزمنة
  
  :حاالت أخرى لسحب الرواتب بالوساطةـ  5
حب أجره وتسليمه لعائلته أو حيتفظ به حىت يوم رجوعـه  ينوب الشاوش اجلندي اإلجنشاري يف س 

 0,5ريـال بوجـو أو   2,5بياستر ما يعدل  1بعد توكيله إياه ، مقابل أخذ رسوم عن أجره تقدر بـ
سلطاين وإذا كان غيابه بسبب زواجه ميكنه أن يعني وسيطا يهوديا لسحب راتبه مقابل اقتطاع نسبة 

  .)3(معينة منه
 
  :نوية حق العطلة الس ـ 6

كل جندي إجنشاري له احلق يف العطلة السنوية بعد أداء واجباته العسكرية ويسمى يف تلك احلالة    
 05، ومن حقه أن يبيع عطلته جلندي آخر الذي يكون خالل اخلدمة مقابـل  Hazourgi" حازورجي"

  )4() .ريال 28إىل 20( كل شهرين  sequinسلطاين  07إىل 
  
  :و اإللتحاق مبوكب احلجيج  حق أداء مناسك احلج ـ 7

من حقوق اجلندي اإلجنشاري أن يتحصل على موافقة ألداء فريضة احلج، و اإللتحاق مبوكب   
" مـازول "احلج، بعد أن يقدم طلبا مسبقا لكبار الضباط وحىت الداي أما من أشرفوا على التقاعـد  

   .)5(فتكون هلم حرية  أدائها 
                              

(1) - J. M . Venture de Paradis, Alger au…, In R. A1896, Op-cit,P. 46. 
(2)Jean Michel venture de Paradis, Tunis et Alger au XVIII siècle, Sindabad, Paris, 1983,P.172 
ـ   (3) Ibid, P . 168. 
ـ   (4) J. M Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P. 66. 

یطلب فیھا اإلذن ألحد جنوده للذھاب إلى  1245األول  جمادي 24في رسالة بعث بھا الحاج أحمد باي إلى حسین باشا ـ   )5(
 الوطنیة في الجزائر وتونس، خلیفة حماش، كشاف الوثائق عن تاریخ الجزائر في العھد العثماني بالمكتبتین -: الحج، انظر

  . 321، ص 1996،  13 عالمجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي، زغوان، 
    J. M .Venture de Paradis, Tunis et Alger …, Op-cit, P. 172 - :وعن أحوال حج الجند أنظر  
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  :وجوب إلتحاق اجلند باجليش أثناء عطلهم  ـ 8
يف احلاالت اإلستعجالية بإمكان الداي واألغا أو كبار الضباط استدعاء جنـد اإلجنشـارية خـالل     

  .)1(عطلتهم السنوية لتعزيز الوحدات العسكرية مقابل حصوهلم على حتفيزات ومكافآت إضافية
  
  :ما يطبق من أحكام قانونية شرعية على اجلندي اإلجنشاري بعد وفاته   ـ 9
يقوم بيت املاجلي مبصادرة أسلحته دون املساس بأمالك ورثته، ويأخذ خالل تصفية التركة ما يعادل  

من أمالكه واليت متثل حقوق اخلوجة و األوده باشي والقاضي والكتاب و الشـواش، ومـن    % 10
صائمة اليت تعـادل   80سلطة البايلك و اآليالة إستمرارية تقاضيها لراتبه احملدد بـ  حقوق أسرته على

  .)2(ريال مع وجوب تواجد األطفال حتت الكفالة  14,5سلطاين أو  3,5
  

  :يف حالة فقدانه أو وقوعه يف األسر ـ 10
األسر أو الغربة  خصصت سلطة اآليالة راتبا سنويا لعائالت اجلند املفقودين، ويف حالة رجوعهم من 

   )3(. عليه أن يوضح احلجج املقنعة لغيابه وفقدانه إلستمرار راتبه 
  

" حممـد باشـا  "يف عهد  م 1748/هـ1162لسنة  )4( "عهد أمان"أما عن القوانني الواردة يف وثيقة     
  :فتضمنت

إىل أربعني أو مخسني حتديد قانون اية اخلدمة العسكرية للجند من الكراغلة والعثمانيني النظاميني  ـ
  .أو ستني سنة

  .من حقوق جند اإلجنشارية واملوظفني الزواج والطالق وفق القيم والشريعة اإلسالميةـ 
وجوب احترام السكان وعادام وربط الصداقة واإلخاء و ترسيخ األمن اإلجتمـاعي و إحتـرام    ـ

  .املقامات والزوايا القرآنية 
  .جنشاري النظامي وسلم الوظائفإحترام سلم الرتب يف اجليش اإل ـ
يؤسس األغا أحكامه العدلية على الشريعة اإلسالمية خالل حماكمة اليولـداش املتـهم أو غـريه        ـ

  .ويف حالة عدم ختصصه يساعده بعض الضباط يف استنباط احللول
   .كل جندي ينتمي إىل نظام األوجاق باآليالة اجلزائرية يسجل يف دفاتر الرواتب ـ
  
  

                              
ـ   (1) Jean Michel Venture de Paradis, Tunis et Alger , Op-cit, P. 171. 
ـ   (2) Ibid, PP.180 – 183. 
ـ   (3) Ibid, P.168. 
ـ  (4)  Ahad Aman,   ـ Op-cit, PP. 212 – 214.  
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أبناء العثمانيني إذا أدجموا يف الوظائف أو جندوا يف اجليش يأخذون صفة خدمة وأعمال أبـائهم   ـ

مثال ابن األوده باشي يدمج يف الثكنات والنوبات و اهلدف من ذلك احلفاظ على طبيعـة املناصـب       
  .رثها بإعتبار أن الشاب العثماين يكتسب مسبقا معارف وخربة والدهو توا

مينع أبناء الشاوش واملدفعية الطوجبية اإلخنراط والتجنيد يف خمتلف صفوف اجلـيش اإلجنشـاري    ـ
بالنوبات واحملال وحىت أبناء الصباحيية والقياد ، قد يكون الغرض من ذلك حصر مهامهم الـيت هلـا   

زته اإلدارية أو للحد من حصوهلم على مكافآت مالية إضافيية متعلقـة باجلنـد   عالقة بالداي و أجه
مادامت هلم إمتيازات مالية من املكافآت و اهلدايا املعتربة مصدرها  القصـر و الـدنوش ، وميكـن          

أن تكون تلك املناصب و الوظائف حكرا على أفراد أسرهم مستعملني يف ذلـك أمـوال اإللتـزام    
  .ها للحفاظ علي

  .يف حالة وجود ديدات خارجية على حواضر اآليالة، تعلق مهام حملة الشتاء  ـ
يف قصبة دار اإلمارة يتناوب مائتني من البولوكباشية خلدمة القصر وأربعمائـة موظفـا عثمانيـا    ـ 

يكونون الديوان، وتبقى القصبة قلعة على الدوام لدفع الرواتب و ختزين املؤونة والـذخائر والعـدة   
  .العسكرية وضرب السكة  والعملة النقدية

إذا ارتكب اجلندي اإلجنشاري جنحة أو جرمية وأخلى بالنظام العسكري العام للمحلـة خـالل    ـ
  .)1(اخلدمة مينع من الدخول إىل مدينة اجلزائر واحلواضر األخرى ويفرض عليه القصاص و العقاب 

ر اإلمارة وتستبعد مقرات كل من اآلغا و الكاهية  إذا حلت احمللة مبدينة اجلزائر تكون وجهتها دا  ـ
  .و ضباط البولوكباشية 

إذا ارتكب أغا احمللة جتاوزات ختل بالتعليمات العسكرية املتعارف عليها تفـرض عليـه بعـض     ـ
  .العقوبات منها منعه من الدخول إىل مدينة اجلزائر

شاوش ألغا احمللة للتحقيق معـه، وقـد   يف حالة تقاعس اليولداش عن اخلدمة داخل احمللة يقدمه ال ـ
  .يشطب من قائمة يولداش احمللة، أما إذا فر قبل التحقيق معه فيعترب مشطبا ائيا ويلغى راتبه

  
  
  
  
  
  

                              
وإذا   ، أو یحاكم من قبل القاضي إذا ارتكب جنحة Sirkagiodasiقد یطبق األغا القصاص علیھ بالجلد وسجنھ في سجن ـ   )1(

 : ، لمزید من المعلومات، انظر الخوجة و الكاھیة  ، یدفع الدیة ألھل القاتل بحضور األغا و قتلارتكب جریمة         
               - Jean Michel Venture de Paradis, Tunis et Alger, Op-cit, P. 167  

   -Tachrifat, Op-cit, P. 65. 
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حلصول على مؤونة غذائية جمانيـة ملـدة   كل جندي إجنشاري يف حالة اخلدمة باحمللة له احلق يف ا ـ

  )1( .ثالث أيام حىت إن كان يف حالة مرضية
جياز كل جندي إجنشاري يف أوجاق اآليالة حسب انضباطه وشجاعته وإقدامه بزيادة صـائمتني   ـ

  .)2(ونصف عن راتبه
  
يقها علـى  أما عن تطبيق تلك القوانني فنجد أن آغا العسكر أو رئيس الديوان كان حيرص على تطب  

اجلند النظاميني يف كل النوبات باآليالة و احملال و الثكنات و كان يؤكد على فرض العقوبات علـى  
ومن إختصاصات رئيس الديوان " كل من أخل بالنظام العام ، وذلك ماأكده محدان بن عثمان خوجة
 حالة عجـزه يف حـل   ، ويف )3("تطبيق العدالة يف مرتله على األتراك الذين خيلون بقواعد اإلنضباط 

بعض القضايا وفرض القصاص يستعني بقاضي حنفي لتوجيهه وذلك ما ذكره محدان بـن عثمـان   
أن رؤساء احملاكم اجلنائية و التأديبية ،يبدو جملس الديوان يتوجهون إىل القاضي ملعرفة رأيـه    "خوجة 

وان لصـاحب الشـرطة           ، وإىل جانب القاضي ميكن أن خيول رئـيس الـدي   )4("و لتطبيق القوانني 
بـاش  "فرض العقوبات على املخالفني و العصاة من اجلند العثمانيني و يساعده يف مهامه  "املزوار"أو 

  . )5(الذي له صالحية القبض على اجلناة و املتمردين" سايس
    
يرتكبـها  وميكن لرئيس الديوان أو الداي أن يكلف شيخ اإلسالم بالنظر يف بعض املخالفات اليت    

علـي  " يف قتل" أمحد شاوش"اجلند مثلما حدث للجند اإلجنشاريني ببايلك الشرق الذين تأمروا مع 
يف إصدار أوامر عقابية ضدهم فكلف الشيخ عبد الكـرمي الفقـون   " أمحد باشا" فسارع الداي" باي

الشيخ وسـطا   بتبليغها هلم وحني قابلهم طلبوا العفو من الداي مقابل قتل أمحد شاوش ،وبذلك كان
  .  )6(عدليا بينهم وبني الداي 

لقد دلت الوقائع التارخيية أن جند اإلجنشارية متردوا على القوانني اإلنضباطية بعد حكم الداي         
  بسب تدهور الوضع اإلقتصادي       ) م 1791_  1766/  هـ1205_  هـ 1179" ( حممد بن عثمان باشا " 
  
  
  

                              
    رسالة من أحمد باي للداي یخبره فیھا مراقبة خبز جند نوبة عنابة: )9(رقم الملحق انظر ـ   )1(

ـ   (2) Ahad Aman , Op-cit, PP. 215 – 217. 
                  237السابق ، ص  ناصر الدین سعیدوني ، ورقات ، المرجع ـ  )3(
                122المرجع نفسھ ، ص  ـ  )4(
               240 - 239نفس المرجع ، ص  ـ  )5(
محمد المھدي بن علي شغیب ، تاریخ مدینة قسنطینة ، أم الحواضر في الماضي و الحاضر ، مطبعة البعث قسنطینة،   ـ  )6(

    272م ، ص  1980الجزائر 
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و اإلستهالكي و تراجع موارد اخلزينة كل ذلك دفع جبند اإلجنشـارية للمطالبـة بزيـادة األجـور     
  .   )1(واملكافآت و التدخل يف أمور تسيري السلطة و اغتيال الدايات التسع املتعاقبني على احلكم 

ميني فكانوا غري ملزمني بتلك القوانني خارج إطار اخلدمـة حبكـم أـم    أما عن اجلند غري النظا    
  .خاضعني لقانون القبيلة و شيخها وهذا ما يسمى  بتامجاعت 

  
  الرواتب وعملية دفعها :خامسا

    :رواتب اليولداش ـ 1
توصل أن سجالت م حول رواتب اجلند 1921سنة  J.Denyيف دراسة تارخيية و تنقيبية قام ا   

دفتري يكيجرييـان حمروسـة   "أو " دفتري يكيجرييان"دفع الرواتب كانت هلا تسميات خمتلفة منها 
املسـؤول علـى   " مقطاعجي"كان يشرف عليها موظف يدعى " علوف دفتري"وكذلك " جزايري

وتلك الدفاتر ما هي إال ترمجة لثروات جند اإلجنشارية وتصنيفام وسـبل   )2(األجوردفاتر حساب 
حتصيل رواتبهم اليت كانت معيارا مليزانيتهم وقدرم الشرائية، وبالتايل دراسة رواتب اجلند واختالفها 

  .يفتح أفاق معرفة حيام اإلجتماعية واإلقتصادية
  

جلزائر ودجمهم يف الثكنات يف صفة جند إجنشارية جدد حبلول املتطوعني اجلدد على مدينة ا  
Yeni Yoldach   صائمات  8يين يولداش ، يسجلون يف دفتر الرواتب و حتدد قيمة رواتبهم األولية بـ

، وتسمى بالرواتب األدىن واليت حددها )Laugier de Tassy )3كل شهرين حسبما أكده الرحالة 
موزونة  384بتاك شيك أو  48ما يعادل  1/3بياستر و  8ـ كذلك ب Venture de Paradisالرحالة 
دفتر "، أما يف حمتويات )4(ريال كل شهرين قمرين، ويقوم بدفعها خوجة الدفتر 16حوايل 

 14فإن السلطة العثمانية حددت رواتب جند األوجاق من الكراغلة والعثمانيني بـ "التشريفات
2.5صائمة حوايل 

أشهر  6يف الرواتب كلما يتحصل على ثالثة رواتب خالل ، وتبدأ الزيادة )5(ريال  
صائمة  أما يف املواسم املتعلقة باألعياد الدينية كشهر رمضان وعيد الفطر  1مث تتضاعف كل سنة بـ 

Baraim  ريال، وحىت  4 إىل 2صائمة أي  16صائمة إىل  8تتضاعف رواتب اجلند   إىل ضعفني  من  
  
  
  

                              
 215ناصر الدین سعیدوني ، ورقات ، المرجع السابق ، ص   ـ  )1(

ـ   (2) J. Deny, Op-cit, PP.27 - 30 
ـ   (3) Laugier de Tassy, op-cit, P  252. 
ـ   (4) Jean Michel Venture de Paradis, Tunis et Alger, Op-cit, P .160 
ـ   (5) Tachrifat, Op-cit,P. 26 
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خالل املراسيم احلكومية املتعلقة بتنصيب الداي اجلديد وإلباسه القفطان الذي يشرفه به الباب العـايل  
أو خالل حتقيق انتصارات عسكرية والتصدي للحمالت الصليبية خاصة اإلسـبانية فيزيـد راتـب    

  .)1()يالر 2(صائمة إضافية  7اليولداش بـ 
رياالت  10صائمة أي  48موزونة أو  240لذا كان بإمكان اليولداش أن يتقاضى راتبا سنويا بـ      

خالل مشاركته يف احلروب وتشريفه خـالل  ) ريال20(صائمة 96موزونة أو  480يف حالته العادية، و
احملددة لدفع الرواتـب   املواسم واألعياد و اإلحتفاالت والتشريفات الرمسية بالديوان، وكانت األشهر

هي حمرم، ربيع األول ،مجادى األوىل ،رجب، رمضان، ذو احلجة ويف كل أيام األسبوع ما عدا يوم 
اجلمعة وتكون يف بـهو وساحة القصر حتت إشراف آغا العسكر يف حني أن الضـباط يتقاضـون   

  .)2(رواتبهم يف الديوان كما خيول للبايات دفعها يف بايلكام 
  

ريال ويكون من حظ الضباط السامني  15صائمة أي  80لى سقف للرواتب فيقدر بـ أما أع  
واملوظفني الذين ميثلون هرم السلطة يف الديوان وتعرف بالرواتـب الكـربى واخلاضـعة لألقدميـة             

يف تدوينـه  " حممد الصـاحل العنتـري  " يف اخلدمة و الترقية يف أعلى السلم الوظيفي، وذلك ما أورده
إن الرجل العسكري ((  داث زمانه يف فقرة من خمطوط له عن رواتب جند اإلجنشارية حيث ذكر ألح

يف ذلك الزمان له راتب سنوي يأخذه من دار الباشا  مبدينة اجلزائر كل سنة، أعين من خزينتها قدره 
  .)3( ))مائة ريال جزائري سكة ذلك الوقت، فيمون عيلته وأوالده منها 

  
  )الديوان ـ احملال(رواتب اجلند عمليات دفع  ـ 2

تدفع رواتب اجلند بصيغة التسلسل يف الرتب العسكرية حيث يأيت بعد الباش شاوش و الشواش       
، مث يـدلون  الذين يتقدمون للباش شاوش حسب إسم فرقتهم وسفرم وأرقامهـا " جند اليولداش"

، هذا األخري يطلب من اليولداش إخراج " املقطاعجي"بأمسائهم للكاتب املسؤول على دفتر الرواتب 
مناديلهم ووضعها أمام وكيل اخلرج، الذي بدوه يضع املبلغ احملدد بالصائمة داخل املنديل ويـأمرهم  

  . )4( باخلروج 
الربيع حيث توزع عليهم بعض الترضيات أما عن أكرب راتب يدفع جلند اإلجنشارية فكان يف فصل 

  يوما دون إنقطاع يف شكل حفل    40من عوائد القرصنة البحرية وعوائد الدنوش، وتدوم عملية دفعها 
  
  

                              
ـ   (1) J. M. Venture de Paradis, Alger au…, In R.A 1896, Op- cit, P .41. 
ـ   (2) Laugier de Tassy, Op- cit, PP . 252- 253.  

  .36صالح العنتري ، مجاعات قسنطینة ، المصدر السابق ، ـ   )3(
ـ   (4) J. M.Venture de Paradis, Alger au.., in R. A 1896, Op-cit, P. 48. 
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لسامني حبضور فرقة موسيقية وضـباط  يشرف عليها اخلزناجي واملوظفني اتكرميي حتت خيمة شرفية 
ساميني والباشا، ومن بني شروط توزيعها إنضباط اجلندي اإلجنشاري و إلتزامه و إحترامه للقواعـد  

  .)1( العسكرية
  
 10بياستر فيصبح  2وحينما يكون اجلندي اإلجنشاري يف اخلدمة باحملال أو بالنوبات يرتفع راتبه إىل    

ون السماح له بسحبه إال بعد عودته من مهامه و عادة ما يوكل وسـيطا  رياال،لكن د 20بياستر أي 
بياستر  1يهوديا بسحب راتبه مقابل اقتطاع نسبة معينة منه ،كما ميكن للشاوش سحب راتبه  مقابل 

خالل افتتاح فترات سحب الرواتب من قبل اخلزناجي،ماعدا الراتب األخري الذي يدفع يف ذي القعدة  
  .)2( على سحبه بنفسه وإال خيضع لعقوبات "لداشاليو"حيث جيرب 

  
وقد بينت الشواهد التارخيية أن زيادة رواتب جند اإلجنشارية كثريا ما تعلقت بفتنة ومؤامرات   

جنـد نفـس     تمساندته لترسيخ سلطته ،وحىت يف البايلكـا  سياسية قصد إزالة الباشا من احلكم أو
" علي باي بن يوسف"، توىل حكم بايلك قسنطينة بعد )3( "أمحد شاوش القبايلي "الظاهرة ،فالباي  

حمبـوب    100مبعية جند اإلجنشارية والذي شرفهم بعطاء مايل ملدة مخسة عشر يوما بـ  م 1808سنة 
الذي ) م1808ـ   م 1805( "أمحد بن علي باشا "لكل واحد منهم ،ونفس احلال اتبعه الداي)ريال 30(

  . )4(بهم بعد تنصيبه على احلكم كافأ جند اإلجنشارية برفع روات
وقد تؤثر ظروف استثنائية وصراعات داخلية يف نظم وترتيبات دفع رواتب جند اإلجنشارية  مما      

م الـذي متـادى       1815سنة " للداي أمحد"تنعكس على اإلستقرار األمين و اإلقتصادي مثلما حدث 
ع رواتب جند اإلجنشارية فكان مصريه اإلغتيـال  تبذير أموال اخلزينة ومتاطل موظفي ديوانه يف دف يف

على األيالة و الذي واجه حبكمة قضية دفـع الرواتـب    "الداي عمر بن حممد"على  أيديهم ليخلفه 
  : م 1815ماي  16املتأخرة  وعرب عن تلك اإلهتمامات يف رسالة بعث ا للسلطان حممود الثاين يوم 

فإن تسديد إتاوام تتم مرة واحدة كـل أربعـة أشـهر     كنا نسدد األجور كل شهرين، أما اليوم"
   )5( ".بالنسبة للبعض وستة أشهر بالنسبة للبعض اآلخر

  
  
  

                              
ـ   (1) Jean Michel Venture deParadis, Tunis et Alger, Op- cit, PP. 166 - 167. 
ـ   (2) J. M.Venture de Paradis, Alger au.., In R. A 1896, Op-cit, P. 52. 

  .81ـ  79، ص 1856ـ الحاج أحمد بن المبارك، تاریخ قسنطینة، تحقیق نور الدین عبد القادر، الجزائر   )3(
  .77المصدر السابق، ص  ،فریدة منسیة ،محمد الصالح بن العنتريـ   )4(
   .237ص  عبد الجلیل التمیمي ،المرجع السابق ،ـ   )5(
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الية بعد أن أساء و السبب يعود إىل عجز اخلزينة يف تنظيم النفقات العامة والعسكرية ونقص املوارد امل
احلكام الذين سبقوه يف إنفاقها على اجلند املتآمرين معهم يف اإلستالء على احلكم منهم الداي احلـاج  

  . حممد و الداي مصطفى باشا و أمحد باشا 
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  ة و حيام  الترقية  يف نظام جند اإلجنشاري  

  
  
  

  الترقية العسكرية : أوال          
  

  منح و مكافآت جلند اليولداش : ثانيا            
  

  جند اإلجنشارية وعطلهم السنوية  : ثالثا       
  

   ) زولعم (التقاعد : رابعا       
  

  رمزية لباس جند اإلجنشارية : خامسا      
  

  شاري رتب وألقاب اجليش اإلجن: سادسا      
  

  ضباط اجليش اإلجنشاري: سابعا       
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  :الترقية العسكرية  :أوال
  

لتنظيم العسكري وديوان سلطة اآليالـة، إال أن الشـواهد   رغم أن رتب اجلند اإلنكشارية مقننة يف ا
والنصوص التارخيية بينت أن مبدأ إحترام السلم العسكري ميكن جتاوزه دون النظر لسنوات اخلدمـة  

اليولداش مـن  " حممد بن حممد"خالل تصفحه لدفاتر اجلند حيث وضح أن  .Deny  Jوذلك ما فسره 
ونفس احلال كان مع اليولداش  115اخلرج يف أوجاق رقم  ارتقى إىل منصب وكيل  28أوجاق رقم 

، مسحت له ظروف غـري   21املصنف السابع من حيث األقدمية يف أوجاقه رقم " حممد بن سليمان"
  . 347معلومة بأن يرقى إىل منصب ورتبة األوده باشي يف أوجاق رقم 

  
ية إىل منصـب إداري        ومن جانب آخر مت حتويل وكيل اخلرج من إحدى فرق األوجـاق العسـكر  

عرب نظام اإللتزام الذي خيول للعسكري العثماين شـراء منصـب وظيفـي إداري    "  قايد"يف وظيفة 
  .)1(خاضعا لرغباته وظروفه الشخصية اإلقتصادية املالية و اإلجتماعية 

والغريب يف األمر أن الترقية يف نظام اجلند متكن صاحبها أي اجلندي اإلجنشاري من صـف    
ليولداش، من بيع ترقيته العليا يف حالة احلصول عليها، ليولداش آخر مل تسمح له الفرصة يف بلـوغ  ا

بأن أحد اليولداش ترقى يف صـف األوده   Venture de Paradisأفاق الرتب، وذلك ما ذكره السفري 
  .)2(باشية لكنه تنازل عن منصبه اجلديد ليولداش أخر مقابل ثروة مالية معتربة 

  
ن أن تساهم السرية العسكرية و اإلنضباطية للجندي اإلجنشاري يف الترقيات على املدى وميك  

القصري و تأهله إىل  أرقى و أمسى املناصب العسكرية واإلدارية و اجلمع بينهما وتلك الصفات جندها 
شرة ، الذي إلتحق جبند أيالة اجلزائر النظامي وعمره ستة ع"صاحل باي" إكتملت يف شخصية ومناقب 

أمحـد  "سنة ، وأثبت بعد ذلك قدرات عسكرية أهلته بأن ينضم يف حملة الشرق مث اصطفاه البـاي  
 .)3(م 1771ليكون قايدا على قبائل احلراكتة ، إىل أن أصبح بايا على قسنطينة سنة "   القلي
 نوبـة  يف نظام الترقيات خالل ترمجته لدفاتر اجلنـد أن يف  J.Denyومن املفارقات اليت وضحها     

تلمسان تأهلت وارتقت جمموعة من جند اإلجنشارية يف صفة األوده باشية إىل رتبـة البولوكباشـية        
م، إال أن 1748م ـ  1744/ هـ1162 ـ هـ 1158أوده باشيا سنة  424من جمموع  157و كان عددهم 

  ريال يف حني  13تبه تلك الترقية  محلت يف طياا رواتب خمتلفة فاملدعو حسني البولوكباشي أصبح را
  
  
  

                              
ـ   (1) J. Deny, Op- cit, P. 34. 
(2)  - J. M .Venture de Paradis, Alger au. , In R.A 1896, Op-cit, P .62  

  .133أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ـ   )3(
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، ورغم أن جون ديين )1(رياالت 5رياالت و علي بولوكباشي  6أن املدعو يوسف البولوكباشي أجره 
الة من الرواتب مرة أخرى بعد تلـك  مل جيد هلا تفسريا ، إال أن تلك الدفاتر مل تسجل تكرار تلك احل

السنة بنفس النوبة، ومل تعرف تفاصيل مشاة هلا يف النوبات األخرى ،لكن قـد تكـون الزيـادة           
يف الرواتب متعلقة باألغا واختياراته و مقاييسه يف مفاضلة بولكباشيا عن أخر مبا يقدمه مـن خدمـة   

اومات و بشارة تنصيب الداي اجلديد و كذلك مناسـبات  فيضاعف راتبه خالل األعياد الدينية و املد
  .  املولود اجلديد 

، وكذلك عصمان بن خليل    18وتضمنت أيضا أن األوده باشي إبراهيم بن يوسف من أوجاق رقم   
، وحممد بن قاسم من أوجاق رقـم  368، ومصطفى بن مصطفى من أوجاق رقم 81من أوجاق رقم 

ن صفة و رتبة باش بولوكباشية دون املرور بصف البولوكباشية و دون ارتقوا إىل صف الضباط م 164
، وهذه العمليات الطارئة يف الترقيات  يتدخل فيها اإلحتكاك بآغا )2(حتديد تفاصيل  الترقية وظروفها 

العسكر الذي له حق التفويض و األمر ما يطلق عليه بنظام اإللتزام الذي ساد يف الترقيات اإلختيارية 
  . ي سوف نتعرض إليه يف الفصل اخلامس و الذ

  
  

  منح ومكافآت جلند اليولداش :ثانيا
  :املكافآت ـ 1

إىل جانب ما يتقاضاه اليولداش من رواتب كل شهرين، كانت هلم سبل كثرية لزيادة ثروم   
الية تعلقت بالظروف السياسية والعسكرية واالقتصادية املالية، فبعد إدماجهم يف ثكنـات مدينـة   امل

 Eski اجلزائر و مترسهم على احلياة العسكرية و عادات اتمع يرقون يف صـفة إسـكي يولـداش    

Yoldachi أبواب  تؤهلهم لإلنضمام يف النوبات واحملال و يف جيوش احلمالت العسكرية اليت تفتح هلم
الثراء خالل اخلدمة مبا يتحصلون عليه من أسهم مالية و عينية جراء السيطرة على القبائل املستعصـية   

يف كتاباته حينما حتدث عن دور اليولـداش يف احملـال    Venture de Paradis، وذلك ما أكده السفري 
ئل املستعصية واملستقلة وب اخلاصة جبباية الضرائب واحلمالت العسكرية املوجهة إلمخاد ثورات القبا

  .)3(خرياا وكنوزها ضمن املهام احلربية وقانون الكر والفر
  
  
  
  

                              
ـ   (1) J. Deny, Op- cit, P.41 

كتابة عثمانیة تبین  إختالف رواتب صف البولوكباشیة بتلمسان:)10(رقم الملحق  -: لمزید من التفاصیل أنظر  -  
ـ   (2) Ibid. P. 45. 
(3) -J. M .Venture de Paradis, Alger au.., In R.A1896, Op-cit, P.42. 
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يف اكتسـاب  وكانت احلمالت العسكرية على القبائل الريفية واألوطان جتلب الرغبة لليولداش        
التشجيعية اليت يتقاضوا  )1(الغنائم وزيادة ثروم وعلو مكانتهم يف اتمع هذا إىل جانب العالوات

وثلث لليولـداش وفرسـان       )2(يف شكل أسهم بعد أن يتحصل آغا احمللة والباي على ثلث الغنائم
م من يغنم بندقية ويتحصـل  فمنه" آغا احمللة" املخزن وثلث للخزينة ، وتوزع املكافآت حسب معيار

رياال ملا استظهره من شجاعة يف القتـال وحسـن السـلوك            30رياالت وبعضهم يتقاضى  10على 
و اإلنضباط والطاعة للضباط ، كما حيق هلم اإلحتفاظ بألبسة القتلى و اإلستيالء على خزانات املؤن 

 )3(ات املالية والعينية تؤمن حاجام الضروريةاليت تركتها القبائل املنهزمة ومن جهة أخرى فإن املكتسب
من خمتلف املواد الغذائية واحليوانية لبضعة شهور خالل رحلة احمللة و يذخر بعضها للنفقات العائليـة  

  )4( .بعد عودم ،وللعلم أن تلك املكتسبات و املؤونة ال يستثىن منها فرسان املخزن
  

وتكتسبه البايلكات الثالث وجنـدها اإلجنشـاري    وميكن أن نوضح يف هذا السياق ما تغنمه  
ملا بسـط سـيطرته   "  أمحد اململوك "خالل احلمالت العسكرية على بعض القبائل ، فباي قسنطينة 

" السلطان حممد بن جالب" م استرضاه  1818ونفوذه على إمارة بين جالب و سلطاا بتوقرت سنة 
الـذي  "  مصطفى بومرزاق "كرية ، أما باي التيطري  ريال و هدايا جليش احلملة العس 10.000مببلغ 

رأس مـن اجلمـال    10700استوىل علـى   فلقد م 1825قام حبمالت عسكرية ضد قبيلة األربعاء سنة 
رأس من اجلمـال   500 وزادت   غنائمه بعد انتصاره على قبائل أوالد خمتار الشراقة واستحواذه على

  . )5(يبا فيها رأس من اخلرفان ، وكان جليشه نص 40000و
محلة عسكرية من جند اإلجنشارية وفرسان املخزن " حممد الكبري" يف حني وجه باي معسكر   

رأس من اجلمال إضافة  5000رأس من الغنم و 67000ملعاقبة قبائل اجلنوب الغريب، فاستوىل جيشه على 
ولداش نسـبة و أسـهم   رأس من البقر  وبعض الثريان ، وقد نال الي  820رأس من البغال و  633إىل 

  .)6(معتربة من الغنائم 
  
  

  
  

  
                              

ـ   (1) J. M .Venture de Paradis, Alger au.., In R.A1896, Op-cit, P. 42 
  -  :       Diego de Haedo, Op-cit, P.79في المحال، لتفاصیل أخرى، انظر الجند یفضلون العملـ   )2(
  جرد حسابي لمؤونة اإلنجشاریة بإحدى النوبات : )11(رقم الملحق أنظر  ـ  )3(
  جرد حسابي في سجل اإلنجشاریة  ) : 12(رقم الملحق  أنظرـ   )4(
  .124صر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص ناـ   )5(
  .125المرجع نفسھ ، ص ـ  )6(
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  :املنح املالية اإلضافيةـ  2

ـ  1184سـنة  ملا هامجت فلول اإلسبان وجيوشه ومراكبه مدينة اجلزائر    م سـارعت  1771/هـ
الثالث إىل جندة  تالتنظيمات العسكرية اإلجنشارية وفرسان وحماريب القبائل املخزنية من كل البايلكا

الداي فأبلوا بالء حسنا يف املعركة اليت نصرهم اهللا فيها و فر اإلسبان مبراكبهم تاركني خلفهم  حنـو  
أمر كبري نوباجتيته " الباشا حممد عثمان"ت البشائر إىل مائة مدفع وكثري من اخليام واألثاث، فلما حلق

واخلزناجي وكتابه بتوزيع بعض املنح املالية يف شكل ترضيات على جند اإلجنشارية واحملاربني ،كمـا  
منح عن كل رأس نصراين إسباين مائة سلطاين، وملا كثرت الرؤوس قلل هلم من العطاء حـىت صـار   

ا الذين غنموا املدافع، فدفع لكل مجاعة سحبت وجرت مدفـعا عشرة سلطانيي على كل رأس، وأم
  .)1(مائة سلطاين 

  
ـ  1198سنة " حممد باشا"وقد تكررت األحداث نفسها يف احلرب الثالثة حينما أمر    م 1784/هـ

منح واحد سلطاين للجذافني والبومباجية الذين شاركوا يف رد اهلجوم اإلسباين، و منح كل جنـدي   
زيادة على راتبه عرفانا ملا قدمه خالل املعارك حسب )ريال 51,(صائمة 7تلف الرتب إجنشاري من خم
الذي أرسـل  " احلاج علي باشا " و نفس احلال حدث يف عهد)Venture de Paradis  )2شهادة السفري 

م محلة عسكرية حنو تونس وعند رجوعها ظافرة منح لكل جندي  1811/  هـ1226يف ربيع الثاين سنة 
مصـطفى  "وخالل تأزم الوضع الداخلي و إنعدام األمن يف عهد ،)3()ريال 40( سلطانيا  10 يإجنشار
للقضـاء عليهـا        " املقلج بن ولد الباي حممد"عني م 1212بسبب إمتداد ثورة الدرقاويني سنة "  باشا

  .  )4( و وعد جنده النظامي و غري النظامي مببالغ هامة عن كل رأس رجل حمارب من الدرقاويني
وجيازى اجلندي اإلجنشاري مبنح إضافية إذا عني يف املداومة و اخلدمة بثكنات النوبـات واحملـال       

، ففي دار السلطان مبدينة اجلزائر خالل املناسبات الدينيـة   Baraimخالل أيام عيد الفطر أو األضحى 
بأرصـدة ماليـة معتـربة            رجل من جند اإلجنشارية بالقصبة والقصر 4000يقوم الباشا بتكرمي قرابة 

  .)5(واستضافتهم على وجبات خمتلفة 
  

  
  
  

                              
  .100أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ـ   )1(

ـ   (2) J. M .Venture de Paradis, Alger  au ..,In R. A 1896, Op-cit,P. 41. 
ـ   (3) Ibid,P. 52. 

  ..87ص  ، السابق أحمد الشریف الزھار، المصدرـ   )4(
ـ   (5) Diego de Haedo, Op-cit, P. 161. 
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       وخالل موسم املولد النبوي الشريف، يشرف جند احملال والنوبات دايا دينية حتـدد بقـيم ماليـة   
ئية قابلة لإلستهالك، فجند نوبة بسكرة خالل تلك املناسبة يستفيدون من اثنني وعشرين أو مواد غذا

، أما جند ثكنة القصبة مبدينة اجلزائر فيشرفهم الباشا دايا مالية معتربة قـد تتسـاوى       )1(بتاك شيك
لزيادة الطبيعية يف قيمتها مع ما يتحصلون عليه خالل شهر رمضان و املقدرة مبائة بوجو باإلضافة إىل ا

 14كل سنة واليت تسمح هلم مبضاعفة راتبـهم مـن   )2(موزونات  5صائمة أو  1املالية واملقدرة بـ 
، ونفس العملية املالية يستفيد منها جنـد ثكنـة   )3(ريال  5إىل 2,5موزونة أي حوايل  28موزونة إىل 

يولداشا من ثكنـة القصـر        سبعة وثالثني" الباشا"م كرم 1795/هـ1211القصر و القصبة، ففي سنة 
ريال بوجو لكل فرد، ونفس املبلغ استفاد منه يولـداش ثكنـة    25ريال بوجو ما يقارب  1000بـ 
م خصصت جلند للثكنتني عطايا شرفية تقدر 1795/ هـ 1211و يف اية السنة اهلجرية لسنة   )4(القصبة

  .  )5(ريال لكل يولداش نتيجة انضباطهم  4,5سلطاين حوايل  1بـ 
و عليه ميكن ألي جندي إجنشاري مهما كانت رتبته أن جيمع ثروة مالية خالل خدمته بالنوبـات      

رياال شهريا جتعله بعيدا عن كل  30و احملال و مقدارا من األسهم املالية و العينية من الغنائم قد تتعدى 
  . و يأ له فرص اإلستثمار العقاري  التقلبات احلاصلة يف األسعار و األسواق و حتقق له قدرته الشرائية

  
  :بشارة الباشا و هدايا الدنوش للجند ـ 3

إىل جانب تلك املكافآت واهلدايا والعطايا، يستفيد كل يولداش من عطايا مالية مع حلـول    
" الباشا أمحـد " ، فخالل تنصيب الدايةاجلزائري اجلديد على حكم اآليالة )6(القفطان وتنصيب الباشا
م، أخرجت البشائر للجميع وتضاعفت الرواتب لكل جنـد  1805/هـ1220على حكم اآليالة سنة 

اإلجنشارية مبختلف فصائلهم، و تكون العطايا أكثر مبناسبة املولود اجلديد يف بيت الباشا وخاصـة إذا  
  .  )7(كان ولدا

  
  
  

  
                              

  .129ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص ـ   )1(
ـ   (2) Tachrifat, Op-cit,P. 71. 
ـ   (3) J. M .Venture de Paradis, Alger au.., In R. A 1896, Op-cit, P . 45. 
ـ   (4) Tachrifat, Op-cit, P.38 
ـ   (5) Ibid. P. 39. 

   :بعد مقتل مصطفى باشا، أخرج أحمد باشا البشائر، وضاعف الرتب للجند، لمزید من التفاصیل، انظرـ   )6(
  .95أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص   -          

ـ   (7)  L. Merouche, Op-cit, P. 226  
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كما كان جلند اإلجنشارية هدايا مالية معتربة من الدنوش القادمة ملدينـة اجلزائـر فعـن نقيـب         
أن الباي حممد باي الغرب ملا دخل بالدنوش إىل مدينـة اجلزائـر يف   " أمحد الشريف الزهار"األشراف
ـ 1179سنة "اشاحممد ب" عهد كان "كان يكرم اإلجنشارية باهلدايا العينية و النقدية كل يوم  م 1766/ هـ

بعض األحيان يعطي اخليل و العبيد والكسوة لذوي األقدار من األشراف، ومن له قـرب بـاملخزن   
 ويالقيه الفقراء من العسكر وغريهم، وأغلبهم من األتراك وكل يوم يتزايد عددهم وال يتخلفون عنـه  
و كل يوم عندما يصل جلهة املبيت يوزع عليهم الدراهم فمنهم من يأخذ رياال ومنهم مـن يأخـذ   

يوما جنـد كـل جنـد     15فإذا قمنا بعملية حسابية خالل مدة ضيافة الدنوش  املقدرة بـ " ريالني 
  )1( .رياال 30إىل  15إجنشاري جيين ما بني 

  
  
  :جند اإلجنشارية وعطلتهم السنوية :لثاثا
  :اإلجنشارية واخلدمة البحرية ـ 1

       جعلت العائدات البحرية من جراء اجلهاد البحري مجاعـة اليولـداش تطالـب بإشـراكها        
انطالقـة حقيقيـة      " حممد باشا بن صاحل رايس "يف عهد  م 1568يف العمليات البحرية ، فكانت سنة 

يف دمج اليولداش الذين مترسوا باحملال والنوبات ونالوا إجازة العطلة السنوية اليت متكنهم من اإلندماج 
فنها من جند اإلجنشارية، فلقد يف صفة حبارين مدفعيني، ونظرا لزيادة الطلب على هيكل البحرية وس

م جتنيد اليهود يف البحرية رغم دخوهلم يف اإلسالم نظرا جلوانب ماليـة  1580سنة " جعفر باشا"ألغى 
وتقاليد إجتماعية عثمانية،ومن جهة أخرى حىت ال تتعاطف الطائفة اليهودية باجلزائر مع غريها مـن  

هايدو مل حيدد املهام اليت كانت موكلة لـبعض  ورغم ذلك فإن .)2(يهود الضفة األخرى من العامل  
اليهود يف البحرية ويبدو أا مل تكن عسكرية بل إقتصرت على مهمة الوكيل اليت هلا عالقة باملتصرف 

  .املايل وتقسيم الغنائم و الذي برع اليهود يف ممارستها 
اخلدمة واملناوبة على احملال  وكان من شروط اختيار اليولداش يف اخلدمة البحرية، األقدمية يف        

، وذلك ما أكده األب دان )3(و النوبات مع األداء املهاري واإلنضباط العسكري ، والصحة املتكاملة
Le Père Dan أن نظام البحرية اجلزائرية ورياسها كان يؤكد على متـرس   خالل تواجده مبدينة اجلزائر

  ماح ، ألن احلروب البحرية تعتمد على املهارات اجلند يف استعمال األسلحة النارية والسيوف والر
  

  
  

                              
36.ـ أحمد الشریف الزھار ،المصدر السابق،ص   (1) 

ـ   (2) Diego de Haedo, Op-cit, PP. 70 – 71. 
ـ   (3) Ibid,P. 78. 
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،وأن تلك األسلحة تكون ملكية فردية جلند اليولداش وليس من مسؤولية البحرية )1(السريعة واخلاطفة
  .)2(رة السفينة ليكونوا متأهبني لكل مواجهة انتحارية ويكون موضع جند اليولداش يف مؤخ

وقد تستدعي الظروف التنظيمية البحرية إدماج آغا إجنشاري متقاعد بـني جنـد اليولـداش          
العسكري والتحكم يف جند اإلجنشارية فإذا ارتكب أحدهم جتاوزات فطاقم  )3(إلستمرارية اإلنضباط

ت يف حتديد اجلزاء عليه إىل حني عودته وتقدميه مصحوبا بتقريـر  السفينة و الرايس هلم كل الصالحيا
فيحدد اجلزاء ويكون " للداي"مفصل عنه للشاوش والبولوكباشي مث األغا الذي يقدم  بدوره تقريرا 

    )4(. عادة السجن بسركاجي
  

زائر إىل االهتمام لقد أدى استقرار العثمانيني يف املدن اجلزائرية احلضرية البحرية وخاصة مدينة اجل     
بنشاط القرصنة واجلهاد البحري فكانت طائفة الرياس حريصة على تنظيمه وتشجيعه ملـا لـه مـن    

، مما جعل التجار الرمسني وكبار املوظفني والضباط )5(إسهامات  يف متويل األسواق وزيادة الثروة املالية
حرية وحىت يف متويل العمليات اجلهادية العسكريني اإلجنشاريني يسامهون يف اإلستثمارات التجارية الب

و القرصنة  بغية إكتساب الثروة النامجة عن اإلستالء على  السفن املسيحية احململة بالضائع و أسـرى   
 %12املقدر بــ   Banjekبتحديد مستحقات أفراد  البحرية و حقوق البايلك  موتكون تصفية الغنائ

اش  فيكون نصف األسهم املتبقية من جممـل األسـهم   من السلع و األسرى ، أما نصيب جند اليولد
، زيادة إىل واحد سلطاين الذي يتقاضـاه خـالل أربعـني          )6(واملقدرة مبائة من األسهم و األقسام 

و بإمكان اليولداش  الذي حتصل علـى   )7(إىل مخسني يوما خالل اخلدمة يف عرض البحر و اجلهاد 
يدة بأسواق املزايدات أو األسواق العامة وإذا كان له نصـيبا مـن   سهم من الغنائم أن يضعها يف املزا

  .)8(األسرى بإمكانه بيعهم يف أسواق النخاسة لزيادة ثروته 
  

  
  
  
  

                              
ـ   (1) Mahfoud Kaddache, Op-cit, P. 44. 

  .79السابق، ص  صدرجیمس كاثكارت، المـ   )2(
ـ   (3) Diego de Haedo, Op-cit, P. 78. 
ـ   (4) J. M .Venture de Paradis, Alger au …,In R.A 1895, Op-cit, P. 312. 

 .60ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص ـ    )5(
ـ   (6) J. M .Venture de Paradis, Alger  au …,In R. A 1895, Op-cit, PP.  312 – 313. 
ـ   (7) Ibid, P.  303. 

  63ولیام سبنسر، المرجع السابق، صـ   )8(
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  )معزول(التقاعد : رابعا
    

ختتلف حاالت التقاعد يف نظام أوجاق اجلزائر وجندها اإلجنشاري من فرد آلخـر حسـب سـنه     
وحالته الصحية ومستوى ثروته، فاجلند النظاميون أغلبيتهم ينخرطون شبابا عزابـا أو مـا يعرفـون    

ـ   )1() مفرد زبنطوط(بزبانيط  ائف واملسـؤوليات  يف رتبة يين يولداش ميرون مبختلف الرتـب والوظ
العسكرية ويتأرجحون يف احلياة املدنية، إىل حني يتقدمون يف السن جينحـون إىل راحـة التقاعـد    
اإلحتياطي وميارسون بعض احلرف أو يشاركون يف الديوان خبربم امليدانية دون أن يتقاضوا رواتب 

وقد تسمح هلم الظروف باملشاركة إضافية باعتبار املنصب يف الديوان مساته تشريفية أكثر منه تكليفية 
املؤقتة يف قيادة اجليوش مستغلني خربم العسكرية إما يف التدريب أو التصدي لألعداء و يف املقابـل  

و بإمكام  اإلرتقاء إىل درجـة الـداي    )2()ريال 15( صائمة  80يتحصلون على رواتب تقدر بـ 
ع أو مغتال وذلـك مـا حـدث بعـد مقتـل      بدعم من اإلجنشارية وأشراف البلد لنيابة داي خملو

م حيث انتخب اإلجنشارية رجال مسنا  1695إىل  م 1688الذي حكم مابني" احلاج شعبان باشا"الداي
وكان يف حالة متقاعدا " باحلاج أمحد باشا"أو كما ذكر يف بعض املصادر " أمحد أعجي"ومريضا امسه 

  .)3(و حيترف ترقيع األحذية
  

ء اخلدمة جلند اإلجنشارية بعد بلوغهم السن القانوين للتقاعد و الـذي حـدده   وتكون عملية إا    
، لكن إذا اعتربنا أن اند اإلجنشـاري اجلديـد    )4(فونتري دي باردي مابني الستني أو السبعني سنة 

مراحل حبيث تكون  8سنة و نضيف له سنوات اخلدمة اليت جيتاز فيها  24إىل  18يكون  عمره مابني 
سنة و نضـيف هلـا         24سنوات جند جممل سنوات اخلدمة  3 مرحلة ترقوية عسكرية وأخرى ما بني

  . سنة 56سنوات كعطل حولية نتوصل إىل أن سن التقاعد يكون على األكثر   8
  

  
  
  

                              
ـ   (1) Kadddour M’hamsadji, Sultân Djezair suivi de ses Janissaires Turcs d’Alger   
                                           (fin du XVIII   siècle) par Jean Deny, O.P.U, Alger 2005, P. 59. 

  132حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص ـ   )2(
  45محمد بن میمون الجزائري، المصدر السابق، صـ   )3(

في بعض مدن  رئیس الشرطة التي تجمع بین العدالة والقصاص و اإلحترام اإلجتماعيیفة وظجند المتقاعدین لل سندت ا -     
   : ، راجع  البایلك ودار السلطان المتأججة بحركیة السكان

              - Jean .Michel Venture de Paradis, Tunis. Op-cit, P. 180.. 
(4) - J. M .Venture de Paradis, Alger au …, In R. A 1896, Op-cit, P.  61. 
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التقاعد فتكون بإبالغ اإلجنشاري مسبقا من قبل األغا مع إحتفاظه بالراتب األعلى أما عن إجراءات 
الذي يعينه على معاشه، إضافة لإلمتيازات اليت متنحها له سلطة اآليالـة و املتمثلـة يف  امللكيـات            

   )1(و الضيعات الزراعية وغالبا ما تكون له احلرية يف اختيارها
لصحية كاإلصابة بعطب جسدي أو مرض مزمن إىل تسهيالت يف التقاعد وقد تؤدي بعض الظروف ا

ويف ، املسبق لبعض جند اإلجنشارية وكذا تراجع مردودهم خالل اخلدمة العسكرية باحملال و النوبـات 
حاالت أخرى يتحايل جند اإلجنشارية على قانون اخلدمة العسكرية للحصول على التقاعد املسـبق  

دف ممارسة بعض احلرف والصنائع املرحبة اليت مارسوها خالل عطلهم  لكن على حساب رواتبهم 
السنوية فيتقاعسون عن واجب اخلدمة خبلق حجج واهية وتربيرات مصطنعة كالتظاهر باملرض أيـام  
الشدائد خوفا من العقاب واجلزاء، مما يضطر أغا العسكر أو الباي وضـعهم يف قائمـة املتقاعـدين    

  .)2(ري عن وضعيام مقابل اإلنقاص من رابتهماإلحتياطيني بعد التح
  

و قد جند أن التجارة املرحبة والرغبة يف احلياة العائلية تدفعهم إىل انتهاج صيغة نظام اإللتزام الـذي     
يطبق كثريا يف ترقية املوظفني يف املناصب اهلامة، و ذلك بشراء منصب سنجق دار أي حامـل رايـة   

عترب أقل جهدا إىل حني مينح له التقاعد ويتحصل يف كل شهرين على أعلى اجلندية يف البايلك الذي ي
  .)3(رياال  15صامية أي حوايل  80راتب يقدربـ 

  
  :رمزية لباس جند اإلجنشارية:خامسا 
، تفتح لنا أفاق معرفة ييالدإن دراسة األلبسة اجلزائرية والعثمانية منذ القرن السابع عشر امل  

األصناف اإلجتماعية ومميزاا والتغريات اليت طرأت يف بنيتها التركيبية األسرية ويف نفقاا املالية 
واملقارنة واملقاربة بني كل الشرائح من أدناها إىل أعالها، فاللباس املصنوع للرمسيني من اإلداريني 

اق العثمانية و األطرزة اجلزائرية املغربية التقليدية، فكان النسيج والعسكريني العثمانيني جيمع بني األذو
الصويف والقطين من الشاش وخياطة السراويل والسترات املطرزة و القاطات و الطاقيات الرأسية 
العثمانية داللة على التجانس يف البدالت و األلبسة اليت متيز ا القرن الثامن عشر امليالدي حيث مزج 

  الة العربية الشرقية والعثمانية واجلزائرية اليت طبعت احلياة اليومية اإلجتماعية و اإلقتصاديةبني األص
  
  
  
  

                              
 133 ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، صـ   )1(
  .134 المرجع نفسھ ، صـ   )2(

(3) - J. M .Venture de Paradis, Alger au …, In  R.A 1896,Op-cit, PP. 55 -56. 
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زائـري و العصـماين   لعامة اتمع اجلزائري العثماين، فكان الربنوس واجلبة والصدرية والسروال اجل
و هـذا   )1(والصحراوي والقفطان واألحذية مظاهر التعايش بني السلع والعادات العثمانية واجلزائرية 

بأن العثمانيني كـانوا منعـزلني عـن    " عن اتمع Boutinعكس ما ذكره املهندس العسكري بوتان 
  .)2(" السكان ومل يسامهوا يف عناصر اإلنتاج ومل يقدموا دعائم اإلندماج 

 
لقد وقف هايدو على شهادات حية تارخيية عن حياة اندين اجلدد والقـادمني مـن أحنـاء      

ال ميلكون نقودا لشراء األلبسة اجلزائية يف أول وهلة، حيث كانوا يرتـدون  "األناضول، فبينهم بأم 
د أو األمحر،ال حتمل ألبسة ذات النماذج العثمانية الرديئة بسراويل طويلة ذات اللون األبيض أو األسو

يف مقدمتها فتحة السروال، وسترة تشبه سترة أهل ار، ضيقة بأكمامها وطويلـة تكـاد تالمـس    
األرض، وبطاقيات الرأس املخروطية ذات القرن واملختلفة األلوان، أما احلذاء فنعله حيمل أربعة قطـع  

  .)3(" حديدية حىت ال يلمس األرض 
  

فيستلم  )4(يف ثكنات مدينة العاصمة، يتعرف يين يولداش على لباسه الرمسيوبعد فترة اإلقامة األولية 
  قميصا من الكتان وصدرية من القماش القطين وسرواال ومعطفا صوفيا وشاشية جزائرية وحزاما أمحر 

وغطاء من الصوف قصريا وضيقا خمصصا لشخص واحد  )6(من اجللد Temakوحذاء يسمى )5(اللون
نامه، كما يستلم مسدسني، يقتطع مبلغهما من راتبه كل شهرين، وقد يسـتلم  باإلضافة إىل حصري مل

، و يضع على رأسه طاقية من قماش الكتـان األمحـر   )7(نعلني آخرين إذا عني يف احملال، يدفع مثنهما
فال يبقى من مالمح وجهـه   )8(منحنية إىل اخللف ويلف حول رقبته شريط من القماش اخلفيف امللون

  .)9(الطويلة اليت تعترب  رمزا من رموز القوة يف اجلند اإلجنشاري إال الشوارب
  
  
  

                              
  97 -  86ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص ـ   )1(

-Boutin, Reconnaissance Des Villes, Forts Et Batteries D'alger , Pub  G . Esquer, Paris            )2 ( 
Champion , 1927, P. 78                                                                                

  
ـ   (3) Diego de Haedo, Op-cit, PP .110 – 111. 

  .57رجع السابق، ص ولیام سبنسر، المـ   )4(
  .185أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص ـ   )5(

ـ   (6) Georges Marcais, Le Costume Musulman d’Alger, Achevé d’imprimer, Paris 1930, P. 109. 
ـ   (7) Diego de Haedo, Op-cit,P. 109. 
ـ   (8) Georges Marcais, Op-cit, P .54. 
ـ   (9) Diego de Haedo, Op-cit, P . 109. 
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وبتعاقب السنني واكتساب اليولداش للخربات العسكرية خالل دجمهم يف احملال والنوبات يفـرض     

وس أسود بأكمام طويلة إىل املعصم وما فوق الكاحل والذي يسـمى عـادة عنـد    عليهم اقتناء برن
  .)1(أو  ارتداء أجود الربنوس املعسكري" الفرجة"العثمانيني و اجلزائريني بـ 

وأصنافهم كانوا متميـزين مبظـاهر ثيـام     بعيدا عن نظام الترقيات فاجلند النظاميني اإلجنشاريني   
ين احلضري والريفي خاصة يف عمامتهم وشاشيام وطاقيتهم، فـأكرب قائـد      املختلفة عن اتمع املد

غا، عريضـة يف أعالهـا   كانت له طاقية الرأس تسمى بطرطورة األ" أغا العسكر" يف اجلند  النظامي
ومزينة  )2(يف فتحتها السفلى حيث تكون ملفوفة بشريط من القماش املسمى املوسلني احلريريوضيقة 

  .)Tchalike )3دمتها تشبه جوهرة الداي املسماة بـ   ومزينة جبوهرة يف مق
أما طرطورة كاهيته فتتميز بعلوها و بريشة بيضاء يف مقدمتها وتكون مشاة لطرطورة قيـادات      

، ويف أسفله حسب الرتبة العسـكرية جنـد مجاعـة    )4(األغا يف النوبة أو احمللة أو يف فرقة الصباحيية
 Benigaلعراقية الطويلة من قماش الكتان األبيض ويطلق عليها إسم البنيقة  البولوكباشية املعروفة بـ ا

متدلية حنو اخللف وملفوفة بشريط حول فتحتها، أما ألبستهم فيبتاعوا بأمواهلم اخلاصة بسعر  تكون
  )5(. ريال نظرا جلودا 32يقدر بـ 

  
ن يتميزون بـ طرطورة مزينة بشريط جند جند األوده باشية الذي ةويف أسفل سلم جند البولوكباشي   

أمحر يف أسفلها دون عالمات أو جوهرة عليها ومالبسهم شبيهة بـجند اإلسكي يولداش وختتلـف  
عنهم باليطغانات أي السيوف، أما لباس جند القصر من النوباجتية والشواش فلم جند له وصفا دقيقـا  

فيذكر الشواش الكبار " يب أشراف اجلزائرأمحد الشريف الزهار نق"ما عدا الوصف الذي دونه احلاج 
الثالثة خالل أيام توزيع عوائد الدنوش بدار اإلمارة و يف فترات أواخر الليل قبل صالة الصبح بـأم  
يأتون إىل القصبة حيث إقامة الداي ليمنحهم أسهما من املكافآت املالية فيعرفون مبا يضـعونه فـوق   

اوش الصباحيية ومنهم من يرتـدي العمامـة املربجـة            ويسمى ش ةرؤوسهم منهم من يرتدي شاشي
،كما كانوا  )6((     )  و يسميها أهل تونس بالرزة و اآلخر يرتدي الطرطورة ذات الشكل اهلندسي

  املصنوعة من  اجللد األمحر توجد يف مؤخرا " Temak"يرتدون القاطات اخلضر واألحذية املسماة 
  
  

                              
ـ   (1) Venture de Paradis, Alger au.,In R.A 1895, Op-cit, P. 303. 
ـ   (2) Georges Marcais, Op-cit, P. 57. 
ـ   (3) Ibid, P .62. 
ـ   (4) Diego de Haedo, Op-cit, P . 142. 
ـ   (5) Tachrifat, Op-cit , P 37. 
ـ  (6)  Georges Marcais, Op-cit, P . 56. 
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و يـذكر  ،  )1(بأسفل الكعب قطعة حديدية يعرفون ا خالل مشيتهم داخل دار اإلمارة وخارجها 
أمـا جنـد    )2( أيضا أن شاوش السالم يرتدي قاطا أمحرا و على رأسه شدود باللون األمحر املذهب

إضافة ملا حيملونه يف أحزمتهم مـن   )3(طرطورة خمروطية مزينة بريشة تشد االنتباهالنوباجتية فيتميزون ب
ويف نفس السياق حتدث عن اجلند األربعة النظاميني الذين يقومون حبراسة الداي ،  )4(يطغانات فضية

حيث ينتقيهم و خيتارهم األغـا مـن   Soladjبـ " هايدو"مثلما أطلق عليهم  )5(ومساهم بـ سوالق
ليولداش ، هلم طرطورة عريضة وطويلة مزينة يف مقدمتها بقرن ذهيب مسطح فوقـه ريشـة   أحسن ا

.     )6(، ويف فتحتها الدائرية مشد خشيب ملفوف بقطعة قمـاش أخضـر  سعريضة تشبه  ريشة الطاوو
و انطالقا من األلوان ونوعية القماش و فن الطرز كان يسهل على اتمع التفرقة بني رموز الرتـب  

  .رية و مهامها العسك
  

   رتب وألقاب اجليش اإلجنشاري :سادسا
  

وألقاب اجليش )7(اختلفت املصادر واملراجع التارخيية عن اجلزائر العثمانية يف حتديد وتصنيف رتب    
اجليش اإلجنشاري خاصة يف الفترة املمتدة من منتصف القرن السابع عشر امليالدي إىل القرن الثـامن  

درة املادة اخلربية من وثائق وخمطوطات، أو لصـعوبة قراءـا وحتليـل    عشر امليالدي ، قد يكون لن
شفرات لغتها العثمانية بالدفاتر احملفوظة باملكتبة الوطنية وتلك عينة مما يواجهه الباحثون واملؤرخـون  
املعاصرون، و هذا ماجعلين أقارب بني ما أورده املؤرخون الذين عاصروا تلك الفترة للخروج برؤيـة  

  .سميات اخلاصة بالرتب العسكرية و تصنيفاا عن الت
  
  
  
  

                              
  .122أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ـ   )1(
 .43أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص ـ   )2(

ـ   (3) Georges Marcais, Op-cit, PP. 54 – 55. 
  .117جیمس كاثكارت، المصدر السابق، ص ـ   )4(
  .123أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ـ   )5(
  .38ھار، المصدر السابق، ص أحمد الشریف الزـ   )6(
ش تمل فی ھ النظ ام    أ بإعزاز الدین ورفعة شأنھ، مما تعلقكل ما یفید منفعة ما لھا : في سیاق ترتیب العساكر" العنابي"یذكر ـ 7

  :نظرأالمستجد للكفرة من ترتیب العساكر وتصنیفھم، لمزید من المعلومات، 
  نظام الجنود، تقدیم وتحقیق الدكتور محمد بن عبد الكریم الجزائري،محمد بن محمود بن العنابي، السعي المحمود في  - 

  .51ص  ،1983الجزائر،  ك  ،. و. م 
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عن بعض رتب وألقاب جند اإلجنشارية و مهامها وأدوارهـا جنـدها   " هايدو"فمن منطلق ما كتبه 
كما تقاربـت يف معلوماـا مـع    " اج أمحد الشريف الزهاراحل"شات األخبار التارخيية اليت أوردها

تشبه وظيفـة     Otraque  بـ" هايدو"، فالرتبة العسكرية اليت ذكرها "يفونتري دوبارد"كتابات السفري
، أو شاوش أغا العسكر يف مذكرات احلاج )2"(يفونتري دوبارد"اليت حتدث عنها   )1 (شاوش السراج
  .)3( الشريف الزهار

  
واليت تكون من نصيب أربعة يولداش حلماية الباشا  تشـابه    " سوالجي"لرتبة العسكرية أما ا  

و خاصـة وظيفتـها   " احلاج أمحد الشريف الزهار"و  4"هايدو"يف وصفها املادي ما ذكره  كل من 
هلم نفس مهام الشواش الكبار وبـاش  " سوالجي"داخل القصر  ويبدو أن أصحاب الرتبة العسكرية 

  . 5 يوان القصرشاوش يف د
، يتمتع صاحبها مبهام قريبة من الباشـا  6"هايدو"اليت ذكرها " موربولوك باشي"يف حني رتبة   

وأما رتبة  7"فونتري دوباردي"يف ذكر"الباشاغا "داخل القصر، تشبه يف مهامها منصب أغا الصباحية أو
هم محاية ومصاحبة الباشا و اليت يؤطرها عشرون إجنشاريا مهمت 8"هايدو"اليت ذكرها "ياياباشي "رتبة 

" الباشا خارج قصره وحىت داخل املسجد، تشبه إىل حد بعيد مهام النوباجتية الـواردة يف مـذكرات  
  .9"احلاج أمحد الشريف الزهار

ومن تلك املقارنات توصلنا إىل تركيب جدول عن أهم الرتب العسكرية من أدناها إىل أعالها حسب 
  . املؤرخنيالتدرج يف الترقيات اليت أوردها خمتلف 

  
  

                              
1 -  Diego de Haedo, Op-cit, P. 75 
2   -  J.M. Venture de Paradis, Alger …,In R.A 1896, Op-cit, PP.77      

  .44ـ أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص  3
4 - Diego De Haedo, Op-cit, P . 75 

  .38ـ أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص   5
6 - Diego De Haedo, Op-cit, P. 76  
7 - J. M. Venture de paradis, Alger au …, In  R.A 1896…, Op-cit, PP .56 - 58. 
 
8 - Diego De Haedo, Op-cit, P. 76 

  .39ص  ـ أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق،  9
  
  
  



 88

 الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام ـــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث

  
  
 
 

                              
1 - Diego Haedo, Op-cit, PP. 74 – 77. 
 

  .38 المصدر السابق، ص ،ـ محمد بن میمون الجزائري 2
3 - Jean Michel Venture de Paradis, Tunis et Alger, Op-cit,  P. 173. 
4 - Tachrifat, Op-cit,  P.  26. 

  .56، ص المرجع السابق ولیام سبنسر، ـ  5
6 - Gabriel  Esquer, La Prise d’Alger 1830, Paris, Librairie, Larousse, 1929, P. 46. 

  ترتيب جند اإلجنشارية من أدىن رتبة إىل أعالها  املصدر ـ املرجع
  .األغا ـالكاهية  ـوكباشي باش بول ـيا باشي  ـبولوكباشي  ـسوالجي  ـبادوشا  ـأوتراك  ـأوده باشي  ـ يأولدا ش ـيولداش   1هايدو

  2حممد بن ميمون اجلزائري
  2اجلزائري

  .األغا ـبولوكباشي  ـأوده باشي  ـوكيل اخلرج  ـباش يولداش  ـإسكي يولداش  ـأين يولداش 

  .األغا ـالكاهية  ـياياباشي  ـبولوكباشي  ـأوده باشي  ـيولداش   3فونتري دوباردي
  .أغا القصر ـبولوكباشي  ـأوده باشي  ـوكيل اخلرج  ـباش يولداش  ـيولداش   4تشريفات

  .األغا ـالكاهية  ـأغا باشي  ـبولوكباشي  ـأوده باشي  ـباش يولداش  وكيل اخلرج  -إسكي يولداش ـيين يولداش   5وليام سبنسر
  .األغا ـهية الكا ـأغا باشي  ـبولوكباشي  ـأوده باشي  ـوكيل اخلرج  ـ) باش شاوش( peis ـسوالجي  ـيولداش   6قربيال إسكر
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و انطالقا من اجلدول و املعلومات السابقة عن جند اإلجنشارية النظاميني ، توصلنا إىل سلم تسلسلي  

  عن رتب اجليش اإلجنشاري باأليالة اجلزائرية 
  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 أغا العسكر
 

 الكاهية شواش القصر -نوباجتية القصر أغا الصباحيية

 أغا النوبة أغا احمللة

 أغا الدايرة الكاهية أغا العرب الكاهية
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 باش يولداش

 اسكي يولداش

 وكيل اخلرج
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 :سابعا ـ ضباط اجليش اإلجنشاري

  ):آغاسي(أغا العسكر  ـ 1
  

، ويف ربوع اآليالة  1له مرتلة كبري البيت يف الدولة العثمانية يعين هذا اللقب األخ األكرب الذي  
اجلزائرية اقترنت تلك الرتبة السامية باملهام التشريفية والتكليفية يف اجليش اإلجنشاري، فكانت رمـزا  
من رموز السلطة يف الديوان اخلاص والعام، ويسمى أيضا بأغا العسكر أو اهلاللني أو أغا األوجـاق،  

ومدة إشـرافه وقيادتـه    القريبة من دار اإلمارة "  Dar-Sarkadji" " جيدار سركا"أما مقر إقامته فهي 
  .3"مازول آغا"إىل غاية تقاعده يف صفة  2شهرين

  
بعد ترقية جند باش بولوكباشية يف منصب أغوات احملال والنوبات خيتار الداي أقدمهم ليكـون        

 احلاضرين بطاقية أو طرطـورة  ، ويكون تنصيبه يف حفل رمسي و يعرف بني 4يف منصب أغا العسكر
الرأس املشدودة جبلد ذهيب وذات مؤخرة طافحة متينة من اخللف تنتهي يف شـكل قـرنني يرمـزان         

إىل الربكة املرشد حاجي بكداش حسب إعتقاد العثمانيني، كما يرتدي القفطان اخلفيف الذي يلبسه 
  .5غوات والصباحيية وفرق البولوكباشيةحبضور مجيع األ" دار سركاجي"ويكون اإلحتفال يف " الداي"

  .5البولوكباشية
الذي يقر عليه " بالداي"جيمع منصب أغا العسكر بني الوظائف اإلدارية والعسكرية ويتصل مباشرة   

أمور األمن والعدالة والعفو والتدخل لفرض العقوبات على جند اإلجنشارية، ويساعده يف ذلك كاهيته 
   .7مول وقيادات األوطان وقياد العشور ومعاينة الصباحييةيف تعيني قياد القبائل والز 6"كاخيا"أو 
  
  

                              
  مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانیة، دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاءـ  1

  ،ب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، دار غری1924ـ  1517) من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات(الخالفة العثمانیة     
   .173ص  ، )ت. د  (  

 .Tachrifat, Op-cit, P. 32 ـ  2
3  - J. M. Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P.56. 

:یشترط في تعیین األغوات حسن سیرة أزواجھم، أنظر -     4  
                   - Diego De Haedo,Op-cit, P. 72                       
 .J. M. Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P. 77 ـ  5

معناھا الص احب، فكون ت   " خدا"، و"البیت"ومعناھا " كدا"، تتكون من "كدخدا"كتخدا أو كاخیا أو كاھیة، أصلھا فارسیة ـ   6
  .144، ص المرجع السابقصطفى بركات، م: رمعنى الوكیل المعتمد، لمزید من المعلومات، أنظ

 .Mahfoud Kaddache, Op-cit, P.27 ـ  7
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ويتحتم على آغا العسكر أن يكون عارفا باللغة العثمانية والعربية، وإن تعذر عليه  يستدعي ترمجانـا  
  .عطاء األوامر ونقل االهتمامات من اجلند النظامي والقبائل إىل ديوانهلكتابة التقارير وإ

  
   :راتبه وعوائده 1ـ 1
   

ريال ، يتقاضاه من  333بتاك شيك كل شهرين أي حوايل  1000يصل راتب أغا العسكر إىل   
 25 ، و كان يتقاضى منذ اية القرن السادس عشـر املـيالدي  1الداي من يوم تنصيبه وتوليته القيادة

بتاك  2000،مث ارتفع راتبه يف القرن السابع عشر امليالدي إىل2سلطاين حسب هايدو 10دوبلة ما يعادل 
بعد أن أوكلت له مهمة دفع رواتب الكاهية والشـاوش والضـباط السـاميني    )ريال 666( شيك 

  . 3اإلجنشاريني واجلند مبساعدة اخلزناجي اليت تستغرق  مدة أربعة عشر يوما
على عوائد مالية وألبسة وهدايا من كل دنوش البايلكـات الـثالث خـالل    " ا العسكرأغ"يتحصل 

استضافته للبايات بعد صالة املغرب، وذلك بعد رجوعهم من دار اإلمارة وقد يستضيفهم األغا مرتني 
  .4دورو وأثاث وخيل وكسوة وحياك وبرانس 100ويتحصل على هدايا تقدر بـ 

  
داخيل إضافية ناجتة عن ترقية بعض الضباط قد تصل  خالل شهرين إىل م" ألغا العسكر"كما أن     
سلطاين وقد ال تستغل تلك القيمة املالية يف النفقات على عقاراته و بناياته وضياعه وإقطاعه،وحىت 150

ألبسته وجموهراته وساعاته  تكون ضمن اهلدايا ،و مثاال على ذلك ما حتصل عليه أحد أغوات العسكر 
ـ عن إلتزامات مالية من اخلزناجي وخوجة اخليل قدرت   م1788سنة  قطعة ذهبية إسـبانية    30.000بـ

م  1754سنة " بابا علي الداي"املدعو " علي باشا نقسيس"ونفس احلال بالنسبة  ألغا عسكر يف عهد 
نقد سلطاين من أجل اإلذن له بـالزواج    17500الذي حتصل من أحد جند الصباحيية على مبلغ قدر 

بالغ يف القيمة النقدية، ونفس األغا تقاضى هدايا من بعض الصباحيية   Venture de Paradisيكون  وقد
  .5سلطاين إلبقائهم يف صف الصباحيية داخل املدينة دون اخلدمة اخلارجية 40إىل  30من 

   

                              
  :بتاك شیك، لمزید من المعلومات راجع 4000إلى  1000متوسط دخل أغا الھاللین أو أغا العسكر یكون مابین ـ   1

     - L. Merouche, Op-cit, PP. 231- 232 
ـ   2 Diego de Haedo, Op-cit, P. 72. 
ـ   3 J. M. Venture de Paradis, Alger…, in R.A 1896, Op-cit, PP. 56 – 57. 

  .42 - 37أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص ـ   4
ـ   5 J. M. Venture de Paradis, Alger…, In R.A 1896, Op-cit, PP. 268 – 272. 
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إىل جانب ذلك يتحصل آغا العسكر خالل فترات اإلتفاقيات والعالقات بني اآليالة والدول األجنبية 
 1000م حتصل آغا العسكر خالل تنصيب القنصل الفرنسي على 1695على مبالغ تشريفية، ففي سنة 

سويد على هدايا م حتصل من جراء اتفاقية السالم بني اآليالة وال1738، ويف سنة )ريال333(بتاك شيك
م خالل مراسيم افتداء إجنلترا ألسـراها  1739بتاك شيك، مث يف سنة  30000إىل  25000قدرت بني 

  .1بتاك شيك 12000حتصل  على أسهم مالية من جمموع املبلغ املقدر بـ 
ويف عيد املولد النبوي الشريف يتحصل آغا العسكر من الداي بدار اإلمارة على مكافآت قـدرها    

 400صائمة إىل  200ريال وحىت كاهيته وأغوات احملال والنوبات يتقاضون ما بني  17صائمة أي  400
خبزة وكمية  من العسل واللحـم   12إضافة لذلك يتحصل على ترضيات غذائية حتدد بـ   2صائمة

  .3ومثاين محالت حطب كل يوم أربعاء ومخيس وقد ترتفع الكمية يف شهر رمضان
سحب أموال من خزينة األيالة بأمر مـن الـداي، ألغـراض    " لألغا"يالة كما خولت سلطة اآل   

إستثمارية يف شكل اقتراض مدته مثانية أشهر دون فوائد، وغالبا ما يكون تسديد املبلغ على املـدى  
  .4البعيد أو يلغى لظروف خاصة 

  
  :أغا احمللة ـ 2
  

لبولوكباشية، وال جيوز هلم الترقية خيتار أغا احمللة من بني الضباط الذين كانوا يف صفة ضباط ا  
والتأهيل يف منصب آغا احمللة إال إذا كان شاغرا بسبب وفاة صاحبه وينص قانون اجلند علـى مبـدأ   
األقدمية يف اخلدمة وممارسة منصب البولوكباشي، لكن املصادر التارخيية بينت بأن منصب آغا احمللـة  

 .5واإللتزامات يأهل إليه صاحب اهلدايا
يشرف على خميم عسكري يتكون من  Mehellé-Agaziغالبا آغا احمللة بـ حملي أغازي يسمى 

حيث كل خيمة حتتوي على عدد من جند اإلجنشارية من صف إسـكي يولـداش   ) خبة(عدة خيم 
  ) طباخ(الذي يسريهم باش يولداش وأوده باشي وعدد من الشواش ووكيل اخلرج و أساشي 

  
  

                              
 .L. Merouche, Op-cit, P. 38  ـ  1
 .Tachrifat, Op-cit, P. 38 ـ  2
 .Ibid, P. 69  ـ  3
 .Mahfoud Kaddache, Op-cit, P. 120 ـ  4

  .140حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  ـ  5
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وفرض القوانني العقابية واجلزائيـة   1وبولوكباشي ومن مهامه أيضا التحكم يف جمريات قبائل املخزن
  .2على اليولداش   املتهاونني إىل جانب اقتطاع الضرائب والرسوم من القبائل

  
  :راتبه وعوائده 1ـ 2
  

مرحلة إستقرار الصرف و مداخيل اخلزينة كان له راتب يعادل راتب أغا العسـكر، أمـا   خالل     
عوائده املالية النقدية والعينية فتختلف من حملة ألخرى حسب وجهتها حنو أراضي البايلك الـثالث  

أن أغا حملة بايلك التيطري كان يتحصل يف شهر أفريل على أمـوال مـن    Venture de Paradisيذكر
 إىل  50سلطاين ومن املدية على  60إىل   50سلطاين ومن مليانة ما بني  100ائل البليدة على فحص قب

الـيت   Dhaifeوتلك األموال التكرميية كانت تسمى بأموال الضيافة ) ريال 4= سلطاين 1( سلطاين 60
  .3يكلف حاكم املدينة جبمعها مسبقا

ت والترضيات اليت خيصصها  عادة ديوان الـداي    قد يكون ألغا احمللة مداخيل إضافية من املكافآ    
م حتصلت قيادة حملة التيطري بعد عودا من جباية الضـرائب   1773هـ املوافق لـ  1187ففي سنة 

رياال  27رياال و باش بولوكباشي  39رياال والكاهية  72على ترضيات مالية معتربة كان نصيب األغا 
  .4رياال 21.5كاهية رياال و أخريا  شاوش ال 60 واخلوجات

وبالنسبة للتموين الغذائي، فيخصص ألغا احمللة كل شهر قنطار بسكويت وجرة زبـدة وضـأن        
خروف ولكاهيته نصف الكمية، أما باش بولوبكباشي وأربعة أوده باشية والشواش فلـهم قنطـار   

زن من عوائد مالية ويضاف إليها ما جتود به قبائل املخ 5بسكويت وجرة زبدة للفرد الواحد كل شهر
مالية ومتوينات غذائية يأ للمحلة وللجيش غري النظامي، فقبائل زواوة كانت متون حملة الشرق مرتني     

  . 6يف السنة بكميات معتربة من املواد الغذائية
  

                              
 .J. M. Venture de Paradis, Alger au…, In R.A 1896, Op-cit, P. 72 ـ  1
 Ibid. P. 53 ـ  2
 .J. M. Venture de Paradis, Alger au…, In  R.A 1896, Op-cit, P. 53 ـ  3
 Tachrifat, Op-cit, P. 54 ـ  4
 .Ibid, P. 30 ـ  5

 :صائمة لمزید من المعلومات ارجع 400المعینین على المحال من حسابات جبایة الضرائب، حوالي  األغواتتقدر منح ـ   6
Tachrifat, Op-cit, P. 38- 
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  :لنوبةأغا ا  ـ 3

يعني آغا العسكر أغوات النوبات حتت إشراف الداي وخيتارون من بني البولوكباشية نظـرا    
وواحد أوده باشي وسقى  1الحتكاكهم بسكان النوبات سابقا، يشرف أغا النوبة على البولوكباشية

باشي و أساشي باشي ووكيل اخلرج وشاوش وعددا من جند اليولداش املقسمني إىل سفرات وقـد  
  .2د نفس التركيبة املذكورة عن النوبة يف تسعة عشر نوبة موزعني باأليالةجن
  
  :راتبه وعوائده 1ـ 3

، وله عوائد مـن خمتلـف   )ريال300إىل 266(بتاك شيك 900إىل  800راتب أغا النوبة ما بني   
عطبها  املصادر حسب أمهية وموقع النوبة، ففي نوبة عنابة يدفع رئيس السفينة األجنبية خالل تصليح

بوجو وربع ونفس القيمة املالية متنح للشاوش  2بوجو ولكاهيته  3يف امليناء ترضيات لألغا تقدر بـ 
بوجو وربع لألغا  3 وخالل فترات الشحن يدفع رئيس السفينة رسومات وترضيات أخرى مقدارها 

 بوجـو وربـع             وثالثة بوجو وثلث أمثان من نقد البوجو للخوجة وإثنني بوجو وربع للكاهية وإثنني
وقد يتحصل على مكافآت مالية معتربة من بايات قسنطينة إذا قام مبأموريات لصـاحل  . 3األوده باشي

البايلك كرفع الظلم عن أهل عنابة الذين اشتكوا من الشاوش الذي ضاعف هلم الضرائب يف عهـد  
  .5م1764، أو لنقل أموال أهل القل يف عهد أمحد باي سنة 4احلاج أمحد باي

  
" لألغا"أما يف نوبة بسكرة، يضيف األغا وسفراته ثالث أيام من قبل القايد ،هذا األخري يقدم  

خبزة يوميا وقطعيت صابون وأربعة عشر عرجون من التمر، وقد ترتفع  24ترضيات وهدايا مقدارها 
ون يدفعون مخس قيمة اهلدايا يف مناسبة شهر رمضان حيث تقدم طائفة اليهود مثاين رياالت واحلرفي

  .6ريال إىل جانب بعض الدجاج 14رياالت، وخالل أيام جين التمور يتحصل آغا النوبة على 
  
  

                              
 .peyssonnel et Desfontaines, Op-cit,  P. 427 ـ  1
 Jean Michel Venture de Paradis, Tunis et Alger,  Op-cit, P.171 ـ  2
3  - Tachrifat, Op-cit, P. 62. 

   أحمد باي یطلب من أغا نوبة عنابة رفع الظلم من األھالي من الشاوش: )13(رقم الملحق  أنظر   - 4
لنوبة حتى ینقلھا لبلدة القل أحمد باي یذكر سید الباستیون بتسلیم النقود ألغا ا) : 14(رقم الملحق أنظر   - 5  

6  - Tachrifat, Op-cit,P . 64. 
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كن تواجـد النوبـات          ومبا أن ألغوات النوبات سلطة إدارية وإجتماعية واسعة على السكان يف أما
من الساحل إىل الصحاري فبإمكام توطيد عالقات إستثمارية وجتارية مع بعض القبائل واألسر احمللية 

  .ضمن التنظيم اإلداري الريفي 
  
  :أغا العرب ـ 4

 1يعترب قطبا عسكريا وإداريا يف تسيري األحواز الريفية التابعة لدار السلطان ومن املـوظفني السـاميني  
وقائد فرق اإلجنشارية وفرسان املخزن، من مهامه النظر يف كل القضايا اهلامة املستعصية بني القيـاد  
والشيوخ، والقيام بتعيني قيادات األوطان، واحلفاظ علـى األمـن يف األريـاف مبسـاعدة قبائـل      

ى العصاة أو جلمع املخزن،ولبلورة التنظيم اإلداري العثماين،كان يستعني بفرق احمللة إليقاع العقاب عل
،وكان منصبه مرجعا لكل املوظفني الذين هلم عالقات بأهايل األرياف نظرا لتمكنـه  2جباية الضرائب

م   1818الذي امتهن منصب آغا العرب من سـنة  " حيي أغا"من اللغتني العثمانية والعربية مثلما كان 
  .3م1827إىل 
  اته فليس لنا مصادر حققت يف ذلك، ما عدا ما أوردهأما عن راتبه ومداخليه وعوائده املالية وممتلك   
عن ممتلكات آغا العرب بن سحنون الذي اشترى بستانا من أمحد خوجـة  " أمحد الشريف الزهار" 

  4. م 1797هـ املوافق لـ  1212سنة " الداي مصطفى"أحد الكتاب األربعة يف عهد 
  
  :أغا الدايرة ـ 5

عتبار أن كل أعماله متعلقة بأرياف البايلك يف الشؤون صالحياته تشبه صالحية أغا العرب بإ  
التنظيمية والعقابية، له احلق يف التصرف يف جند اإلجنشاري وجند القبائل املوالية للبايلك أي املخزن 
من مهامه إبالغ الداي مبستجدات إدارة البايلكات واإلشراف على مراسيم تنصيب البايات اجلدد 

م، وقد خيول له تولية إدارة البايلك بصفة مؤقتة إىل حني إلتحاق الباي وقرارات العزل من مناصبه
  م1798وحممد الكبري بوهران عام م1792اجلديد مبنصبه وقد توسعت صالحيته  بعد وفاة صاحل باي عام 

                              
  : نظرأ ، بالوزیر الثاني للباشا" العرب أغا" أحمد الشریف الزھار  الندري لماذا  ووصفـ   1

 .37 .ص المصدر السابق ، ، أحمد الشریف الزھار -           
 .228بق، ص ، المرجع الساجزائریة  ناصر الدین سعیدوني، ورقاتـ   2
   .274المرجع نفسھ، ص  ـ  3
  89 .أحمد الشریف الزھار ، المصدر السابق ، ص - ـ  4
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، أما عن مداخيلـه  1ياسية أكثر منها إقتصادية للحد من األفكار اإلستقاللية يف البايلكات ألغراض س
وممتلكاته فلم جند مراجع و مصادر نستند إليها ماعدا تقدير أموال الدنوش اليت مجعها أغـا دايـرة   

باي الـذي  احلضنة املدعو بوزيان بن العلمي واحتفظ ا و مل يقدمها خلزينة البايلك و للحاج أمحد 
   2.أخرب اخلزناجي بذلك 

  
  :أغا اهلدية ـ 6

مسؤول على محل اهلدايا الثمينة من اآليالة إىل السلطان العثماين وأعضاء حاشيته ويكلف بطلـب      
املساعدات املالية والبشرية إلقامة العمران واحلصون وتطوير اجليش،ويف ذلك يذكر محدان خوجـة    

  .3م1784الذي سافر إىل القسطنطينية مع أغا اهلدية سنة أن صاحب خاله كان ضمن الوفد 
  
  :أغا معزول ـ 7

، يستعني به الديوان يف بعض األمور وقد " أغا معزول"يطلق عليه " أغا العسكر"خالل تقاعد  
تستغل خربته العسكرية خالل الطوارئ واحلمالت األجنبية على اآليالة، مثلما استدعي عدة أغـوات  

بثكنة مرسى الدبان بالقرب من ساحل مدينة اجلزائر وذلـك    4على فرق املدفعية متقاعدين لإلشراف
  .م1830ماي  10هـ املوافق لـ  1245ذي القعدة  17يوم 
 تباإلضافة إىل مداخيله من األحواش واملزارع واإلقطاعيا) ريال16( صائمة 80أما راتبه فيصل إىل     

دينة اجلزائر ، بإعتبار أن أغلبية املتقاعدين من أغوات مازول التجارية مب هو ما جتنيه  عقارات 5الزراعية

                              
  .244ـ   243 ، المرجع السابق، صجزائریة  ناصر الدین سعیدوني، ورقاتـ   1
  رسالة من أحمد باي للخزناجي یخبره بھروب آغا الدایرة ونقص موارد الدنوش) : 15(رقم  الملحقأنظر ـ     2
  .133ـ  132، ص المصدر السابق حمدان بن عثمان خوجة، ـ   3
فالفرقة الثانیة كان على . ضطرارایة عن المدینة في فرق المدفعیةیشارك ویدافع األغوات المتقاعدین في الظروف اإلـ   4

 : انظر، ولمزید من المعومات "بن علي مازول آغا"، والفرقة السابعة یقودھا "بن عیسان مازول آغا"رأسھا 
 -Moulay  Belhamissi, Alger la ville aux Mille Canons, E.N.L, Alger, 1990,   P. 107  

  :المتقاعدین من حقوق وامتیازات امتالك عقارات أرضیة الستغاللھا، لمزید من المعلومات انظر األغواتیستفید ـ   5
    -   L. Merouche, Op-cit, P. 230 
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،   وإذا قمنا بعملية حسابية مالية عن كل اإلقتطاعات املالية الناجتة 1احترفوا و احتكروا  جتارة احلرير
 عن الترقيات و اإللتزامات اليت يدفعها جند اإلجنشاري له خالل اخلدمة يف صفة أغا عسكر قبل

 
 
  

  الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ثالثالفصل ال
  
  

تقاعده ، وأضفنا راتب شهرين فقط مبنصب آغا العسكر أو اهلاللني  جنده جيمع فيها ثـروة تقـدر      
  .2و اليت تأمن له مستقبله لعقود من الزمن،) ريال120000(سلطاين ذهيب  15000بـ 

  
  :القصر 3ةنوباجتي ـ 8
  

خيتارون من جند النوبات واحملال الفطاحل، الذين أثبتوا حسن سريم وإخالصـهم ويشـرف        
الداي بنفسه على انتقاءهم خلدمة وحراسة القصر مبساعدة بعض ضباط البولوكباشية الذين هلم خربة       

  .5إللتزام، وقد يكون إختيار بعضهم بالوساطة وا4يف معرفة خصائص اجلند اإلجنشاري
  

نوباجتيا، يكونون ثالث سفرات كل سفرة ـا سـتة عشـر     48العدد اإلمجايل جلند النوباجتية      
نوباجتيا، خيتار منهم الداي سفرتني للخدمة داخل القصر، تتناوب يف اخلدمة و املهام و األدوار ملـدة  

سـاعده خزنـدار و بعـض    وموعة النوباجتية كبريهم جيلس عند باب دار اإلمـارة ي  6سنة كاملة
وبعض األوده باشية املكلفني بغلق باب القصر والتأكد من سـالمته ومراقبـة كـل     7البولوكباشية

  .8حتركات جند النوباجتية
                              

                                                          :لھم أنشطة تجاریة في مجال األقمشة الحریریة انظرأغوات مازول كانت ـ  1
  -  L  Merouche,  Op- cit, P.244 

مازول على ھدایا وترضیات خالل الحفالت التش ریفیة لل داي وخ الل ترقی ة الجن د والم وظفین        وأغایتحصل آغا الھاللین ـ   2

   J.M.  Venture de Paradis, Alger au…,In R. A 1896 , P. 268 – 272-: لمزید من المعلومات انظر السامین،
ومعناھا " نوبت"لح من لفظة النوباتجیة ھم الجند الذي یتناوبون على حراسة المباني الحكومیة والقصور، ویتكون المصطـ  3
                                           :                        نظرأ المعلوماتاألداة للداللة على الوظیفة، لمزید من " جي"و" رالدو"
 .148ص  ،   السابق عالمرج ،خلیفة حماش، أھمیة المصطلحات -  

  .J.M .Venture de Paradis, Tunis et Alger, Op-cit, P. 169 ـ  4
  :  رقة النوباتجیة بالوساطة، عن طریق خوجة الباب، انظرأدمج في ف" والي خوجة"یذكر الزھار أن حفید التركي  ـ  5

 .80: ، ص.المصدر السابقأحمد الشریف الزھار،    -       
 .J. M. Venture de Paradis, Alger au …, In  R. A 1896, Op-cit, P. 274 ـ  6

  :نظرأكبیر النوباتجیة، عن باب دار الملك في مكان" محمد الباشا"خالل ھزیمة الحملة اإلسبانیة كان  ـ  7
   .27: ، صالمصدر السابقأحمد الشریف الزھار، ،  -      

 .J. M. Venture de Paradis, Alger au …, In  R. A 1896, Op-cit, P. 50 ـ  8
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وتندرج مهام النوباجتية يف حراسة خزينة دار اإلمارة حتت إشراف اخلزناجي من الصبيحة إىل غايـة   
  خالل أيام الزيارات واألعياد  "اليطغانات"و نزع سيوفهم " اليولداش"وتفتيش جند 1غلقها يف املغرب

  
  
  

  الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث
  
  

ويهيؤون كل صبيحة أمام باب قصر دار اإلمارة إلستقبال الفرقة املوسيقية الـيت    2وتقدمي الترضيات
فكانوا يتشكلون من صفني كل صف به عشرين نوباجتيا حيملـون يطغانـات   تقدم التحيات للداي، 

حتـت   3فضية اللون لتقدمي التحية اجلماعية املخصصة للداي و اخلزناجي وكبار الكتاب والبايـات 
  .4إشراف خوجة الباب

 
،  ومن مهـامهم   5وبعد العصر يبقون داخل القصر بعد غلق أبوابه و تصفحه من قبل خوجة الباب

حراسة البايات خالل قدوم دنوش ، حيث يتبادلون عسة دار امللك حلراسـتهم وخدمتـهم    كذلك
  .6حسبما ذكر أمحد الشريف الزهار يف مذكراته 

و لنوباجتية القصر عطلة يومني يف األسبوع خاصة نوباجتية سفرة اخلزناجي وذلك يوم الثالثاء 
القصر، ويئ هلـم وجبـات جمانيـة     واجلمعة، ويف بعض الظروف تعوض العطلة باخلدمة يف ساحة

أي رئيس الطباخني، ويضيف هلم القهـوة   " أساشي باشي"ومتنوعة من مطبخ الداي اليت يتكفل ا 
،أما إذا كان بعضهم متزوجني فيسمح هلم اإللتحاق بأسرهم كل يوم مجعـة    7من الصبح إىل العصر

  .8على أن يرجع مع بداية األسبوع من يوم السبت 
  

ا كان كبري النوباجتية يراقب ويشرف على جند النوباجتية فإن الداي منح له صالحيات أوسـع  إذ     
للقبض على كل من تورط وخطط وشارك يف فتنة داخلية مست بالنظام العام للحكم حىت لو كـان  

حممد " من أعضاء الديوان اخلاص خزجنيا أو أغا العسكر، مثلما حدث خالل مرض الداي  املتورطني

                              
  Ibid. P. 49 - 50 ـ  1
 .Jean Michel Venture de Paradis, Tunis et Alger , Op-cit, P. 169 ـ  2
 .J. M. Venture de Paradis, Alger au …, In  R. A 1896, Op-cit,P. 63 ـ  3

 .39أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص ـ  4
5  - J. M. Venture de Paradis, Alger au …, In R. A 1896, Op-cit,P. 50. 

 41ـ أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص   6
 .J. M. Venture de Paradis, Alger au …, in  R. A 1896, Op-cit, P. 50 ـ  7
 Ibid,P. 63 ـ  8
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 رأغا العسك"م  حيث أمر اخلزناجي كبري النوباجتية بالقبض على 1791املوافق لـ هـ 1205سنة "  باشا
  .1املعروف بالقهواجي الذي أراد أن يتوىل حكم األيالة  بعد وفاة الداي" 
  بـ " فونتري دوباردي"يتحصل  النوباجتية يف القصر على أسهم من عوائد القفطان قدرها الرحالة  

سنويا، فإذا اعتربنا أن جنيه  2جنيه 100
7
صائمة   ،   فإن  1=  4

7
4

1001100
7
4177 L×

  .صائمة =×=

  
  الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث

  
  

  ريال 35,4= ة   موزون 885=  5×  177موزونات    إذن    5= صائمة  1وإذا اعتربنا أن 
     
انطالقا من تلك احلسابات نستنتج أن جند النوباجتية هلم مداخيل من رواتبهم كل شـهرين تعـادل    

، إىل جانب عوائدهم الضخمة املالية السنوية املختلفة اليت تقدر ما بـني  3ثالث مرات راتب اليولداش
  4). ريال 140إىل   106(جنيه  400إىل  300

  
  : اإلمارةصباحيية دار  ـ 9
  
من جند اليولداش ومن أبناء اإلجنشارية القاطنني باملدية وحـىت مـن   5"الباش أغا"يقوم باختيارهم    

بعض قبائل التيطري بعد دفع بعض االلتزامات املالية واملقدرة بواحد سلطاين و كان يشرف علـيهم  
ويساعده يف مهامه كاهيته الـذي  واملقيم مبدينة اجلزائر  6"أغا الصباحيية "الذي يلقب بـ " الباشاغا"

  .7ينتقيه من بني شواش الديوان الثالث ذوي اجلبة اخلضراء الناعمة بعد أدائه لعشر سنوات من اخلدمة
  .7اخلدمة

  
و يعد بايلك التيطري مموال للحكم بفرسان الصباحيية من قبائـل أوالد خمتـار الواقعـة جبنوبـه                 

انة الدينية والطرقية، ويف مشاله قبائل بين سليمان وموزايا اللتان و املتميزة بالشجاعة والفروسية وباملك

                              
 .51: أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص -  1

 .J. M. Venture de Paradis, Alger au …, In  R. A 1896, Op-cit, P. 50 ـ  2
   :دوبلة 10نوباتجیة، وأجرھم كل شھرین  20بأن عددھم " ھایدو"یؤكد  -  3

- Diego de Haedo, Op-cit, P 75 
 .J. M. Venture de Paradis, Alger au …, Iin  R. A 1896, Op-cit, P.  50 ـ  4

   : من مھام آغا الدائرة التصرف في جمیع الفرق العسكریة ومراقبة الباي، لذا لقب بالباشاغا، انظر - 5

 .244ـ  243ـ نصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة، المرجع السابق، ص            
  بحث لنیل دبلوم الدراسات المعمقة ، معھد  1790 - 1779بایلك الغرب في عھد الباي محمد الكبیر صالح فركوس،  -  6

 138-137،ص1979العلوم اإلجتماعیة ، جامعة قسنطینة ،                                 
7  - J. M.   Venture de Paradis, Alger au…, In  R. A 1896, Op-cit, P. 56 - 58. 



 100 

هلما عالقة مباشرة بأغا اجلزائر، يف حني كانت املدية اليت يقطنها العثمانيون والكراغلة من األقـاليم  
اإلقطاعية للمتقاعدين تقدم وتؤهل بعض أبنائها يف جند اإلجنشارية لكي يكون صباحيية القصر فكانت 

لوظيفة العسكرية يف الغالب وراثية، إىل جانب بايلك التيطري كانت منطقة مسيلة موردا بشريا تلك ا
،والذين كانت مهامهم مصاحبة الباشا خالل فترات احلرب ومحايته، إىل جانـب  1لفرسان الصباحيية

  .2 ل البايلكتكليفهم حبماية حميط املدينة والدفاع عنها يف احلاالت اإلستثنائية وحىت املشاركة يف حما
  
  

  الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث
  
  

أي عشـرين  ) ريال 1=دوبلة10(دوبلة  50أما مداخليهم فكان كل واحد منهم يتقاضى كل شهرين 
م إىل أن تصـل  يزيد يف رواتبهم حسب طاقة خدما" الباشا"وقد كان " هايدو"قطعة ذهبية حسب 

دوبلة كل شهرين، وهلم عوائد نقدية وعينية من الدنوش يوزعها البايات عليهم وتسمى باهلدايا  60إىل
  .3دورو وأثاث مصوغ وخيل وعبيد وكسوة وغريها 100الكربى تعادل هدايا اخلزناجي واملقدرة بـ 

  .3وغريها
ل واملنتوجـات  لقد أعطى ديوان احلكم للصباحيية حق احلصول على العائدات مـن احملاصـي    

بـالقمح  " هايـدو "الزراعية العينية ضمن الرسوم املفروضة على مزارع الدواوير واألوطان، حددها 
والشعري واملواشي وبعض البقر والزبدة، و منح للبعض األخر إمتيازات احلصول علـى إقطاعيـات   

ـ  يحيني، إىل جانـب  فالحية وتسهيالت مالية لبناء مساكن ريفية مع تدعيمهم باملواشي والعبيد املس
 4إمتياز إمتالكهم للعقارات املرتلية مبدينة اجلزائر وتلك بيانات تدل على إرتفاع قيمة دخلهم وثروم 

ورغم تلك املداخيل والرواتب إال أن الصباحيية يف مسيلة عزفوا عن اخلدمة يف حملة بايلك قسنطينة    4
ري الذي وضع حتفيـزات ماليـة معتـربة    يف عهد احلاج أمحد باي و جلؤوا  إىل مصطفى باي التيط

حلمالته على قبائل األربعاء و احلرزلية أو يكون عزوفهم  عن اخلدمة يف بايلك الشرق بعد علمهـم  
 5.مبصري األتراك الذين وقفوا جبانب شاكر باي   

  
                                                                                القصر 6شواش ـ 10

                              
1  - Mahfoud Kaddache, Op-cit, P. 127 – 128. 
2  - Diego de Haedo, Op-cit,  P. 68. 
3  -  Diego de Haedo, Op-cit. P. 68. 

 -.Diego de Haedo, Op-cit, P. 56: نظرأبیاستر،  100ة أي صبایحي شراء أجود جواد بـ عباستطا -  4
   من أحمد باي  للداي یوضح فیھا حالة الصبایحیة في مسیلة  و عزوفھم عن الخدمة رسالة) 16(رقم  الملحقأنظر  -  5
 : ـ جاویش لھا مدلول وظیفي مدني، من الذین یعملون في دائرة القصر، انظر  6

  .188مصطفى بركات،المرجع السابق ، ص     -



 101 

  
عشرة إجنشارين بعـد تقـدمي    Yoldach Eskiخيتار الداي من صفوف لفائف اليولداش القدامى      

التقارير املبدئية املفصلة عنهم من أغا النوبة أو احمللة و اليت تأخذ بعني االعتبار موروفولوجية اليولداش 
ال والنوبات وثكنات مدينة اجلزائر القوية العضالت والقامة الطويلة وحسن سريته أثناء اخلدمة يف احمل

   1.إضافة ألقدميته يف اخلدمة ملدة عشر سنوات
يعرفون بلباسهم الراقي الذي يشمل القفطان األخضر الطويل بأكمام مفتوحة مرصعة بأزرار ملاعة 

 الذي يصل حتت الركبة مصنوع Temakوباحلزام احلريري األمحر العريض يف موضع اخلصر، وباحلذاء 
 
 
  

  الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام ـــــــــــــــــــــــــــــــ  لفصل الثالثا
  
  

، أما على رؤوسهم 2من اجللد األمحر اجليد، ويف أسفل كعبه قطعة حديدية حتدث صوتا خالل املشي
  .3فريتدون عمامة أو شاشية من املوسلني األبيض أو الطرطورة

    
 وضع األمن واستتبابه باملدينة وتسليم اجلند النظاميني لألغـا اهلاللـني        من مهامهم املشاركة يف    

بالقرب من الداي خـالل   أو العسكر لغرض العقاب واجلزاء إىل جانب حضورهم كأعضاء شرفيني
اجتماع الديوان ، ويشكلون احلرس الشخصي للداي خالل مراسيم خروجه إىل املسجد ألداء صالة 

  .4له باملدينةاجلمعة وأثناء جتو
  :ويصنف شاوش ذو اللباس و القفطان األخضر إىل 

يكون يف خدمة أغا اإلجنشارية خالل األعياد الدينية وأيام دفـع رواتـب    :شاوش الصغار  1ـ   10
  .Iskémé agazi 6 ، ويرافقه يف توجيه حصانه ويطلق عليه بالسراج5اجلند ملدة أربعة عشر يوما

مييزهم الـديوان اخلـاص و العـام     7وعددهم ثالثة  :اوش القصبةشاوش الديوان أو ش   2ـ   10
بالطرطورة أو العمامة املربجة أو الشاشية املصنوعة من املوسلني األبيض،من مهامهم إلباس البشـماق  

 .للداي عند خروجه من صالة اجلمعة ويسموم كذلك  بشاوش الصباحيية

                              
1  - J. M.   Venture de Paradis, Alger au …, In  R. A 1896, Op-cit, P. 55. 
2  - J. M.   Venture de Paradis, Alger au …, In  R. A 1896, Op-cit, P. 76. 

  43ریف الزھار، المصدر السابق، ص أحمد الش -  3
4  - J. M.   Venture de Paradis, Alger …, In  R. A 1896, Op-cit, P. 76. 
5  - Ibid, P. 56. 
6  - Ibid,P. 77. 

 .45لمصدر السابق، ص أحمد الشریف الزھار، ا -  7
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 النوبات و احملال مث ميتـهن وظيفـة بـاش    يكون شاوشا صغريا يف :باش شاوش القصبة    3ـ   10
فإن السلم " باردي يفونتري د"شاوش يف بعض املدن منها قسنطينة واملدية ومعسكر ،وحسب السفري 

مث   Jamacونائبه مجاك  Bach-Caracoullouctchiالوظيفي للشواش يتكون من باش قارة كولوكوتشي 
Caracoullouctchiلصغار كولوكوتشي و شاوش ا Caracoullouctchi إىل عدة 

1.  
  
ومن بني الشواش أيضا شاوش السالم الذي يصاحب البايات بدنوشهم إىل دار اإلمارة ويشـرف       

على كل مراسيمها إىل غاية وصوهلا إىل وسط القصر،ويتميز عن شاوش القصبة والصغار اآلخـرين  
  .2ة خبيوط ذهبيةبقاطه األمحر، وبشدود الرأس القماشية ذات اللون األمحر املمزوج

  
  

  الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث
  
  

، أما راتب باش شـاوش مبـدن   ) ريال212(جنيه كل شهرين  6000 يتقاضى كل شاوش أكثر من 
أي ما يعـادل   مدة اخلدمة خالل شهرين) ريال20(صائمة 100قسنطينة والتيطري ومعسكر فيقدر بـ 

الريال يف العام و يضاف إليها  مايتحصل عليه من إقتطاعات مالية نامجة عن سحب راتب اليولـداش  
  .3ريال عن كل يولداش  4بياستر أو  1الغائب بسبب اخلدمة و املقدرة بـ 

  
وعند حلول الدنوش الثالث مبدينة اجلزائر، يقومون بزيارة البايـات كـل صـباح لتكـرميهم          
-Gucher تهجون سلوكا يدل على طلب اإلكرام بطرح مناديلهم أمام أقدام البايات والتلفظ بكلمةفين

Efendi م بـ4نقد سلطاين قدمي  7000إىل  6 000فيشرفو.  
وكانت دنوش باي الشرق أوفر عوائد مالية و هدايا من دنوش البايلكات األخرى، فالبـاي    

لشاوش أربعة أالف دورو أو أزيد ، هذا ما جيعـل بـاش   يأمر خزنداره بوضع سفرة الدراهم ملنح ا
، إال أن الشواش يطالبون باملزيـد نظـرا   "بركات"شاوش يرفع رأسه بعد السالم على الباي، ويقول 

لكثرم وزيادة مصاريفهم، ونتيجة لإلكثار يف املدح والثناء للباي يزيد هلم العطاء املايل بــ أربعـة   
  5.بسبعمائة دورو" آغا العسكر"وش ألف دورو أخرى، مث جيازي شا

الذي " بابا علي الداي"كما حدث يف عهد " األغا"ويف نظام الترقية ميكن للشاوش أن يرقى إىل مرتبة 
  6.املقتول خالل مواجهة قبائل فليسة املتمردة" األغا"رقى شاوشا خلليفة 

                              
1  - Jean Michel Venture de Paradis, Tunis et Alger,  Op-cit,, PP. 191 - 192. 

  .45 ـ 38أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص  -  2
3 - J. M .Venture de Paradis, Alger au …, In R. A 1896, Op-cit, P. 76 
4  - Ibid,P. 75 - 76. 

 .44ف الزھار، المصدر السابق، ص أحمد الشری -  5
 .J. M. Venture de Paradis, Alger au …, In  R. A 1896, Op-cit, P .271 ـ  6
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  :البولوكباشية  ـ 11
  

مبدينة اجلزائـر  " محدان بن عثمان خوجة"، أحصاهم  يكونون جملس األوجاق أو الديوان اخلاص     
 1يف أواخر العهد العثماين بستني بولوكباشيا إجنشاريا دون ذكر رتبة باش بولوكباشـي وكاهيتـه   

يشرف عليهم باش بولوكباشي وكاهيتـه األكثـر    2فأحصاهم بـ أربعمائة بولوكباشيا" هايدو"أما
  .3آغا القصر أقدمية بعد تعيينهم من قبل آغا العسكر أو

  
  

  الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث
  
  

من مهامهم جيتمعون صبيحة كل يوم يف مقر خمصص ملداوالم بديوان اجليش لإلطالع على األعمال 
موعة ضباط سامني ورمسـيني  اإلدارية و العسكرية املتعلقة باحلكم واخلدمة املخولة هلم ، بصفتهم جم

يستشريهم الداي الختيار مبعوث رمسي إىل الباب العايل، يكلفه بنقل اهلـدايا التشـريفية للسـلطان    
العثماين ، مع نقل الفرمان وقفطان السلطاين لتتويج الداي ضمن رمسيات الديوان اخلاص التشـريفية   

ضور يف و القصر خالل تقاضيه ملرتبه أمام وباإلضافة إىل ذلك يشرف  الداي أو الباشا  بعضهم  باحل
  .4أعضاء الديوان اخلاص

  
" أغا العسكر"يعني ما بني عشرين إىل ثالثني بولوكباشي لقيادة النوبات سنويا حسب احتياجات     

جتديد بعض " األغا"، فكلما هيئت حملة أو غريت نوبة يتحتم على 5ومتطلبات أغوات احملال والنوبات
ة وكاهيتهم للمشاركة يف قيادا  وحتديد شاوش العسكر وقائمة اليولداش ،ويعني بعض البولوكباشي

  .6يف كل حملة أو نوبة بولوكباشيني يستفيد كل منهما على  خيل أصيل خالل اخلدمة  
  

ويساهم ضباط البولوكباشية كذلك يف جباية الضرائب السنوية والرسومات يف األوطان و األريـاف    
ملراقبة املوانئ وذلك ما وصفه لنا محدان بن عثمان خوجة خالل شحن كميـات  و قد يعني بعضهم 

م بأن أحد البولوكباشية الذي كان يشرف على نوبـة  1794من القمح من ميناء عنابة إىل فرنسا سنة 
                              

  .121حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  - 1
2  - Diego de Haedo, Op-cit, P. 76. 

 .236 ، المرجع السابق، صجزائریة ناصر الدین سعیدوني، ورقات  -  3
 .121حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  -  4

5  - Diego de Haedo, Op-cit, P. 76. 
 .120حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  -  6
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يف تلك الفترة مسعـت  " عنابة كان يراقب البواخر و يتقاضى رمسا عن كل شحنة بربع قطعة ذهبية 
يني يقول، وقد كان قائدا للحامية التركية يف عنابة،إن كمية القمح اليت صـدرت إىل  أحد البولوكباش

أوربا يف تلك السنة كانت تقدر بست وتسعني شحنة،ومبا أنه كان يتقاضى رمسا عن كـل بـاخرة   
  .        1"تشحن قمحا فإن تصرحيه جدير بالتصديق 

احملال يف اآليالة اجلزائرية وقيادة اجليوش أثناء ونتيجة تناوب وتداول البولوكباشية على النوبات و    
  احلروب فإن قوانني اآليالة ترقيهم يف درجة ومنصب آغا احمللة، وإذا تقدم م السن وبقوا يف صفة 

  
  
  
  
  

  الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث
  
  

لألعمال  يف الديوان اخلاص جبانب الداي أو يوجهون 2بون كأعضاء شرفينيورتبة البولوكباشية ينتد
  .3اخلريية خاصة يف مؤسسات الوقف ، فيكونون أقرب إىل عائلتهم وأمالكهم

" جون ديين"أما " هايدو"حسب ) ريال2( دوبلة 20يتقاضى البولوكباشي راتبا كل شهرين قدره     
J.Deny د أن الرواتب البولوكباشية بنوبـة تلمسـان تباينـت           فلقد كشف يف دفاتر وسجالت اجلن

سـجل يف الـدفتر أنـه    "  حسني البولوكباشي"يف قيمتها املالية دون حتديد أسباب اختالفها فاملدعو
علـي  "رياالت يف حني راتب  6" يوسف البولوكباشي" رياال و راتب املدعو 13تقاضى راتبا قدره 

  . 4م 1745ة رياالت وذلك سن 5"  يالبولوكباش
  
خـالل استضـافة أغـا     5يستفيد ضباط البولوكباشية من عوائد الدنوش مثل بقية ضباط الديوان   

العسكر للبايات داخل خيمته الرمسية، فبعد االنتهاء من مراسيم الضيافة املتمثلة يف سفرة كربى مـن  
ن البولوكباشية و الشـواش  املأكوالت يكرم الباي خدام األغا مث يقوم مبنح اهلدايا ملختلف ضباطه م

وذكر أمحد الشريف الزهار عن الباي و ما يقدمه من خيل وبرانس وجواهر وغريهـا مـن    6الكبار
فإذا استراح يبعث لقواد األغا و شواشه احسام ،فمنهم أهل خيل مثل " اهلدايا الثمينة بعد استراحته 

                              
 .160، ص نفسھ  ـ المصدر  1
 .131حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  -  2
  .121، ص نفسھ  المصدر -  3
  ختالف رواتب البولوكباشیة في نوبة تلمسانإ):10(الملحق رقم : نظرأ -  4
  مكافآت لخدام دار السلطان  من الكتاب و البو لوكباشیة:  )17( الملحق رقم: نظرأ -  5
  ھدایا خاصة باآلغا و البولوكباشیة ) : 18( الملحق رقم: نظرأ -  6
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ين ومنهم أهل للعبيد يعطيهم العبيد وهكذا القواد و الشواش الكبار،يرسل هلم اخليل و الربانس الزغدا
  .1"إىل أن يتمهم 

  
فإذا نظرنا إىل تلك العوائد جند أن مداخيل البولوكباشي تفوق مصـاريفه إلعتبـارات املنصـب      

، وهذا ما 2العسكري وقربه من الديوان وحميط جباية الضرائب والرسوم وو العوائد النقدية و العينية
خالل شهرين ، إضافة إىل ما يبتاعه من ألبسة رمسية فاخرة خاصة إذا علمنـا   جعله يغطي كل نفقاته

  رياال خالل اخلدمة يف النوبة وتلك املؤشرات 13بينما راتبه ال يتعدى  3رياال  32أن بعضها بقيمة 
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نا نصنف جل البولوكباشية اإلجنشارية ضمن الطبقة الربجوازية اإلجتماعية احلضرية واإلقطاعيـة  جتعل

  .الفالحية 
لقد قام املؤرخ  ملنور مروش بوضع جدول عن املبالغ املالية لثروة و إرث فئة البولوكباشـية مـابني    

انـت أساسـها العقـارات            م لتوضيح الفوارق اإلجتماعية واملالية  بينهم و اليت ك1822م إىل 1787
  .و استثمارام التجارية وضخامة الثروة 

  

                              
  .37أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص  -  1

2  -  J. Deny, Op-cit, P. 44. 
ـ   3  Tachrifat, Op-cit, P.37. 

  ريال بوجو  قيمة  اإلرث بنقد البتاك شيك  عددهم
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  18221إىل  1787قيمة إرث البولوكباشية من سنة :  08جدول رقم 
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كباشية ختتلف يف املسـتوى  ما نستنتجه من قيمة اإلرث يف اجلدول أن هناك ثالثة فئات من البولو   

) ريال 99,66إىل  33 (بتاك شيك  299إىل  100اإلجتماعي و املايل فالفئة األوىل متثل قيمة اإلرث من 
)        ريـال 300إىل100( بتـاك شـيك   999إىل 300بولوكباشية و الفئة الثانية قيمة إرثهم من   7عددهم 

) ريال 666,66إىل 333,33( بتاك شيك 2000أكثر من إىل  1000و أخريا الفئة الثالثة من  14و عددهم 
  .بولوكباشيا  16عددهم 

  
و يدخل يف تصنيفهم ما امتلكوه من عقارات عمرانية بداخل املدينة و جنان زراعية بفحوص خارج   

املدينة إىل جانب ممارستهم لبعض الوظائف و املهن التجارية كأمني جتار احلرار أي احلرير اليت كانت 
                              

 L. Merouche, Op-cit,P .231  ـ  1
 
 

  33  100أقل من   02
  66,33إىل 33    199إىل  100من   02
  99,66إىل 66,66   299إىل  200من   03

  300إىل 100  999إىل  300من   14

   666إىل 333,33   1999إىل  1000من   09

  666,66  2000أكثر من   07
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نها عوائد مالية معتربة ،إضافة إىل عوائدهم من الدنوش و اهلدايا و املكافآت خـالل املواسـم        هلم م
و األعياد و املراسيم  احلكومية الرمسية ، ومن جانب أخر يعتـرب التطـور يف املـنحىن اإلقتصـادي             

املسـاعدة للفئـة    م من الظروف1817م  إىل 1787و إستقرار الصرف و إرتفاع مداخيل اخلزينة من 
الثانية و الثالثة بزيادة ثروم املالية و إمتداد ممتلكام من املدينة إىل الفحوص الزراعية ، وما الوثيقـة  

ـ 1182املؤرخة يف  جلنة بفحص العناصـر   يم اخلاصة بإمتالك يوسف البولوكباش1769املوافق لـ   هـ
ته و إبنه بعد وفاته إال دليل على أن اإلستقرار خارج باب عزون مبدينة اجلزائر و اليت إنتقلت إىل زوج

  . السياسي و اإلقتصادي أثر يف املكانة املالية و اإلجتماعية لبعض البولوكباشية 
  
م بعد تعرضها للحمالت البحرية اهلولندية واإلجنليزية 1817وقد تكون الظروف اليت حلت باأليالة منذ 

األمراض وتراجع املوارد املالية للخزينة و تأخر دفع  و اضطراب األحوال الداخلية بسب الثورات و
  .  الرواتب يف عهد عمر باشا سببا يف تراجع ثروة البولوكباشية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 

  الوضع اإلجتماعي و اإلقتصادي جلند اإلجنشارية    
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  الوضع اإلجتماعي  : أوال      

  الشعب التضامن بني العلماء واجلند وعامة ـ 1         
  اإلنفتاح الثقايف و التعايش املذهيب  ـ  2  
  األوقاف و املعامالت اإلجتماعية  ـ 3  
  عادات اجلند اإلجنشاري وصفام  ـ 4  
  املصاهرات و املمارسات اإلجتماعية  ـ 5         

  
  الوضع اإلقتصادي  : ثانيا        

   اإلستثمار احلريف و التجاري لإلجنشارية ـ 1         
  اإلقطاعية الفالحية اإلجنشارية ظاهرة اجتماعية و اقتصادية   ـ 2  
  أمالك و ثروة جند اإلجنشارية  ـ 3  

  
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــ الوضع اإلجتماعي و اإلقتصادي جلند اإلجنشارية  الفصل الرابع
  
  

  الوضع االجتماعي:أوال
 
 :الشعبالتضامن بني العلماء واجلند وعامة  ـ1    

ال تقتصر حياة اجلند على اإلقامة يف الثكنات والنوبات واخلدمة يف احملال مع بين جلدم العثمانيني    
عامة وأصوهلم الكراغلة بل انعكس وجودهم العسكري داخل اتمع الذي كان ينظر إليهم باملنفعة ال

لردع التحرشات األجنبية وحتقيق وحدة تراب اآليالة، فكانت الروابط اإلجتماعية تزودها درجات 
التقدير واإلمتزاج الثقايف عرب جسور املساجد والزوايا و العلماء، فانصهرت املصلحة املشتركة       

  .ناسبات يف وضع قواعد و قيم اتمع وجتلى ذلك يف إحتكاك العلماء باجلند يف عدة م
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مساندة املتطوعني من اجلزائريني جلند اإلجنشارية كان يف جيش الباي حممد الكبري  نيبوأعظم حدث  
،حيث رحبت خمتلف أصناف جند اإلجنشارية جبموع وعلماء الزوايا القرآنية كمتطوعني  م1791سنة 

طاهر بن حواء وجعلوا إىل إىل جانبهم من أمثال سي حممد بن عبد اهللا اجلاليل وقاضي معسكر سي ال
جانبهم عدد من املتطوعني احلرفيني كاحلدادين واخلشابني فكانت تركيبة اجليش مزجيا بني العسكرية 
العثمانية وأوتاد من الطلبة املتطوعني الذين كان هلم الفضل يف النصر على اإلسبان وفتح وهران حتت 

اليب وسيدي بومدين وسيدي حممد بن ان الطرايات أصحاب الزوايا وعلمائها منهم سيدي عبد الرمح
   اإلجنشاريةالروحية اإلستشهادية يف صفوف جند الذين أمروا طلبة واليام ببث القوة )1(عودة 

وتدريسهم التعاليم اإلسالمية، وقد نتساءل كيف متكن هؤالء املتطوعون من بناء جسر التواصل 
غلة دورا يف هذا التواصل ؟ أم أن هناك من يتقن لغة اللغوي والتفاهم مع العثمانيني  ؟  أكان للكرا

احلوار من جند اإلجنشارية ؟ ورغم كل الظروف اليت أحاطت باحلدث فإن الذي مجع بني العثمانيني 
والكراغلة وقبائل املخزن واجلزائريني والطلبة املتطوعني من الزوايا القرآنية جتلى يف اإلحساس بروح 

ووصل : "عرب عنه كاتب الباي حممد الكبري حممد بن ميمون اجلزائري التضامن واألخوة،وذلك ما 
اجليوش من املطوعة الغازين املدونني إىل حقوقهم من املغنم املتقدم والنفل املبارك املعني ، فتضاعف 

 استحموا حبمى األبراج املشيدة، وفرج األبواب املتعددة  ... بذلك يقينهم ، وازداد به على قتال العدو
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــ الوضع اإلجتماعي و اإلقتصادي جلند اإلجنشارية  الفصل الرابع
 
 

وتالحق وابل األمم احملشودة احملشورة من اموعة املنصورة املوفورة، متوج م موقف اجلهاد ويتراكم 
   )2( " ..منهم، وفّرهم اللّه

منوذجا عن التعـاون   م 1816سنة " د عمر باشاعه"و من جانب آخر قدمت األحداث التارخيية يف    
الـيت   )3(بني السكان واحلرفيني والبنائني و اإلجنشاريني بصقل احلجارة من احملاجر إلعادة بناء األبراج

دمرا احلملة البحرية اإلجنليزية اهلولندية على اجلزائر ،فكان الباشا املشرف الرئيسي على ذلك واحملفز 
  )4(. ليومي إىل مرتني لكل فرد مدين و عسكريهلم مبضاعفة األجر ا

                              
ـ   (1) Mahfoud Kaddache, Op-cit, P. 142 

            جعل الباي محمد الكبیر القسم األكبر من جیشھ تحت قیادتھ ، ثم اتفق مع علماء معسكر و ضواحیھا أن یجمع الطلبة  -
:باط في جبل المائدة ، لمزید من المعلومات أنظرو المدرسین وقراء القرآن بر   
، تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكریم،الناشر إلى الجنوب الصحراوي الجزائري أحمد بن ھطال التلمساني،رحلة محمد الكبیر -

  20 -19م ،ص 1979عالم الكتب القاھرة، الطبعة األولى ،
  226ص محمد بن میمون الجزائري، المصدر السابق ، ـ   )2(
  203المرجع السابق، ص  الجزائر الثقافي، ختاری أبو القاسم سعد اهللا ، ـ  )3(

ـ   (4) Moulay Belhamissi, Op-cit, P. 31. 
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ونفس مظاهر التضامن والتعايش جتلت بني اجلزائريني املـدنيني واجلنـد املتقاعـدين والنظـاميني      
العسكريني وفئة احلطابني خالل إشرافهم ومداومتهم على عدة حصون دفاعية بأحواز مدينة اجلزائـر  

لتعاون للدفاع عن املدينة مـن اإلجتيـاح والتهديـد    وكانت ثكنة مرسى الدبان قمة يف األخوة وا
  .)1(م 1830ماي  10هـ املوافق لـ 1245ذي القعدة  17العسكري الفرنسي يوم 

  
  :اإلنفتاح الثقايف والتعايش املذهيب ـ 2
  

فـإن هويتـهم   )2(ائد والتقاليد والطريقة البكداشيةرغم أن جند اإلجنشارية محلوا معهم العق  
وطبائعهم سرعان ما انصهرت واندجمت يف الثقافة اإلجتماعية للسكان اجلزائريني يف املدن واألرياف 
فاقتربوا من زوايا أصحاب الربكات طالبني من أوليائهم النصر واالستقرار باآليالة وبدوام اخلـريات  

ورهم الديين اتبع بعضهم الطرق الصوفية كالشاذلية والقادرية وسـاهم  على أهاليهم، وللتعبري عن شع
واملكتبات وأوقف بعضهم أوقافا على األعمال اخلريية اشـتركوا مبحـض   )3( آخرون يف بناء املساجد

  .)4(إرادم   يف مؤسسات األوقاف
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لقد كانت زاوية شيخ البالد مبدينة اجلزائر مقتصرة على الطلبة العثمانيني من عائالت املدن يقصـدها  
شباب وأطفال من العائالت اإلجنشارية قبل انضمامهم إىل جند األوجاق هذا ماجعل أصناف جنـد  

هلم إسـهامات يف ذلـك   اإلنكشارية يسامهون يف ترقية هذه الزوايا و خاصة األغوات الذين كانت 
آغا الصباحيية مبدينة اجلزائر خمصصة "مصطفى بن مصطفى"فكانت زاوية القاضي املالكي اليت أسسها 

إلسكان علماء ومريدي املذهب املالكية من ريعه اخلاص من منطلق اإلحسـان للمجتمـع وبعـث    
جتماعيـة مـن زواج   التعايش بني املذهب احلنفي واملالكي واستمراره يف نطاق كل املمارسـات اإل 

كما ساهم ضباط اإلنكشارية من أصناف البولوكباشية يف اإلندماج الثقـايف   )5(ومعامالت إقتصادية
                              

ـ  (1) Ibid. P. 107 
 سنة   نیسابور النیسابوري المولود في الطریقة البكتاشیة طریقة صوفیة تنسب إلى خنكار الحاج محمد بكتاش الخراسانيـ   )2(

 أوالد إبراھیم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زین م وینسب خنكار إلى أنھ من1248ھـ ـ  646
ھذا في زمان السلطان أورخان العثماني  العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب ـ رضي اهللا عنھ ، سافر إلى تركیة وكان

ینشئھم على طریقة   و    أھل الذمة، وممن ال أب لھم خ خنكار تعلیم أوالد األسرى منھـ  الذي عمد إلى الشی761المتوفي سنة 
  :یأمر المجندین بوضع أیدیھم على قبعاتھم لتسود البركة، لمزید من المعلومات أنظر  وكان الشیخ.  الصوفیة  البكتاشیة

-Lucien Kehren, Les Janissaires in Miroir de l’Histoire, Paris, 1982, P .24 
  )19(، أنظر الملحق رقم  كانت العادة عند تدشین المسجد اإلشادة بجند اإلنجشاریة بجداریة تخلد أعمالھمـ   )3(
  .188 – 185المرجع السابق، ص ، الجزائر الثقافي ختاریأبو القاسم سعد اهللا ، ـ   )4(
  .270. بق، صالمرجع السا الجزائر الثقافي، ختاری أبو القاسم سعد اهللا ،ـ   )5(
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مـن حمـيط    ببإنشاء مدرسة لتعليم القرآن الكرمي بالقر" مصطفى البولوكباشي"بادر احلاج  ثحي
    .)1( مبدينة اجلزائر" جامع خضر باشا"

                  
املنطلق فإن إقامة العمران التعليمي الثقايف يف وسط األحياء اآلهلة بالسكان واملسـاجد   ومن هذا     

والكتاتيب سامهت يف ترابط األجيال واستحضار األخوة واملعامالت واملمارسات اليومية بني التركيبة 
  .السكانية يف األيالة اجلزائرية

  
  :األوقاف واملعامالت االجتماعية ـ 3
  

يشرف على عقارات األحباس موظفون وفئات من جند اإلجنشارية تعينهم سـلطة الباشـا     
والديوان والبايات يف صفة وكالء أو نظار يتصفون بشخصية مثالية يف اتمع ، باعتبار أن منصـب  

ملراقبة من قبل الشرائح اإلجتماعية احلضرية اليت قد الوكيل منصبا تشريفيا و تكليفيا خيضع للتزكية وا
  .)2( تكون كذلك سببا يف إقالته بشهود من الرعية  حبجة سوء إستخدامه ملداخيل األحباس

كثريا ما يقوم الداي أو الباي بتحريات دقيقة لتزكية وتعني شخصية ورعة وتقية يف منصـب    
ت واسعة يف مراقبة وضعية األوقاف مبعية جملـس  حلساسية املنصب الذي له صالحيا"  شيخ الناظر"

  .)3(األوقاف املتكون من شيخ البلد وناظر بيت املاجلي و أحد ضابط اإلجنشارية 
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قها األعمال اخلريية اإلجتماعية  والثقافيـة  و أما عن نشاطه فإن جل أعماله وإجراءاته وخدماته منطل
ومنح املعروف للمعوزين واآلمان واألمن اإلجتماعي، والسهر على األحباس املختلفة وتوزيعها علـى  
خمتلف املرافق العامة لتعود باألحسن على احملسنني وعلى أصحاب الثروة والعقارات بالثواب ، وعلى 

الدينية والثقافية وحتقيق بعض اخلدمات للسكان احلضـر  ومـرافقهم    املدينة بالصيانة الدائمة لبناياا
  .العامة كتوفري املياه و العيون و متديد الطرقات

 

                              
  .277. المرجع نفسھ ، صـ   )1(

(2)- A. Devoulx, Les édifices Religieux de l’ancien Alger, in  R.A 1861,P. 371 
 .179 – 178 .، المرجع السابق، صمؤسسات األوقاف  ناصر الدین سعیدوني، موظفوـ   )3(
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فاستطاعت بذلك مؤسسات األوقاف مبا تتميز به من صبغة دينية وما توفره من خـدمات ثقافيـة      
ع وأن تقـوي بنيـة معامالتـه    وإجتماعية أن حتافظ على اإلنسجام الثقايف لشرائح واسعة من اتم

احلضارية واإلدارية وأن جتعل جند اإلجنشارية مبختلف رتبهم طرفا يف تلك البنية بفضل جهـود ودور  
)1(الوكالء و النظار و جملس األوقاف 

 .  
وميكن أن نبني عرب اجلدول التايل مسامهة خمتلف أصناف و رتب جند اإلجنشارية يف مؤسسات                      

  األوقاف للوقوف على املكانة اإلجتماعية و الثقافية اليت كان حيظى ا بعضهم يف الوسط احلضري
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  )9(جدول رقم 
  )2(جدول ألهم الوكالء ملؤسسات األوقاف من جند اإلجنشارية

  "أهم وكالء احلرمني الشريفني مبدينة اجلزائر ومدن أخرى"
  

  م1695 ـ 1694/ هـ1106حممد آغا بن عبـد اهللا احلـاج     مدينة اجلزائر
                              

  
   .184 – 183السابق، ص  ، المرجعمؤسسات األوقاف  ناصر الدین سعیدوني، موظفوـ   )1(
  
  
 
  
  .192 – 186موظفو مؤسسة األوقاف في الجزائر، المرجع السابق، ص : ناصر الدین سعیدونيـ   )2(
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مصطفى آغا بن يلس تركي عمر 
  شليب آغا بن صاحل

  م1722 ـ 1720/ هـ  1135 ـ 1133
  .م1727 ـ 1726/ هـ 1139

  م1828ـ  1827/ هـ1243  حممد شاوش  ة البليدةمدين
  م1695ـ  1694/ هـ 1106  يأمحد بولوكباش  مدينة القليعة
  م 1808ـ  1807/ هـ 1222  يإبراهيم بولوكباش  مدينة املدية
علي يولداش نسيب سليمان آغا   مدينة مليانة

  عبد اهللا يولداش
  م 1682ـ  1681/ هـ  1093
  م 1710ـ  1709/ هـ  1121

  شالشر
  علي باش بولوكباشي

مصطفى بـن أمحـد أوجـاق        
  162رقم 

  م 1739ـ 1681/ هـ 1151ـ  1092
  م1744ـ  1743/ هـ  1156

  
  "أهم وكالء بيت املال"

  
  علي آغا بن حممد التركي  مدينة اجلزائر

  مصطفى أغا
  م1680ـ  1679/هـ  1090
  م1798ـ  1797/ 1212

مصطفى آغا بن حممد التركـي    البليدة
  ل بيت املال بالبليدةوكي

  م1699ـ  1698/هـ  1110
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الذي نستنتجه من اجلدول أن فئة الضباط اإلجنشاريني من رتبة األغا و البولوكباشي كانت هلـم       

أوقاف احلرمني الشريفني و ببيت املال بعد تعينهم مـن   تؤسسااألولوية يف ممارسة منصب الوكيل مب
قبل الداي أو الباي أو تزكيتهم من قبل أعضاء الديوان و الس العلمي ، وقـد يكـون التعـيني           

يف املنصب  لألكثر تأهيال إىل جانب إسهاماته يف بناء املساجد و املكتبات و املدارس و الزوايا مبدينة 
ملدن ااورة و وقفه لبعض عقاراته العمرانية و التجارية على األعمال اخلريية اليت تكسـبه  اجلزائر وا

مكانة إجتماعية وثقافية دينية يف اتمع ،ومن جانب أخر ميكن أن نعترب نظام اإللتـزام لـه عالقـة    
  .بالتعيني الذي مصدره الداي و بعض أعضاء الديوان اخلاص 

  
املدنية كوكالء مبؤسسات األوقاف فلقد كان شيخ الناظر يوكل قضـاة   أما عن ممارسة مهامهم    

يقومون بإنتقاء جمموعة من العدول يعينون جبانب الوكالء اإلجنشاريني لتسجيل املـداخيل و تقـدمي   
احلسابات املفصلة لناظر األوقاف كل ستة أشهر وضبط مصاريف الصيانة بإعتبار أن املـدة احملـددة      

شاري يف منصب الوكيل ال تتعدى سنة واحدة حسب اجلدول وقد تكون هلا عالقـة  يف تعيني اإلنك
بسنة العطلة اخلاصة بالنظام العسكري لألوجاق ،إال أننا جند يف اجلدول املدعو  علي باش بولوكباشي 

سنة و الذي مل جند له تفسريا   58وكيل مبؤسسة احلرمني الشريفني يف مدينة شرشال مارس منصبه ملدة 
ا نالحظه أن فرص التداول على منصب الوكيل كانت أغلبها بني األغوات والبولوكباشية و هلـا  وم

 40قابلية التجديد من قبل شيخ الناظر وجتدر اإلشارة إىل أن منحة الوكيل السنوية كانت تزيد عـن  
  .وال توافق حجم اخلدمات اليت يقدموا رياال

على احلرمني الشريفني يف مدينة اجلزائر واملدن ااورة هلـا  لقد أورد دوفو أن جمموع األمالك احملبسة 
  )1(.عشية اإلحتالل فهي إذن يف حاجة دائمة لتأطربها من لدن اإلنكشارية 1557إىل  1357تقدر مابني 

  
  :عادات اجلند اإلنكشارية وصفام ـ 4
  
جند اإلجنشارية يقضون جل أوقام يف اخلدمة العسكرية إال أن هلم ميل كبري للحياة املدنية رغم أن   

والرغبة يف بناء األسس احلقة لألسرة العثمانية أساسها الزواج والبنني والرخاء والثروة واألمالك لتأمني 
  الوسط اإلجتماعي  بقاءهم و استمرارية هويتهم وألقام، ولترسيخ تلك املظاهر كانت أعماهلم يف

  
  
  
  
  
  

                              
  62،المرجع السابق ، ص ناصر الین سعیدوني ، الوقف ومكانتھ ـ   )1(
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احلضري تتميز بنوع من املرونة واإلحترام للقواعد والقوانني املدنية واملمارسات السكانية مع خمتلـف  
فكانوا نادرا ما يقترفون سرقة أو قـتال  الشرائح، وخاصة األعيان واألشراف من العائالت املرموقة، 

عمديا وإن صدر منهم ما ميت بالذَّمي واملنكرات فإم جيتهدون يف وضع قواعد إصالحها وإخفائهـا  
  .)1(باآليالة  عن العامة والرعية، ألن مستقبلهم متوقفا على سلوكام و حسن سريم

  
اليت حترم عليهم ممارسة مـا خيـالف    فالعثمانيون كانوا متمسكني بفضائل عادم اإلسالمية  

الشرع والنظم والتقاليد اإلجتماعية العربية، فكانوا أرقى يف معامالم اإلنسانية اإلسالمية ال يعبثـون  
بكلمات اهللا وال يذمون أفضاله ونعمته بني الناس بل كانت البسملة يف أفواههم و من خالل أفعاهلم 

،فكان من النـادر جـدا أن تتعقـد    )2( ئض العقيدة اإلسالميةوتصرفام وحىت يف تأدية أركان وفرا
اخلصومات بينهم خوفا من فرض القوانني العقابية عليهم من قبل السلطة العسكرية ورموز الـديوان  

  .)3( الذين كانوا يسهرون على تطبيقها
  

اإلجنشارية  باحلالة الصحية والنظافة البادية على مالمح العثمانيني واجلند" هايدو"لقد اعترف   
أن ميزاجهم وبزتهم كانت نظيفة وأسـلحتهم  تسـر   "خاصة ،ففي وصفه لفرسان الصباحيية ذكر 

وهذا راجع حلرص الزوجات على نظافة بدالت أزواجهن و اعتنائهن بلـوازمهم  )4( الناظرين بلمعاا
  .)5(  "اجلندية وحسن ترتيبها داخل اخلزائن 

ارية من خمتلف اللحوم املعروضة يف األسواق احلضرية فغالبـا مـا   أما النمط االستهالكي لإلجنش    
كانوا يستهلكون حلم الضأن والبط وكذلك الدجاج واألمساك،ولكن كانوا يتمادون يف إستهالك حلم 
اجلمال وطهيها على الطريقة البدوية الصحراوية خالل تواجدهم بالصحاري أو السـهوب خـالل   

  .  )6(اخلدمة باحملال أو النوبات 
    
     
  

                              
  .119السابق، ص  المصدرحمدان بن عثمان خوجة، ـ   )1(
ن بالموسیقى وأدواتھا والغناء الشعبي العثماني المقتبس من حیاتھم الیومیة بالجزائر وعمولو كان اإلنجشاریون ـ   )2(

                                                                                         :رأنظ أكثربعادات المدن، لتفاصیل  حتكاكھمباو
- Diego de Haedo, Op-cit, P. 86 

فات اإلنكشاریة احترام عادات الجزائریین والشریعة اإلسالمیة ومحاربة الرجس والرذیلة ونبذ الخصام وإشاعة من صـ   )3(
فال یمارسون ألعاب القمار والمیسر لرجسھا وعواقبھا في القرآن الكریم، وما یترتب عنھا من  التسامح والتواصل بین السكان

  :أنظر  .في لعب الشطرنج الذي یلھب أفكارھم وسكینتھم ومھاراتھمخراب البیوت والدخل،وبالمقابل كانوا یتمادون 
- Diego de Haedo, Op-cit, P .197          
ـ    (4) Ibid, P. 198. 
ـ    (5) Ibid,P. 196. 

  .176ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص ـ   )6(
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من خالل مالحمهم وطريقة معامالم  )1(وكانت من شيم جند اإلجنشارية التباهي بالشجاعة واإلقدام
أو شـرخ          اإلجتماعية واإلقتصادية اليت اجتمعت يف مظاهر قوة شخصـيتهم بإحـداث عالمـات    

يف ساعدهم األيسر وتضميده بشيء من الزيت، وما تلك إال رمزية من رموز طرد الشـر حسـب   
  .)2(اعتقادهم ، و اليت متهد هلم سبل احلياة اليت يسرها اهللا سبحانه وتعاىل 

  
ـ            ها وبعيدا عن املظاهر اإلنضباطية العسكرية واإلعتقادات كانوا ميارسون عدة ألعـاب مارس

أسالفهم يف األناضول منها ألعاب الفروسية اليت أفرطوا يف ممارستها يف مجيع ربوع اآليالة اجلزائريـة   
ألا حلقة من حيام اإلجتماعية، ألجل ذلك حافظوا على استدامتها حىت أضحت عادة يف اتمـع  

و أيام ) بريم ـ Beraim( اجلزائري إضافة إىل ذلك كانت متارس  أنشطة ترفيهية خالل األعياد الدينية
اجلمعة ويف بعض الفصول خاصة فصل الربيع الذي تنظم فيه سباقات اخليل وتبـادل العصـي بـني    
الفرسان وإظهار مهارام يف رمي الرماح والسهام، اليت كانت تستعمل بشكل واسع خـالل أيـام   

  .)3( والقناصلة الصيد كصيد الطيور واخلنازير اليت تباع للمسيحيني املقيمني من التجار
  
وأما العامل املشترك الذي شكل احللقة اإلجتماعية املوحدة لكامل جمتمع اآليالة جنده يف املقامـات        

إضافة ملواسم احلج )4(واملزارات وأضرحة األولياء الصاحلني اليت كانت عمراا قبلة لكل شرائح اتمع
يشرف عليها أسر هلا مكانة دينية و إجتماعيـة  احلج اليت تنظم عرب رحالت القوافل الربية واليت كان 

  )5(.باملدن شرف علماؤها وشيوخها بأمري ركب احلج كأسرة الفكون بقسنطينة 
  

فرحلة احلج جعلت الشرائح اإلجتماعية مبختلف وظائفها و مكانتها تندمج يف ما بينها بفعل األعمال 
يف التواصل و التعارف بينهم خالل مدة السفر  اليومية اليت تزيل كل احلواجز الوظيفية واللغوية و تزيد

ونفس الشيء ميكن أن يقال عن السفن البحرية اخلاصة باحلجيج واليت كانت يف غالبيتها تتكون مـن  
سكان احلضر و احلرفيني واملوظفني و العسكريني ، وما أورده ملنور مروش يف اجلدول التـايل عـن   

لدليل علـى أن الفـوارق الطبقيـة     )6(م  1823ىل مكة سنة املكونات البشرية لسفينة احلج املتجهة إ
 . اإلجتماعية و الثقافية  قد تضمحل بينهم باإلحتكاك و التعارف  رغم إختالف ثروم 

 

                              
أمر الحرب من تصنیف وإغارة واجتماع أن : "حیث قال والفروسیة حث محمد بن محمود بن العنابي على اإلقدامـ   )1(

    :نظرأ: لمزید من المعلومات..." واقتراف وإقدام وإحجام وكر وفر وركوب ونزول وظھور وتثبیت
 .52، ص ، المصدر السابق محمد بن محمد بن العنابي، السعي المحمود في نظام الجنود  -              

 .Diego de Haedo, Op-cit, P.  167 -: نظرأ، Deli بـ  باللغة العثمانية يلقب الرجل املقدام والفارس املغوارـ   )2(
ـ   (3) Diego de Haedo, Op-cit, P. 85. 
ـ   (4) Ibid,P. 147. 

أبو القاسم سعد اهللا ، مجتمع قسنطینة من كتاب منشور الھدایا، المرجع السابق ،ص -   (5). 
ـ   (6) L. Merouche, Op-cit, P. 49. 
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  احلجيج يف خزينة السفينة املتوجهة مبالغ النقود املودعة من قبل: 10جدول رقم 
  )1(.م 1823إىل مكة سنة  

  
  القيمة باحملبوب  القيمة بالسلطاين  القيمة بالبياستر  األشخاص ووظائفهم

  65  108  2478  بسطاجني خوجة

    24  94  الدباغ. س.ح

  6  104  616  حسان األوده باشي

  34    106  حممد الدلسي

      10  املستغامني

      15  ب ـ س ـ القسنطيين

      22  س ـ امللياين

    
 
 
 
 
 
 
 

                              
ـ  (1)  L. Merouche, Op-cit, P .49 
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م بني اإلجنشارية و املـدنيني  1823البحرية حنو مكة قبل سنة ونفس احلال قد يكون يف السفريات     
رغم متلمل الظروف اإلقتصادية والسياسية اليت أعاقت تنظيم رحالت احلج عامة، وذلك مـا أورده  
الباحث مارسال كولومب خالل دراساته يف حمتويات سجالت األوجاق أن سنوات احلج اخلاصـة  

متلملـت حسـب الظـروف     م19م إىل بداية القرن  18منذ القرن  بالعثمانيني اإلجنشاريني يف األيالة
اإلقتصادية والسياسية ، وعرفت منحىن تصاعدي بزيادة وأفواج احلجيج خاصة يف السنوات التاليـة  

  .ولسنا ندري ملاذا مل يوازي كولومب عدد احلجيج بالسنوات 
بتحسن القدرة الشرائية  ، قد تكون متعلقة)م1797م ـ   1786(هـ  1212هـ إىل  1205ـ سنوات 

  و الصرف و األحوال الصحية
م و ارتفـاع  1800،عودة سفريات احلج بعد تعرض األيالة للجفاف سنة) م1804(هـ  1220ـ سنة 

م ، ويبدو أن 1804األسعار و إخنفاض القدرة الشرائية الذي أعقبها انتفاضة اإلجنشارية ضد اليهود سنة
  عودة احلج كان بعد هذه احلادثة

رغم احلمالت البحرية األوربية على األيالة إال ) م1820م ـ   1815(هـ  1236هـ  1231سنوات ـ 
  أن رحالت احلج تواصلت عرب الرب وتوقفت حبرا 

 .)2(عرفت كثرة احلجيج بعد تسريح حسني داي املراكب خلدمتهم  )1( )م1822(هـ  1238ـ سنة 
  
  :املصاهرات واملمارسات اإلجتماعية  ـ 5

  :الصداق والزواج ـ 1ـ  5     
جل الدراسات التارخيية عن اتمع يف اآليالة اجلزائرية ركزت على التركيبة السكانية كأساس   

السياسية واإلقتصادية من عثمانيني وكراغلة وأعيان املدن  ملعرفة الطبقية اإلجتماعية وثرواا وسلطتها
وأشراف األسرة احمللية واألهايل واليهود وغريهم، دون تسليط الضـوء عـن التعـايش احلضـاري     

  )3(. اإلجتماعي والتمازج احلاصل بينهم ملدة ثالثة قرون يف بنية إجتماعية واحدة
 
 
  

                              
ـ   (1) M. Colombe, Op-cit, P. 168 

144أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق ،ص -    (2)  
التغیرات التي  كثیر من المؤرخین الذین كتبوا عن خصائص التركیبة اإلجتماعیة للجزائر في العھد العثماني وأظھروا - )3(

:  ید من المعلومات راجع مست بنیتھا خاصة في المدن الحضریة ،لمز         
- P.Boyer, La Vie Quotidienne à Alger à la veille de l'intervention française, hachette,1963 
              PP.147-165 
- Diego de Haedo, Op-cit, PP.  55- 61 

-Tal.Shuval, La Ville D'alger vers la fin du XVIIIe siècle, population et cadre urbain, C.N.R.S, 
      1998, PP. 123 -129                                                                                                      
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فكان من األمهية أن نرفع كل التباس وغموض عن الشرحية العثمانية اإلجنشارية الـيت امتزجـت      
بالتركيبة السكانية لأليالة باملمارسات واملعامالت، و أضحت من األعمدة املكونة حللقـات البنيـة   

  . اا وملكياا التحتية اإلقتصادية بثرواا وعقار
من هذا املنطلق سعيت إىل دراسة بعض الوثائق األرشيفية الوطنية للتوصل إىل معلومات ذات البعـد  
اإلجتماعي وتشرحيها لتشخيص سبب تعلق تلك الفئة العثمانية باحلياة املدنية ورغبتهم يف اإلنـدماج   

مالت واملمارسات اإلجتماعيـة  بسكان احلواضر واألرياف إىل جانب تسليط الضوء على بعض املعا
 .واإلقتصادية اليت كانت سبيال يف تعايشهم باتمع 

  
أن األجناد العثمانيني باجلزائر مل جيدوا صعوبات " محدان خوجة"فعن أحوال الزواج ويسره أورد     

ذهب  يف اإلقتران من شىت الشرائح اإلجتماعية اجلزائرية رغم إختالف املذاهب الدينية، ونفس الشيء
حيث أشار أن جند اإلجنشارية مل تكن هلم مشكالت يف طلب النكاح مـن  " فونتري دو باردي " إليه 

البكر والثيب من بنات احلرفيني واملدنيني، فكان تقدمهم للزواج مبنيا على إحترام التقاليد األسـرية  
قانوين مـن األغـا    ،و للعلم أن طلب الزواج ميهد له بتسريح)1(للمجتمع وأركان الزواج والصداق 

الذي يوكل كاهية العسكر بصياغة وثيقة  يستظهرها اليولداش  أمام القاضي لتسهيل عقد نكاحـه  
وتسجيله يف سجالت العدول والنكاح وختضع صفة القبول و اإلذن بالزواج  لسـريته و أقدميتـه   

 . ودخله مع إبالغه برتع أسهمه من اخلبز واملواد الغذائية
  
عثمان خوجة أن اجلند وجدوا كل التسهيالت يف اإلقتران ،و ذكرهم بأم كـانوا  أورد محدان بن  
شديدي احلرص على احترام عادات البالد ليحببوا أنفسهم إىل سكان األيالة ومن كانت هلم بعـض  "

املساوىء، كانوا يعملون على إصالحها أو خيفوها بدقة لألسباب الـيت ذكرـا و ألن مسـتقبلهم    
وقد تسهل سريم سهولة إختيار األزواج من األسر احملافظة يف املـدن  " سريم موقوف على حسن

  .)2(احلضرية والقبائل ذات السمعة اإلدارية والعسكرية 
لقد ساعدتنا سجالت الزواج والطالق واملعامالت اإلجتماعية املالية بأرشيف والية قسنطينة   

وإدراك  )3(اليدها اجلزائرية املتعلقة باملهر والصداقيف معرفة شبكة املصاهرات وقواعدها اإلسالمية وتق
  شكلية وصياغة العقود من لدن القضاة ودورهم يف توثيق العالقات واخلالفات والسهر على التكفل

 
 
 
 
  

                              
ـ   (1) Jean Michel Venture de Paradis, Tunis et Alger , Op-cit, P. 175. 

 .119لمصدر السابق، ص حمدان بن عثمان خوجة، اـ   (2)
 م 1817ـ م  1787لـھـ الموافق 1232 -  ھـ 1202سجالت األربع للنكاح والطالق، المحكمة المالكیة بقسنطینة من ـ   (3)



 120 

 ـــــــــــــــــــــــ الوضع اإلجتماعي و اإلقتصادي جلند اإلجنشارية  الفصل الرابع 
 
 
  

ومستويات اإلنفاق واملبالغ املالية اليت تبني مستوى معيشة الزوج ومكانـة  بالنساء واألرامل واأليتام، 
  .)1(املرأة يف اهلرم اإلجتماعي

وما استوقفنا خالل تصفحنا لتلك السجالت التقارب بني الزوج اإلجنشاري ذو املذهب احلنفـي      
لزوجة رغم وجـود  والزوجة اجلزائرية ذات املذهب املالكي، وتوثيق جل عقود النكاح على مذهب ا

 .رمزية وسلطة املذهب احلنفي وأئمته ومؤسساته القضائية الوقفية
  

من الزوج دون إكراه "الرضا واإلجياب"إن عقد النكاح يف املذهب احلنفي يعتمد أساسا على ركن    
يف حني شروط عقد النكـاح علـى    )2(للزوجة أو إجبارها على النكاح سواء كانت ثيبا أو بكرا، 

املالكي يشترط الويل والشهود وصيغة العقد باإلجياب والقبول مث املهر أو الصـداق، هـذا   املذهب 
األخري يعترب يف الشرع شرطا من شروط العقد الصحيح، ومن الناحية اإلجتماعية واالقتصادية يعتـرب  

 .)3(معيارا للهرم اإلجتماعي واملايل وتصنيفا ملنحىن الثراء، وحمطة للتمازج األسري
  

غلبية جند اإلجنشارية مبختلف رتبهم جابوا مواقع عديدة من اآليالة ابتداء من مدينة اجلزائر مرورا أ    
بالنوبات واحملال اخلاصة جبمع الضرائب واحلمالت العسكرية، ورغم اخلدمة العسكرية إال أم بنـوا  

نوبات ويف القبائل تراتيب انصهارهم وزواجهم يف املدن احلضرية بنسبة كبرية وبدرجة متوسطة يف ال
املوالية واألسر احمللية، قد تكون أسبابه التقرب من اإلدارة والقضاء وحتقيق األمن والرخاء والصـنائع  
والعمران الذي تتنعم به املدن دون األرياف فطبيعة األسر احلضرية القائمة على القـوانني الوضـعية   

ملايل والتركات والعقارات يأ هلم ظـروف  املنظمة للوسط العمراين احلضري واحملافظة على اإلرث ا
  .)5(والعسكرية واإلنتساب والنسب واكتساب املكانة اإلجتماعية )4(إثبات الشخصية واأللقاب املدنية

ولتوضيح الرؤية أكثر حول إنتشار ظاهرة الزواج لدى جند اإلجنشارية استعراضنا بعض وثـائق      
  .رها يف الوسط االجتماعي واالقتصاديالنكاح األرشيفية ملعرفة حمتوياا وآثا

  
  
  
 
 

                              
  عائشة غطاس، سجالت المحاكم الشرعیة وأھمیتھا في دراسة التاریخ االقتصادي واالجتماعي بمجتمع مدینة الجزائر ـ   (1)

 .71، ص 1997، الجزائر 3ع  ،إنسانیات  د العثماني، مجلةفي العھ          
  :  لمزید من المعلومات أنظر الثیب ال تستحي بأن تأمر ولیھا بوالیة عقد نكاحھا، أما البكر فیغلب علیھا الحیاء ـ   (2)

 .30ـ  1  ص، 1970مصر  المكتبة التجاریة الكبرى ،، 4 جالجزیري، كتاب الفقھ على المذاھب األربعة،  عبد الرحمان    -  
 .77، ص 2001صالح فركوس، تاریخ النظم القانونیة واإلسالمیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة ـ   (3)
  .37السابق، ص   أبو القاسم سعد اهللا، دفتر محكمة المدیة، المرجعـ   (4)
 .38، ص نفسھ المرجع ـ   (5)
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هـ بسجل العدول للمحكمـة   1202احتوت وثيقة مؤرخة يف اليوم الرابع من شهر شعبان سنة    
شاري بفاطمة بنت علي الصحراوي بكرا مبهلـة  زواج سليمان بن عبد اهللا اإلجن  «املالكية بقسنطينة 

  .)1( »الصداق مثانون ريال مع ملحفة وقمجة
فإذا نظرنا إىل صيغة العقد جنده ذكر صفة العسكري دون توضيح رتبته مث لقب البنـت ووليهـا      

املتمسك ببيئته  الصحراوية رغم مكوثه باملدينة و من العقد أتضح أن الزواج كان برغبـة الوالـدين   
و الدالة على اتفاق العائلتني على شروط الزواج خـالل  " بنت" و " بن" حيث ذكرت صيغة البنوة 

وال ندري إن كان " مهلة" تبادل الزيارات بينهما، كما أطلعنا العقد على طريقة تسديد الصداق بلفظ
التقاليد وقد  رياال وبعض املستلزمات قد تكون من 80، أما الصداق فتضمن )2(قبل أو بعد البناء ا 

 . تفرضها الزوجة ، وما القبول بشروط الصداق إال داللة على تكافؤ العائلتني يف املستوى املعيشي 
  

تزوج مسعود بن  «هـ   1207ويف عقد نكاح آخر يعود إىل احلادي عشر من شهر رمضان سنة     
ثني ريال وملحفة بعشرة خليفة النجار من مطلقته األوىل مباركة بنت بلقاسم العسكري وأصدقها ثال

إن احلدث يف العقد بني أن الزوجة أمتـت    )3(  »ريال ينقد عشرة رياالت والباقي بعد عام زواجها
أي من الرجل الثاين " بعد نكاحها"عدة الطالق وأعادها بعلها األول رغم أنه مل يورد يف صياغته لفظ 

تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَال  فَإِنْ طَلَّقَها فَال ﴿ :فاهللا تعاىل أحل ذلك لقوله
 .)4(   يعلَمونَ ﴾جناح علَيهِما أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ يقيما حدود اللَّه وتلْك حدود اللَّه يبينها لقَومٍ

  
ية و اإلنتساب حلرفة الزوج اليت أصبحت عنصرا مكونا هلوية الشـخص     ومحل العقد التركيبة اإلمس 

و الوظيفة العسكرية لويل الزوجة و كالمها من عائلتني من اتمع القسنطيين حدث بينهما التواصـل   
و املصاهرة  من قبل، كما تضمنت الوثيقة أن مسعود بن خليفة أعاد زوجته األوىل مباركـة بعقـد   

عشر من شهر رمضان الذي يكون فيه عقد النكاح منعدما متاما حسب األعـراف     نكاح يف احلادي
و التقاليد اجلزائرية ، ويبدو أن ظروف األسرية للزوج املطلق عجلت بإرجاع مطلقته ،لذلك نوافـق  

  .)5("الطالق عامل مؤسس للزواج " رأي الدكتورة فاطمة الزهراء قشي حينما ذكرت أن 
  

    
 

                              
 .، أرشیف قسنطینةبقسنطینةالمحكمة المالكیة ) م 1791م ـ 1787افق لـ ھـ المو 1205ھـ  1202(السجل األول ـ   (1)
  :في المذھب المالكي تعجیل المھر وتأجیلھ، لكن یستحب تعجیل جزء منھ قبل البناء، لمزید من التفاصیل انظر  یجوزـ   (2)

  .78ص  ،المرجع السابق ،تاریخ النظم فركوس،   صالح -        
  .قسنطینة، أرشیف قسنطینةبالمحكمة المالكیة  )م 1797 -  م 1792/ ـ ھ1211  -ھـ 1206( السجل الثاني ـ   (3)
    230 اآلیة: سورة البقرةـ   (4)
  .367، المرجع السابق، ص ...فاطمة الزھراء قشي، قسنطینة المدینة ـ   (5)
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ومن جهة أخرى بني العقد مدى التفاهم احلاصل بني العائلتني يف حمتـوى الصـداق الـذي قسـم            
رياالت وملحفة و الباقي كايل بعد البناء ا و انقضاء مـدة   10إىل جزئني بإتفاقهما بنقد حمضر قدره 

كاملة ، فتلك العملية يف دفع  املهر تبني حالة الزوج املالية اليت رضيت ا الزوجـة يف سـبيل    سنة
  .التماسك األسري

هـ احتوت نكاحا بصداق  مؤجل بصيغة  1212ويف وثيقة أخرى تعود إىل أواخر ذي احلجة سنة     
ناء ا، و الذي بني اإلتفـاق  أي بعد الب" و الباقي ثالثة أعوام زواجها "و مؤخر بصيغة"ينقد الشطر" 

املبدئي  بني عبد الرمحان املنتسب لإلجنشارية وويل خضراء بنت أمحد إبراهيم حول شروط الـزواج    
  .و املهر الذي يبقى جزء منه دين يف ذمة البعل 

كما تضمن العقد كذلك شهادة الشاهد أو العادل العريب بن شعبان بوعلي بن حممد عـن طـالق    
إلحالل زواجها وهذا ما يـبني مكانـة العـادل         " ثبت طالقها " جها األول بصيغة خضراء من زو

تزوج عبد الرمحان اإلجنشاري خضراء بنت أمحد إبراهيم  «يف املعامالت اإلجتماعية فكان مضموا  
ثيبا مطلقة ثبت طالقها بشهادة العريب بن شعبان بوعلي بن حممد حل النكاح الصداق مايـة ينقـد   

 ). 4( » ..ر والباقي ثالثة أعوام زواجهاالشط
  
وقد يكون الزواج بالتوكيل أي توكيل الزوجة وكيال ينوب عن الويل يف العقد واملقرر يف املذهبني   

  هـ اليت نصت على  1224املالكي واحلنفي، وذلك ما ورد يف الوثيقة املؤرخة يف أوائل شوال 
فى اإلجنشاري بكرا على صداق نقد مايتـا ريـال   زوج مصطفى بن حممد اإلنكشاري بإبنة مصطت «

على وجه احللول زوجها منـه مصـطفى   )بل اجلميع ؟ (وحزام وأمة وأوقيتان جوهر أو ملحفة ينقد 
 .)1( »شاوش بتوكيل إياه 

  
لقد احتوى عقد النكاح على عائلتني إجنشاريتني  يبدو أما من نفس املسـتوى املعيشـي،وكان      

، أما مـن  " بنت"و "بن "ضع شروط الزواج مسبقا و دل على ذلك صيغة البنوةللوالدين دورا يف و
تفاصيل الصداق  الذي له طابع إلزامي و حمضر بعملة الريال فيتضح من مكوناته أن عائلـة الـزوج       

و الزوجة ذات مكانة إجتماعية ومالية باملدينة وحمافظة على التقاليد العثمانية و القسنطينية و ذلك ما 
لت عليه مستلزمات املهر اليت حتتوي على ألبسة جزائرية وعثمانية كامللحفة واحلزام الذي كان مـن  د

تبعات القفطان أما األمة فتعترب عنصرا مميزا لفئة حمدودة من اتمع إىل جانب األوقية من اجلوهر واليت 
 .جتعلنا نؤكد التمازج بني العادات العثمانية و اجلزائرية

 
 
 

                              
 ، أرشیف قسنطینةبقسنطینةلكیة المحكمة الما) م 1817م ـ 1804ھـ الموافق لـ  1232ھـ  1218( السجل الرابعـ   (1)
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أي تعني مصطفى شـاوش وكـيال   " بتوكيل إياه " و" زوجها منه "و تضمن العقد كذلك صيغة    
عليها خالل تسجيل عقد النكاح رغم وجود الويل على قيد احلياة ، وقد يتدخل القاضي بتعني وكيل 

ون له صلة القرابة وخاصة مع الثيب ، وال ندري األسباب اليت جعلت بنت مصـطفى  أو العادل يك
  . و الذي قد يكون من أقارا و ملما مبعطيات الزواجاإلجنشاري  البكر  يعني هلا وكيال 

ما نستنتجه من عقود الزواج  أن أغلبية جند اإلجنشاري كانوا  خيضعون لترتيبـات الـزواج         
عند اجلزائريني من صداق و مستلزماته رغم أن نسبة عالية منـهم اقترنـوا بنسـاء     املتعارف عليها

 .عثمانيات كرغليات 
  
ومكنتنا عقود الزواج من معرفة املمارسات اإلجتماعية و العالقات األسرية بني خمتلف تركيبـات    

يق شروط النكاح املتفق اتمع و اليت ميزا ترتيب الزيارات و التقارب بني أرباب العائالت بغية حتق
عليه و املسجل يف عقود قضائية تعترب معيارا ملعرفة املستوى املعيشي و املايل للعائالت احملافظة علـى  

  .إنتمائها احلريف و الوظيفي و اجلغرايف داخل النسيج العمراين باملدينة 
ليت كانـت فيهـا   و أما عن تفاصيل حفل الزواج فالقضاة مل يكن من إختصاصهم تدوين أحداثها ا

الزوجة العروس تنقل على ظهر احلصان، فتكون فرصة للعـائلتني لالفتخـار بثرومـا والتمـادي             
يف كرمهما إىل جانب تباهي الزوجني بصرمة الزواج املثقلة باهلدايا النقدية واجلواهر واأللبسة، فكانت 

انيني منظر اإلحترام والتقدير رغـم أـم   تقاليد األفراح وحفالت الزواج اجلزائرية ينظر إليها العثم
  .)1(أدخلوا عليها بعض عادام من األلبسة واملوسيقى واألثاث 

  
 :الطالق واخللع ـ 2ـ  5
  

يكون الطالق واخللع يف حاالت خمتلفة وألسباب متعددة حلل العالقات الزوجية اليت تتعلـق    
ملستحكم الذي تعيشه الزوجة أو إلذاء بعلها هلا أو ختلي الزوج عن اإلنفاق األسري أو ملغيبه بالغيب ا

عنها ألكثر من سنة ، ورغم ذلك فإن قضاة املذهب املالكي كانوا حرصني على متاسـك األسـرة   
سـرية    ومحاية املرأة املطلقة من كل ما ميس مبصريها ومصري أبناءها و إقرار حقوقهم خاصة النفقة األ

  حىت ولو كانت الزوجة غنية أو ذات سلوكات سيئة وتلك املظاهر املتعلقة بسوء خلق املرأة أو سوء 
 
 
 
 

                              
 .99ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص ـ   (1)
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ة الشخصية النامجة عن معاشرا لزوجها مل تسجلها عقود الطالق بالتفاصيل إال أا حددت املسؤولي
  .الطالق و نوعيته لدى فئة اإلنكشارية 

هـ محلت يف مضـموا   1207ففي وثيقة تعود وقائعها للخامس والعشرين من شهر شعبان عام    
"   أمام السيد " طالق رجل من أهل مدينة قسنطينة لزوجته من عائلة إجنشارية بشهادة وكيلني بصيغة 

النوي حضرا الطالق وشهدا احلقوق املترتبة عنه ، و تضمن العقد كـذلك   و مها حممد العريب و علي
و الـذي يلـزم   " أنه مجع هلا أربعة عشر رياال و الباقي كل مازال بذمته"  ةإقرار دين الطالق بصيغ

صاحل بن حممد زوجته آمنة بنت العريب اإلجنشاري طلقـة  طلق  «الزوج بتسديد حقوق الزوجة املطلقة
أنه مجع هلا أربعة عشر رياال والباقي كل ما زال بذمته أمام السيد حممد العريب والسيد واحدة واعترف 

 . )1( »علي النوي 
  

الذي ميلك فيه الزوج حق مراجعـة  " طلقة واحدة" و احتوت الوثيقة لفظ الطالق الرجعي بصيغة    
ولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك وبع﴿: مطلقته من غري عقد ومهر جديدين ما دامت يف العدة، لقوله تعاىل

ع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَها ولَاحوا إِصادإِنْ أَر يمكح 2( ﴾زِيز(.  
ضي عدد الطلقات اليت يؤكد فيها القا"طلقة واحدة رجعية " وبعض عقود الطالق جاءت فيها صيغة  

طلق  « هـ 1224متكن الزوج من مراجعة زوجته كما جاء يف الوثيقة املسجلة يف أوائل ربيع الثاين عام 
 .)3( »سليمان ناصف عرب بلهوان اإلجنشاري زوجه حليمة بنت الزيادي طلقة واحدة رجعية 

  
ع وهي نادرة بسـبب ضـررها   وإىل جانب تلك العقود جند قلة من الوثائق وردت فيها كلمة اخلل   

املايل على املرأة إال إذا كانت غنية، ففي املذهب احلنفي يسمى اخللع النهائي الذي يأخـذ بأحكـام   
أي إذا كانت الزوجة تبغض زوجهـا و ترغـب       )4 (اليمني بالنسبة للزوج واملعاوضة من جهة املرأة

فتح باب اإلفتداء على املرأة للتذليل  يف اخلالص منه ويرفض الزوج ذلك حرصا على ماله فإن الشرع
على ما يترتب عن الطالق من عقبات مالية بتعويض الزوج مببلغ يتفق عليه الطرفني أو يكون للقاضي 
حكما فيه ، فبالنسبة للمالكية يستحب أن ال يأخذ منها أكثر مما مهرها به  حىت يكون اخللع مسـاملا  

  ، وخري دليل على ذلك ما تضمنته )5(يط عمراين وتقاليد حمددة غري مكرها وعدوانيا بني العائلتني يف حم
  
 
 
 

                              
 ، المصدر السابق الثانيالسجل ـ   (1)
 .228اآلیة : سورة البقرةـ   (2)
 ، المصدر السابق  السجل الرابعـ   (3)
 .424ـ  406عبد الرحمان الجزیري، المرجع السابق، ص ـ   (4)
 .86النظم ، المرجع السابق ، ص صالح فركوس، تاریخ ـ   (5)
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مـن   بقسنطينةلمحكمة املالكية ليف سجالت العدول   هـ 1224الوثيقة املؤرخة يف مجادي األول عام 
عيل بن حممد اإلجنشاري من عسكر اجلزاير عائشة بنت حممد الشريف طلقـة  طلق إمسا «خلع تام   

فحسب العقد أن عائشة ختلـت   )1(.  »على إن اختلعت منه مبا يف صداقها عليه اخللع التام ... واحدة
عن ما تبقى من صداقها املؤخر من زوجها إمساعيل و الذي كان يف ذمته دون معاوضة منها  والذي 

 .د مل يوضحه العق
  

وإىل جانب تلك األصناف من الطالق احتوت بعض العقود على حاالت من الطالق تضمنت     
تنازل إمرأة  مطلقة عن نفقتها و هي يف فترة العدة و مل يدم زواجها إال فترة زمنية حمددة و ذلك ما   

فى اإلجنشاري احلمد هللا طلق إمساعيل بن مصط   « هـ 1251بينه عقد الطالق املؤرخ يف شعبان عام 
طلقة بعد البناء بباقي صداقها عليه ومن مطالب الزوجية وحتملت له بنيته احلمل الظاهر ا إىل أمر 

 )2(» و السقوط شرعا وضمنته يف ذلك صهرها أمني التركي بن علي ضمانا ماليا  الرضاع
نفقتها املستحقة و أبدت  فالزوجة املطلقة اليت مل ينب العقد إمسها العائلي و انتساا  تنازلت عن   

بعد عبارة "  محلت" حتملها بنفقة احلمل الظاهر ا إىل فترة الرضاعة، وذلك ما محله العقد من كلمة
التطليق ، رغم أن من واجب الزوج أن ينفق عليها مادامت يف حالة احلمل الظاهر أي العدة إىل غاية 

كون من أسباب التنازل اهلجر و هضم  حق وضعها وحىت القاضي من واجبه التأكيد على ذلك،وقد ي
  .الزوجة واخلصام

وبني العقد أن إمساعيل بن مصطفى اإلجنشاري قبل التطليق مل  يسدد ما عليه من صداق مؤخر     
وكان الوكيل عليها خالل فترة العدة صهرها أمني " بباقي صداقها عليه "حيث تضمن العقد صيغة

 .التركي بن علي
  
حاالت الطالق يف الوسط اإلجنشاري ضمن اتمع احلضري أنه كان ميسرا لديهم ما نستنتجه عن  

رغم أن توثيقه و تسجيله كان أمام قضاة على املذهب املالكي يلزموم حبقوق املطلقة إال إذا تنازلت 
هي عن ذلك غايتهم متاسك اتمع وتعريف أفراده مبا هلم وما عليهم دون إحلاق الضرر بأحد و من 

الودي احلاصل بني اإلجنشارية والطرف املدين قبل تسجيل  قة أخرى بينت عقود الطالق اإلتفاجه
 . املؤخر و حتمل النفقة  تسديد للصداق الطالق عند القاضي من

 
 
 
 
 

                              
 المصدر السابق  الرابع،السجل ـ   (1)
 ، أرشیف قسنطینةبقسنطینةالمحكمة المالكیة ) م 1836ھـ الموافق لـ  1251(الخامس السجل  ـ  (2)
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حملاكم املالكية عن أنواع الطالق اإلسالمي إال أن النساء أو الزجيـات  ورغم ما دون يف سجالت ا   
"          هايـدو "كن يعربن عن طبيعة إاء العالقات الزوجية بطريقة سلوكية طريفـة أوردهـا وبينـها    

يف كتاباته،حيث ذكر أن املرأة اليت تود اخللع من زوجها تتقدم إىل حضرة القاضي يف سكون وحياء 
اوره فترتع حذاءها وتقلب إحدى الزوجني حبيث يظهر النعل متامـا، فيـدرك القاضـي    دون أن حت

 .)1(مقصدها باخللع من زوجها برمزية خلع احلذاء وكرهها لزوجها الذي تظهره بالنعل
  
  
 :عقود البيع والشراء ـ 3ـ  5
  

اإلقتصادية لإلجنشارية باملعامالت املالية و األسواق و البيوعات و نقـل  ارتبطت احلياة اإلجتماعية و 
، لذا حرصت على ان تكون معامالم رامللكيات خاصة داخل املدينة غايتهم حتقيق املنفعة و اإلستقرا

مع خمتلف الشرائح اإلجتماعية خالية من بيع الغرر واهول وبيع اإلكراه لوجود سلطة القوانني الـيت  
مت املمارسات واملعامالت املالية واإلجتماعية عرب رمزية املزوار و القاضي الذي كـان لـه دورا      نظ

  )2( .يف توثيق عقود البيع والشراء على املذهبني املالكي و احلنفي
إن أغلبية العقود كانت أرضية مجعت يف طياا نوعية النقود املتداولة وطريقة نقـل امللكيـة     

رانية القارة واملتنقلة من شخص ألخر و صنفت الثروة املاليـة ملختلـف الشـرائح    اإلستثمارية العم
اإلجتماعية واملستوى املعيشي لدى جند اإلجنشارية وأبناءهم وأحفادهم، ومحلت  يف جبـها عمـق   
املعامالت واملظاهر اإلقتصادية باآليالة وذلك ما بينته بعض الوثائق األرشيفية اليت سوف نسـتعرض  

 .)3(ها عينات من
  

  م1787/ ھ ـ  1202احتوت الوثيقة املؤرخة يف يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شعبان لعام 
احلمد هللا وفيه باعت مباركة بنت عمر اإلجنشاري الربع على الشياع من دار الشرقية املفتح الكاينة  «

رحوم السيد علي الشاذيل مبائتا آمة اهللا وريدة بنت امل) خز و من؟(أعلى مسجد الشيخ الربكة سيدي 
و اجلميع حبال كمال ر أمام شريه و تسلمت املبيع منها ريال و اعترفت البايعة املذكورة بقبض املذكو

  )4( .   »األمساء للتاريخ  
       

  
  

                              
ـ   (1)  Diego de Haedo, Op-cit, P. 176. 

 .112صالح فركوس، تاریخ النظم، المرجع السابق، ص ـ   (2)
 .74، ص السابق عائشة غطاس، المرجعـ   (3)
  المصدر السابق السجل األول،ـ   (4)
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أن مباركة بنت اإلجنشاري كان هلا احلق الشرعي يف التصرف يف اإلرث العقاري الذي بني العقد    
تركه هلا أبوها واملتمثل يف الدار اليت حدد القاضي مواصفاا خالل توثيق البيع لصاحل املالكة اجلديدة 

ه مائتـا  وريدة بنت املرحوم السيد علي الشاذيل ،وما نالحظه أن البيع كان مببلغ حمضر و معجل قدر
و املبيع املثمن بنقد الريال كـان  " و أعترفت البايعة املذكورة بقبض املذكور أمام شريه" ريال بصيغة 

  .معلوما لدى املشترية وريدة اليت استلمت الدار بعد دفع  حقوق توثيق القاضي و رسوم بيت املاجلي 
  
جنشارية  ميسورة احلال إىل  وريدة بنت فالعقد محل طريقة إنتقال امللكية من مباركة املنتسبة لعائلة إ 

السيد علي الشاذيل ،هذا األخري يبدو أنه كان من الطبقة اإلجتماعية و املالية اهلامة باملدينة ملا تركـه  
من أموال بعملة الريال استثمرا ابنته يف شراء العقار، باإلضافة إىل ذلك حرص الطرفني على توثيـق  

كمة املالكية ، فكانت تلك املعامالت املالية سبيال يف انـدماج عـائالت   عملية البيع و الشراء يف احمل
  .اإلجنشارية يف اتمع املدين 

  
ما ميكن أن نالحظه كذلك أن البيع والشراء مل يقتصر على الرجال فقط، بل كان من صالحيات     

تداول العملة وقيمتها النساء ويبدو أن أغلبيتهن مطلعات على أحوال الشرع وعقود البيع والتمليك و
يف اتمع ،وأن القوانني يف ذلك الزمن كانت تؤكد على التوثيق حىت بني النساء الورثة ، ومن جهة 

أخرى بني العقد حرص جند اإلجنشارية غلى اإلستثمار العقاري كأساس لإلسـتقرار و اإلنتسـاب       
الغائب تدفع  اإلنكشارية إىل اإلقتـران    و ميكن أن نعترب صرامة قوانني بيت املاجلي يف مصادرة أمالك

  . و التملك 
  
  م تضمنت 1787/  هـ 1202ويف وثيقة أخرى كانت وقائعها يف اخلامس والعشرين من شوال  سنة   
احلمد هللا وفيه باع علي يولداش اإلجنشاري لصاحل بن حممد بن خملوف نيابة عن بـريم يولـداش       «

مبائة ريال ومخسة عشر ريال خرج قسنطينة دفعها كلـها  ... احلاجاإلجنشاري من احلاج إبراهيم بن 
  .)1( »وتسلم اجلميع حبال املال األمساء ... مبعاينة له 

فالناظر واملتمعن يف الوثيقة يدرك أا تضمنت ألقاب إجنشارية وأمساء عربية جزائرية و أن عمليـة      
التمليك، ومحلت يف طياا مظـاهر البيـع    البيع والشراء كانت بالتوكيل والنيابة يف غياب صاحب

لضمان مصاحل األطراف املعنية بالتوثيق الرمسي، و كان  الوكيل و املوكل لهبالرضا التام واألمان بني 
  .البيع فيه مببلغ حمضر و موثقا يف احملكمة املالكية 

      
  
  

                              
 ، المصدر السابق السجل األولـ   (1)
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ومن جهة أخرى بينت الكثري من عقود البيع والشراء املسجلة يف دفاتر قضاة املالكية واحلنفية مدى    
اهتمام جند اإلجنشارية بالتوثيق لترسيخ مبادئ املمارسات القانونية اإلجتماعية القائمة على عنصـر  

شتري بكامل القيمة أو وجوب تأخر نصـيبا  اإلئتمان والرضا والقبول والوجوب باملعاطاة لشخص امل
منها، باعتبار أن املشرع يشرع تأخري نصيبا منه مع تسجيل القيمة املالية حبوزة القابض وما تبقى منها 

  .باسم املدان، حىت ال يظلم املالك وال املشتري
  
اجلزائر يف أواخر حمـرم  وذلك ما تضمنته الوثيقة القضائية املدونة باحملكمة احلنفية واملالكية مبدينة    

باع مصطفى النجار اإلجنشاري اجلنة املذكورة للسيد املعظم أمحد التركي أوده باشـي  «    هـ 1195
بن خليل مببلغ قدره ألف ريال كلها دراهم صغار وقبض الباقي املذكور مقابل ذلك مائـة وعشـرة   

  .)1( »دنانري ذهبا سلطانيا وسجل ذلك لدى القاضي احلنفي 
عقد بني كذلك قيمة اجلنة الزراعية يف سوق العقارات والنقد املتداول بشكل واسع يف املعامالت فال   

اإلجتماعية ومن جهة أخرى أظهر مدى متسك اجلند اإلجنشاريني باألرض و اسـتثمارها كمصـدر   
مـاعي  للثراء  الذي يساهم يف زيادة أمالكهم العقارية و ثروم املالية املرتبطـة باإلسـتقرار اإلجت  

واإلقتصادي و السياسي و ذلك ما سوف نبينه يف مبحث اإلستثمار التجاري و الزراعي لإلجنشـارية  
  .وطبيعة ثروم 

  
  :تصفية التركات ـ 4ـ  5
  

و جمموع القيم التركات املالية والعقارية مقياسا ملعرفة ثروة املتويف ومعيارا للحياة اليت عاشها   
املالية اليت إستثمرها وأنفقها، واليت انتقلت لألبناء والورثة كحق معلوم ضـمن القـوانني الشـرعية    

  . )2(اإلسالمية اليت حددت أركان اإلرث 
مفيت احلنفية مبدينـة  " احلاج حممد النيار"لقد أطلعتنا الباحثة عائشة غطاس عن وثيقة تركة ألمالك     

م والذي خلف ثروة قدرت بست ومثانني وأربعني ريال، وممتلكات منقولـة  1733ام اجلزائر املتويف ع
ودار بالرحبة القدمية وحمل جتاري وأثاث ومكتبة خاصة واحتوت الوثيقة تفاصيل عن تقسيم التركـة  

  ، وكذا البنت اليت وكلت بعلها املعظم مصطفى )3(بني الزوجة اليت وكلت املقدم  على البيع واالبتياع
  
  
  

                              
 .384، ص المرجع السابق خلیفة حماش، الكشاف، ـ   (1)

 .93، المرجع السابق ، ص صالح فركوس، تاریخ النظمـ   (2)
 .76، ص السابق عائشة غطاس، المرجع ـ   (3)
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ابن عبد الرمحان  إىل جانب حتديد حقوق القصر من اإلبن الشرعي، وتوثيق مستحقات " أوده باشي"

   .)1(القاضي املقدرة خبمسني ريال
اتمع ،مثال على ذلك ما تركه املفيت  فتلك الوثيقة بينت ثراء ومكانة شيوخ اإلفتاء احلنفية يف  

احلاج حممد النيار من أموال عينية و عقارات امتلكها بداخل مدينة اجلزائر ، ومن جهة أخرى بينـت     
العالقة القائمة بني الطبقة املثقفة الدينية و اجلندية اإلجنشارية و املتمثلة يف عائلة الفقيه و املفيت الشـيخ  

واليت أفضت إىل املصاهرة بينـهما بسـبب    بن عبد الرمحانصهره األوده باشي  احلاج حممد النيار و
تقارما يف املستوى اإلجتماعي واملايل، وعن العامل الذي قرب األوده باشي باملفيت احلنفي قد  يكون 

  .من جراء ممارسته لبعض الوظائف يف مؤسسات األوقاف 
م  صاهرت العائالت الدينية احلضرية من فئة العلمـاء   و من الوثيقة أيضا أن اإلنكشارية مبختلف رتبه

و املفتني لتحقيق  املكانة اإلجتماعية و اإلقتصادية و يبدو أن العالقة بينهما قائمة على املستوى املايل 
  .و املعيشي

  
وكانت عملية نقل التركة إىل الورثة باآليالة قائمة على التقارير األولية اليت يقدمها موظف بيـت     

خلـتم العقـد التفصـيلي       حتفظياملاجلي رغم وجود العقد التوثيقي القضائي األويل كإجراء قانوين 
  . )2(النهائي عن قيمة اإلرث و الذي تسجل فيه عادة صفة الشهود و  اقتطاع حقوق توثيق املوظفني

ـ  1182ففي وثيقة تركة مؤرخة يف    لكائنـة  بينت  ملكية يوسف البولوكباشي بن عروج للجنة ا هـ
بفحص العناصر خارج باب عزون مبدينة اجلزائر والقريبة من جنة املعظم علي خوجة واليت إنتقلـت  

  .)3(بعد وفاته إىل زوجته و إبنه وفقا  للشرع بشهادة بعض الضباط وجنود اإلجنشارية 
  

بأحواز مدينـة   أن جند اإلجنشارية إستثمروا أمواهلم يف امتالك اإلقطاعات الزراعية َفالعقد بني       
اجلزائر بعقود موثقة لدى قضاة مالكيني أو حنفيني واليت تعترب إثباتا للثروة ، وما اختياره للجنة علـى  

أطراف املدينة إال إلنتاج احملاصيل وتسويقها لسكان احلضر وتوفري أعباء نقلها و هـذا مـا يزيـد          
شية وخمتلف اإلجنشارية كانوا طرفا يف حتقيق يف أرباحه وذلك ما جيعلنا نؤكد على أن طبقة البولوكبا

  .اإلنتاج ويف املعامالت املالية و املبادالت التجارية ويف ربط العالقات بني سكان األرياف واملدن
      
  
  
  

                              
  .80، ص السابق عائشة غطاس، المرجع   ـ  (1)
(2)

   134حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، ص  -: لتفاصیل أكثر عن ھیئة بیت المالجي و مھامھا راجع  ـ   
-Venture De Paradis,Alger au.., in R.A 1896, Op-cit ,P.64 , P.275 

 .382المرجع السابق، ص . ،خلیفة حماش، الكشاف ـ   (3)
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لوثائق املوثقة اخلاصة بالبيع وتصفية التركة تناقضا بني املبلغ املصرح به لقد تضمنت أغلبية العقود وا   
وقـد   يوحجم وقيمة العقارات اليت عرفت منحىن تصاعديا يف أسعارها منذ القرن الثامن عشر امليالد

يكون ذلك من أجل التقليل من مستحقات القاضي املشرف على تصفية التركـة ومفـيت احلنفيـة    
  .بعد اإلتفاق األويل والرضا بني الورثة و املشتري   %10 ,28واملقدرة بـ 

  
هـ  املوافق  1173ويف سياق احلديث عن أسعار العقار تضمنت وثيقة أخرى مؤرخة يف ذي القعدة   

بن " مرتول آغا"باجلنة واقعة ببئر العلجة اشتراها  م معلومات عن أرض زراعية أو ما تسمى1758لـ 
هـ املوافـق   1164ومخسني ريال فضة مثمنة دراهم صغار يف أواخر شوال  خليل مببلغ ألف وثالمثائة

م وبعد وفاته انتقلت إىل ورثته دون أن حتدد صيغة الفريضة أو النصـيب الـذي يقـدره     1750لـ 
القاضي هلم،حيث قاموا بتصفيتها وبيعها مببلغ حمضر و مثمن بنقد ريال دراهم صغار الـذي كـان   

بأقل من سعرها األويل وهذا ما جـاء   )1(ملبادالت املتعلقة باألمالك العقاريةيستعمل يف املعامالت و ا
بن خليل وانتقلت اجلنة والرقعة إىل زوجته وولده، فباعهما إىل " مرتول آغا"تويف مصطفى  «فيها    

  .)2(  »عمه عثمان يولداش مببلغ آلف ومائيت ريال فضة دراهم صغار 
  
أسباب إخنفاض سعر اجلنة عند بيعها و تصفيتها ،لكن إذا حبثنا عـن  و هذا أمر جيعلنا نتساءل عن   

احلقيقة جند أم صرحوا بذلك إما هروبا من حقوق بيت املاجلي يف تصفية التركة و اليت تأثر يف مبلغ 
البيع املصرح به يف العقد أو يعود ذلك  للظروف الطبيعية اليت أملت باملدينة و أحوازها و اليت أثرت يف 

م والـيت اسـتمرت   1752ار بيع و شراء األراضي كااعة اليت تفاقمت مبدينة اجلزائر خالل عام أسع
م و اجلفاف الذي أثر علـى مـردود   1755قرابة أربعة سنوات متتالية إىل جانب تعرضها للزلزال عام 

  .م  1758_  1750املوافق لـ  هـ 1173_  هـ 1164حماصيل اجلنان  من 
  

مدى انتشار ظاهرة بيع و شراء االراضي الزراعية بني اإلجنشارية من رتبة اليولداش كما بني العقد     
، و مـن   إىل الضباط املتقاعدين مرتول أغا وقد يكون غرضهم متويل أسواق املدينة و زيادة الثـروة 

جانب آخر فإن إثبات عقد حيازة األرض أو العقار يدعم بقائهم و استقرارهم و اندماجهم يف احلياة 
اإلجتماعية و اإلقتصادية باملدينة و الذي سوف نبني بعض جوانبه يف مبحث الوضع اإلقتصادي ،أما 
ما ميكن أن نستنتجه فإن إقبال جند اإلجنشارية و أعيان وأثرياء احلضر يف شـراء اجلنـان و تقسـيم    

  اا حنو الفحوص إىل ملكيات خاصة قد انعكس سلبا على  تفكك ملكية القبيلة املشاعة و هجرة سك
  
  

                              
م  ، واستعملت كعملة حسابیة في المبادالت الداخلیة ، لمزید من  1686أمر الباشا بضرب نقود دراھم صغار فضة سنة   -   (1)

  Nacereddine Saidouni , Op-cit, P.243 -                                                                    :المعلومات أنظر 
 .386ص  السابق ، المرجع لكشاف ،ا خلیفة حماش،ـ   (2)
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املدينة أو بقاء بعضهم كمستأجرين خلدمة األرض اخلاصة اليت حددت هلا حدودها و ضرائبها حتـت  
  .رقابة قائد الفحص و أغا العرب 

    
  الوضع اإلقتصادي : ثانيا
     

  :ر احلريف والتجاري لإلجنشاريةاالستثما ـ 1  
  

حبلول القرن الثامن عشر امليالدي اتسعت األعمال احلرفية والتجارية للجند اإلجنشاريني يف الوسط     
دوافعهـم  زيـادة الرسـاميل    السكاين بتركيباته املختلفة باملدن احلضرية وأسواقها الداخلية وكانت 

لرواتبهم وعوائد خدمام العسكرية واإلدارية ،فاستطاعت أصناف اجلند املزج بني مهامهم العسكرية 
منذ قدومهم إىل اآليالة ،ومتكنت من إستغالل العطلـة   )1(والعمل املأجور من بعض احلرف البسيطة

املعتربة، و هدفه الربح واملنفعـة اإلقتصـادية       السنوية يف العمل اإلستثماري املنظم الذي قوامه الثروة 
و اإلجتماعية املبنية على أساس التكافل بني أفراد اتمع من منتج إىل مستهلك لذا كان مـن بـني   
أولويات املتطوعني العسكريني اإلجنشاريني اجلدد اإلحتفاظ مبكاسبهم احلرفية وإستغالهلا بعد ثـالث  

د اكتساب ما ميكن من وسائل اإلنتاج واستغالهلا يف زيـادة الثـروة   سنوات من اخلدمة العسكرية بع
  .)2(املالية والعقار احلريف والتجاري، وتطويرها وفق متطلبات السكان اإلستهالكية 

 
لقد مارس اليولداش خمتلف احلرف واملهن خالل عطلهم السنوية وحىت بعد ترقيتهم  أو إحالتـهم     

وتنافسوا يف مهارات إصالح األثاث واألدوات املوسيقية وختصصوا يف  ، فأبدعوا"مازول"على التقاعد 
صناعة املرايا واحللي وفنون زخرفة احلديد، كما مارسوا حرفة اخلياطة ومستلزماا وصـناعة دباغـة   

  . )3(اجللود اخلاصة بتجهيزات البهائم واألحصنة، إىل جانب ترقيع األحذية
  

  باشا مبدينة اجلزائر من حرف، فبعد جتنيده واستقدامه إىل اجلزائر " حممد عثمان"و خري مثال ما مارسه 
جبنوب األناضول وإدماجه يف اجليش اإلجنشاري يف صـف اليولـداش      Caramanمن إقليم كارمان

تعرض للعزل من منصبه لظروف غامضة، فاضطر أن يفتح دكانا يصنع فيه أحذية ألصـدقائه مـن   
  .)4(زدهرت حرفته جلودة معروضاته وألمانته بني الناس اجليش اإلجنشاري وحىت للسكان، فا

        
  

                              
 .L. Merouche, Op-cit, P. 227 ـ  (1)

  .137المرجع السابق ، ص ،صالح فركوس، بایلك الغربـ   )2(
ـ   (3) Kadddour M’hamsadji , Op-cit ,P.64 

 .76ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص ـ   )4(
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أما عن التعايش بني احلرفيني وأهل البلد اجلزائريني وطائفة العثمانيني املدنيني والعسكريني خاصة     
تميز بسهولة اإلحتكاك ومرونة املعامالت وقابلية التأثري و ساعدهم يف ذلك التموقع باملدن احلضرية ف

إلتقينـا بثالثـة   "يف عمران متقارب أو ديار مجاعية ، وذلك ما أوردته الدكتورة فاطمة الزهراء قشي 
منهم يف دار ابن وطاف بسيدي جليس وهم سي اخلوجة بن طبـال العجمـي و سـي إمساعيـل     

ي اخلوجة بن طوسيايل، مل يكونوا يهودا وقد شـهدوا يف تصـريح بوفـاة مسـلم             اإلجنشاري و س
  .)1(" أو مسلمة و لكن األمساء تكشف عن أصلهم الوافد وحيمل الطابع التركي و العثماين

فدار ابن وطاف بسيدي جليس مبدينة قسنطينة مجعت ثالث عائالت خمتلفة األصـول والفـروع     
ت سقف واحد ،وحدا حرفة التطريز املكتسبة باإلنتساب أو التوارث احلريف والوظائف احلضرية حت

العائلي، ومن ذلك ال نستبعد املصاهرة بينهم للحفاظ على سريورة اإلنتاج واستدامة احلرفة يف ظـل  
 .املنافسة الشديدة من طائفة أهل الذمة اليهود

نة اختارت التقوقع بالقرب من مسـاكن  و إىل جانب آخر جند بعض العائالت اإلجنشارية بقسنطي    
قرب كوشة الزيات " أهل البلد وأصحاب احلرف،وذلك ما وصفته فاطمة الزهراء قشي عن دار مراد 

بباب اجلابية بلغ عدد سكاا مثانية من بني الشهود أو املصرحني و منهم أربعة سبايسة أو صـباحيية  
  .)2( "نفسه بالعسكري حرفة فرسان املخزن أو البايلك و إثنان عرف كل منهما 

فسامهت بذلك الذاكرة الشعبية تمع اآليالة يف اإلحتكاك والتواصـل بـني خمتلـف الشـرائح       
اإلجتماعية املهنية واحلرفية ويف التقارب اللغوي بني سكان احلضر واألرياف واملدنيني والعسـكريني  

طة هلا تأثري يف اتمع مثال علـى ذلـك   واإلداريني باملمارسات اليومية الذي كان شرياا مهن بسي
احلالقة اليت امتهنها اإلجنشاري الرايس حممد بن حممد الذي امتلك  حمال للحالقة أصبح لورثته مـن  

  .)3(م1782بعده  حسب العقد القضائي املوثق يف تاريخ جوان 
ألقمشـة وخاصـة   و يف القرن الثامن عشر امليالدي كانت األسواق احلضرية تعج مبختلف األلبسة وا

بدكاكني اليهود واألندلسيني املتميزين بالطرز الرفيع  الذي مل يبق حكرا عليهم بل استثمر يف جمالـه  
بعض اإلجنشارية وخاصة يف جمال األلبسة واألقمشة احلريرية ذات النموذج العثماين الذي كثر الطلب 

  تاجر يف بيع األقمشة احلريرية   " دحسان القزاز اإلجنشاري بن حمم"عليه من أصحاب الثراء، فاملدعو
  
  
  
  
  
  
  

                              
 .279ع السابق، ص ، المرج...فاطمة الزھراء قشي، قسنطینة المدینة ـ   )1(
  .280، ص  نفسھالمرجع ـ   )2(

 -- L. Merouche, Op-cit, P .230  )3(    
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و وسعها يف عدة عقارات جتارية بأحياء مدينة اجلزائر فترك بعد وفاته أمالكا وثروة ماليـة قـدرت   
  )1(. م1790سنة )ريال  9015( بتاك شيك   27.045.بـ
وإىل جانب احلرف مارس جند اإلجنشارية عدة أنشطة جتارية أخرى قارة و متنقلة عرب األسـواق     

الداخلية باملدن احلضرية الكربى اليت امتلكوا ا عقارات وخانات ،وكذلك عرب األسواق األسبوعية 
مصدرها مـن املشـرق   الريفية، ، ففي املدن فتح بعضهم دكاكني للمواد اإلستهالكية املتنوعة اليت 

واألسواق العثمانية و املناطق اجلزائرية و بعضهم اآلخر اكتسب مقاهي وخمازن للتوابل واحلشـائش  
اففة الطبية واملطبخية، ومارس آخرون صناعة اخلبز يف الكوشات احلضرية و ما متيزوا به أم كانوا 

كما أم وسعوا  جتارم إىل عدة ذواقني يف عرض النوعية حسب الطلب البشري العسكري واملدين 
  .)2(بلدان عربية عرب وكالء جتاريني 

  
أما عن جتارم اخلارجية فكانت أغلبيتها أقمشة وألبسة و ارات و ذلك ما بينته الوثيقة العثمانية     

ـ " حسني باشا"املتواجد بالباب العايل للداي" دفتر دار"اليت بعث ا السيد  د يشرح له فيها رب جن
اإلجنشارية التجار من دفع الضرائب والرسومات اجلمركية عن سلعهم اليت يقومون جبلبها من املـدن  
الساحلية التجارية العثمانية إىل اجلزائر ، واليت حتتوي على ألبسة وأقمشة حريريـة مثينـة وخمتلـف    

هولة التجارية اليت البهارات، متذرعني يف ذلك أا ليست للتجارة بل ألغراض عائلية ،مث وضح له الس
يسرا القوانني التجارية الداخلية باآليالة واستغلوها جللب السلع وكسب الربح باملتجارة رغم القيود 
والرسومات املفروضة عليهم يف األسواق و املوانئ العثمانية إال أا يف بعض األحيان تتساهل معهـم  

  .)3( نتيجة العالقات العثمانية اجلزائرية
  
املصادر التارخيية أن عدة  أغوات يف قمة اهلرم العسكري مارسوا جتارة احلريـر و األقمشـة    بينت   

لضخامة مداخيلهم "احلَرار"وأضحوا من الربجوازية التجارية ونافسوا يف ذلك اخلوجات فلقبوا بالتجار
إضـافة  التجارية وجودة سلعهم يف األسواق واحتكارهم لتلك التجارة ذات الطلب الواسع عليهـا ، 

حلجم ممتلكام من العقارات السكنية والتجارية يف أحناء اآليالة وثروم املالية املعتربة حيـث ذكـر    
سنويا  و امتلكـوا  ) ريال 1666(بتاك شيك 5000أن مثانية من احلَرار مداخيلهم أكثر من "ملنور مروش

  .)4( "عقارات 
  
  
  

                              
 - L. Merouche, Op-cit, P .230 )1(  

ـ   (2) Kaddour  M’hamsadji, Op-cit,P. 64. 
 .75ـ  74ص  المرجع السابق،فكري طوني، ـ   (3)

ـ   (4) L. Merouche, Op-cit, P. 244. 
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وصل جمموع مداخيله الكليـة التجاريـة   " احلَرار"الذي كان من أعمدة التجار " أرنووط"فاألغا    

 ، لكن النـدري )ريال 3831(بتاك شيك  11495,83م إىل  1804املسجلة يف سجالت بيت املال لسنة 

املداخيل وعن العالقة القائمة بني املوظفني يف بيت املال كيف كانت تتم عملية التصريح والتوثيق عن 
  . )1(وهؤالء التجار 

هلم خـربة     نفلقد كانوا يعينون أمناء عسكريني متقاعدي" احلَرار" ونظرا إلتساع جمموعة التجار     
اب الديوان يف  التجارة و غالبا ما كانوا يف رتبة األغوات أو البولوكباشية أو من أبناء الرياس ومن كت

و كانت غايتهم قي ذلك احلفاظ على تلك التجارة و أرباحها بينهم و السـيطرة علـى األسـواق    
  . )2(احلضرية حيث اللباس التقليدي و احلرف اجلزائرية 

  
  
  :اإلقطاعية الفالحية اإلجنشارية ظاهرة إجتماعية وإقتصادية ـ 2
  

ظاهرة اإلقطاع الفالحي العسكري بني جند اإلجنشارية شاعت يف القرن الثامن عشر املـيالدي        
وبداية القرن التاسع عشر امليالدي ،تعلقت بواقع امللكية الزراعية بالفحوص واجلنان املتواجدة بأحواز 

وترية اإلقتصاد واإلنتاج و يف تشكيل البنية اإلجتماعيـة نتيجـة   املناطق احلضرية ملا هلا من آثار على 
  .إنتقال عدة جتمعات ريفية حنو املدن حبثا عن املنافع املادية و اإلجتماعية

ولقد كان من دوافع إنتقال البورجوازية العسكرية من حياة التمدن إىل فضاء الريـف وإنتاجـه       
ية الداخلية وتغري منط حياة بعض القبائل املخزنية اليت تـأثرت  تراجع نشاط القرصنة وقلة العوائد املال

بالتمدن نتيجة عالقاا باهلياكل اإلدارية العثمانية وموظفيها والـيت جعلتـهم يرتحـون إىل املـدن              
و أحوازها وذلك ما أكده  عثمان بن محدان خوجة بأن حياة التمدن كانت تستهويهم و جتعلـهم  

يأتون إىل مدينة اجلزائر حيث "حنو املدن خاصة الساحلية املشتهرة بالنشاط البحري  يغادرون أراضيهم
يغريون أوضاعهم و أمناط حيام و يتقلون من البساطة إىل البذخ  وعندئذ يتركون جباهلم إىل األبد 

ـ )3(" ليستقروا يف املدينة ك   عكس قبائل الرعية اليت كانت تفضل نظام السخرة وخدمة أراضي البايل
وقد يكون تراجع بعض القبائل عـن خدمـة     )4(يف الفحوص و األوطان بدال من إمتالك األرض 

  األرض ناتج عن الظروف الطبيعية الصعبة اليت عرفتها اآليالة كاجلفاف والفيضانات والزالزل واجلراد  
  
  

                              
ـ   (1) L. Merouche, Op-cit, P. 243. 
ـ   (2) Ibid , P. 245. 

 115حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص ـ   (3)
  الجزائر ج،. م.د ،إیف الكوست وآخرون، الجزائریین الماضي والحاضر، ترجمة اسطنبولي رابح ومنصف عاشورـ   (4)

  161، ص  1984             
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والطاعون وااعات خالل القرن الثامن عشر امليالدي وبداية القرن التاسع عشر امليالدي اليت أكت 
خمازم وأمواهلم وقضت على عزائمهم ودفعتهم إىل اهلجرة حنو املدن ،تلك العوامل أتاحت فرصـة  

راجع اإلنتـاج و وسـائله        توسع اإلستثمار اإلجنشاري الفالحي بشراء األراضي الستغالهلا يف ظل ت
  .)1(و موارده لدى القبائل 

  
ومن وجهة أخرى قد تكون العالقات اإلدارية و العسكرية بني أغوات النوبات واحملال والعائالت    

احمللية وقبائل املخزن يف بعض األقاليم يف إطار احلمالت العسكرية التأديبية ضد بعض القبائل املتمردة 
ئب اليت عادة ما تكون أراضيها حمددة بالعرف أو الشهرة واليت ال تعتـرف سـلطة   و الرافضة للضرا

البايلك مبلكيتها من األسباب املمهدة لفتح أنظار جند اإلجنشارية على مواطن األراضي اخلصبة املنتجة 
 والسعي يف امتالكها و استغالهلا يف إطار أراضي العزل أو األمالك اخلاصة وذلك ما قام بـه احلـاج  

ونفس الشيء قام به )2(أمحد باي حينما صادر أراضي قبيلة أوالد عبد النور بعد أن قضى على متردها 
وهذا ما جيعل الداي يعمد  )3(الباي حممد الكبري بعد إخضاعه لقبائل علي بن طلحة و احلشم و فليتة 
ـ  )4(يف بعض االحيان إىل بيع أجزاء منها جلند اإلجنشارية أو مكافأم ـا   د أن يعهـد للبـاي           بع

  . )5(على عقود التمليك نظرا ألن له صالحية مراقبة وضعيتها  ةيف املصادق
  
و جتدر اإلشارة  أن مهام  قياد األوطان وشيوخ املخزن وأغا العرب يف األرياف و الدواوير وسعت  

ل بدفع مستحقام من ملكية أرضي البايلك و إستغالهلا، حيث كانوا جيربون الفالحني وبعض القبائ
املالية النقدية والعينية واليت غالبا ما كانت ترهقهم و جتربهم على مغادرة أراضيهم وكل ذلك ميهـد  
إلجراءات تصفية امللكية الفالحية و عرضها على أغا العرب املتصرف يف شؤون األوطان الذي بدوره 

  .)6(يسلمها للباي أو الداي
 مغادرة القبائل ألراضيهم و ضمها ألمالك البايلك وذلك مـا  وحىت بعض الضباط كان هلم دور يف  

قام به أغا بايلك قسنطينة الذي أشرف على أربعني قبيلة من الدواوير واألرياف وأجربهم على دفـع  
  .)7(. ريال بوجو فعجزوا عن دفعها 100ضرائب مقدرة بـ 

    
  

                              
 .115السابق، ص  حمدان بن عثمان خوجة، المصدرـ   (1)

(2) – A.Nouchi, Op-cit , PP.225 - 229   
  17أحمد بن ھطال التلمساني، المصدر السابق ،ص  -   (3)

(4) – M. .Pouyanne, La Propriété Foncière en Algérie,Alger, 1900,P.229  
(5) – Ibid, P. 346  

 399ص ، المرجع السابق ،ورقات  ، ناصر الدین سعیدوني -   (6)
  .165جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص ـ   (7)
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وميكن أن تكون عالقات املصاهرة بني اإلجنشارية و األسر احمللية سببا يف حصوهلم علـى إمتيـاز     

إستغالل األرض و حىت إمكانية متليكها، ففي عهد الباي أمحد القلي اقترن كبار مـوظفي البايلـك   
اجلواد  تحتقيق منافع مالية و أرضية من إقطاعياهذا إىل  مالعثمانيني ببنات أسرة الشيخ ابن قانة فأهله

  . )1(و توسيع نفوذهم 
  

لقد اختلفت مصادر إمتالك األراضي الزراعية لدى جند اإلجنشارية من مصادرة أراضي القبائـل       
أو تشريفات ومكافآت عقارية فالحية استفاد منها ضباط اإلجنشارية خالل اخلدمة أو بعد التقاعـد  

ا هلم، أو اكتسبوها من مدخرات أمواهلم عن طريق إبتياعها وفق عقود قضائية  شرعية تكرمي" مازول"
موثقة ،فكانت بذلك حتمية إستغالل هذه األراضي يف اال الفالحي املربح يف ظل متسكهم باحلرف 

  .و الصنائع وامتالك العقارات التجارية وذلك ما أكدته بعض احلقائق التارخيية
  
بتـاك شـيك          7200م اشترى اإلجنشاري محيدة بوقندورة مزرعتني بقيمة 1786فمرب ففي اية نو   
م حوشا زراعيا 1792ونفس احلال لإلجنشاري حممد بن علي باشا الذي باع يف جويلية )ريال  2400( 

بعد أن استغله يف النشاط الزراعي،ويبدو أنه وجد الـربح      )2()ريال 2666( بتاك شيك  8000بقيمة 
 بيع األرض أكثر من استغالهلا  وحىت الذي اشتراها كان يـدرك قيمتـها املاليـة واإلقتصـادية     يف

  .بتاك شيك  8000الكربى،لذلك ابتاعها بـ 
  
إن النشاط الفالحي كانت له مكاسب مالية يف أسواق اآليالة بالتحكم يف اإلنتاج وأسعاره و طرق   

من القاعدة إىل القمة يستثمر أمواله يف امتالك الضـياع  ختزينه و تسويقه ، مما جعل جند اإلجنشارية 
الزراعية اخلصبة وخاصة يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر الذي عرف تكاثف احلمالت البحرية 
األوربية على املدن الساحلية لأليالة إىل جانب تراجع الصرف و قيمة الضياع الزراعية ،ومن جهـة  

ي الناتج عن  احلمالت العسكرية اإلجنشارية و الثورات الداخلية سببا أخرى كان تفكك النظام القبل
يف هجرة الطاقات البشرية و استقرارها بأحواز املدن فأصبحت  مصدرا   للعمالة األجرية اليت اعتمد 

  . عليها جند اإلجنشارية يف املزارع و اجلنان 
     
  
  
    
  

                              
  .198جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص ـ   (1)

ـ   (2) L. Merouche, Op-cit, P. 230. 
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  :أمالك وثروة جند اإلجنشارية  ـ 3
  

اختلفت طبيعة الثروة املالية واألمالك العقارية حسب رتب اجليش اإلجنشاري واملهام املنوطة م      
ليت عايشوها، فكانت مرحلة العصر الذهيب للقرصنة خالل والظروف السياسية واإلقتصادية والطبيعية ا

القرن السابع عشر امليالدي مساعدة على مجع الثروة و األمالك إىل جانب االستقرار الداخلي األمـين  
  . والتجاري بداية القرن الثامن عشر امليالدي

  
ركها املورث للورثة بعقـد  وتقاس قيمة الثروة واألمالك العقارية مبجموع اإلرث أو التركة اليت ت    

صحيح إىل جانب جمموع أوقاف العائلة ، فعن تركة أمالك اإلجنشارية املفقودين تقوم هيئـة بيـت   
املاجلي مبختلف موظفيها بإحصاء أويل عنهم لتمكني ورثتهم منها، أو مصادرا إلنعدام روابط أصول 

احلاج مصطفى "م ترك  1660، ففي عام )1(الورثة باملوروث ويف هذه احلالة تضم إىل سجالت البايلك
إنتقلت إىل هيئـة  ) ريال Doubla)"806,4دوبلة "  8064أمالك قارة ومنقولة قدرت بـ  " اإلجنشاري

الـذي  " حلسان اإلجنشاري"بيت املاجلي كونه غادر مدينة اجلزائر دون معرفة وجهته ، ونفس احلال 
ئر يف ظروف غامضة فوضعت هيئة بيت املـاجلي  م وهاجر اجلزا1694دوبلة سنة   7100ترك ما قيمته 

  .)2(مجيع أمالكه للبيع يف املزاد العلين ألا ضمن أمالك الغائب أو احلجر
  
م فقدان الكثري من جند اإلجنشارية يف حروم املستمرة 1710م و 1699لقد عرفت سنوات ما بني    

اورها مما جعل أمالكهـم تضـم إىل   ضد اإلسبان برا وحبرا وخاصة خالل حترير مدينة وهران وما ج
التركات املفقودة لبيت املاجلي و كان هؤالء املفقودين والقتلى من  رتب عسـكرية خمتلفـة منـهم    

جندي إجنشـاري كـانوا    152املتزوجني و العزاب ،وما نالحظه من مبالغ التركات يف اجلدول أن  
ريـال   8,33( دوبلـة   100هم احملددة ما بني متباينني يف مستواهم املعيشي ويف ثروام املالية وأمالك

  .)3() ريال بوجو 166,66( دوبلة  2000إىل ) بوجو 
  
  
  
  
  

                              
ـ   (1) L. Merouche, Op-cit, P. 228. 
ـ   (2) Ibid, P. 228. 
ـ   (3) Ibid, P. 229. 
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   ىلإ م1699يبني قيمة تركة  جند اإلجنشارية من القتلى و املفقودين من سنة  : 11 جدول رقم
  )1(و املسجلني يف سجالت بيت املال   م 1710                       

  
و ميكن أن نستنتج من اجلدول ثالث فئات من اجلند، معيارها قيمة التركات اليت هلا عالقة بالرتب   

إنـدماجهم  العسكرية و مدة اخلدمة العسكرية يف النوبات و احملال باأليالـة اجلزائريـة و سـنوات    
  .ومصاهرم للوسط احلضري واليت ينجم عنها ممارستهم للحرف و التجارة و تكوين الثروة و العقار

  
إجنشـاري ميكـن         95عددهم ) ريال بوجو  30إىل  10( دوبلة  300إىل  100من :  الفئة األوىل  -

ر مث إلتحقـوا مباشـرة   أن نصنفهم ضمن رتبة إسكي يولداش، و الذين كانوا يف ثكنات مدينة اجلزائ
باخلدمة يف النوبات واحملال حيث فرص مجع الثروة و الغنائم من القبائل املتمردة و زيادة رواتبهم من 
خالل انضباطهم باإلضافة إىل عائدام املالية من مراسيم تنصيب احلكام و املواسم و األعياد، و جتدر 

ي يسجلها يف سجالت دفع الرواتـب إىل حـني   اإلشارة أن رواتبهم حيتفظ ا لدى املقطاعجي الذ
عودم من اخلدمة باحملال أو يعينون وكيال لسحبها، و نظرا ألن األيالة كانت يف حالة حرب ضـد  
هجمات اإلسبان و ا كثريا من املفقودين فإن مستحقام املالية و ممتلكام كانت تسجل من قبـل  

  .كام التوارثموظفي بيت املاجلي لتصفيتها و إخضاعها ألح
  
إجنشاري قـد   59عددهم ) ريال بوجو  199,99إىل  99( دوبلة  1999إىل  999من : الفئة الثانية  -

ينتمون إىل رتبة إسكي يولداش أو باش يولداش أو الشواش أو وكيل اخلرج ضمن سفرة عسـكرية    
اإلنـدماج يف اتمـع    أو إىل رتبة األوده باشية حيث آفاق زيادة الرواتب و اإلمتيـازات املاليـة و  
  . باملمارسات واملعامالت واكتساب العقار العمراين و ممارسة احلرف و التجارة 

  
  

                              
ـ   (1) L. Merouche, Op-cit, P. 229. 

  قيمة التركات بالريال بوجو  قيمة التركات بـ الدوبلة  عدد جند اإلجنشارية
  10  دوبلة 100أقل من      44
  19,9 -  10  دوبلة 199إىل   100من   37
  29,9 –20  دوبلة  299إىل  200من   14
  99,9 – 30  دوبلة 999إىل  300من    54
  199,9 –100  دوبلة  1999إىل  1000من   05
  200  دوبلة  2000أعلى من   06
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كانـة  تلك التركة تعـرب علـى امل  ) ريال بوجو200( دوبلة   2000أعلى من :  الفئة الثالثة  -
اإلجتماعية  و اإلقتصادية لبعض جند اإلجنشارية يف الوسط احلضري ، فإذا قارنا مبلغ التركة 

،بأمالك مصطفى اإلجنشاري وحسـان  ) ريال بوجو 166,66( دوبلة  2000املقدر بأكثر من 
اإلجنشاري الذي سبق ذكرمها، جند بأن الفئة الثالثة قد تصنف ضمن الوسط اهلرمي يف اتمع 

ما الفئة األوىل و الثانية فيمكن أن نصنفها بني العامة يف املدن مـن أصـحاب احلـرف و    ،أ
التجارة التمويلية املتوسطة الدخل واليت تستطيع تغطية نفقاا و قدرا الشرائية و هلـا سـبل   

  .  املصاهرة والتملك حسب مداخيلها
-   

م 1699يت املاجلي يف فترات مابني سنة ولقد كان من بني املفقودين والقتلى املسجلني يف سجالت ب 
م ثالثة و عشرين ضابطا من رتبة األوده باشية إىل رتبة األغوات منهم مخسة عشر ضـابطا  1710إىل 

متزوجا و ثالثة آخرين لديهم طفال واحدا و يبدو أم كانوا يف سن الشباب،و كانت قيمة تركام 
  .)1(ضخمة 

  
   م1710إىل  م1699عض الضباط القتلى و املفقودين من سنة يبني قيمة تركة  ب : 12 جدول رقم 

  و املسجلني يف سجالت بيت املال                        
  عدد الضباط باختالف رتبهم  قيمة التركات بالريال بوجو  بـ الدوبلة قيمة التركة

  04  100  دوبلة 1000أقل من 
  05  199,9 –100  دوبلة 1999إىل   1000ما بني 
  07  499,9 -199,9  دوبلة 4999إىل  2000 ما بني

  07  500  دوبلة 5000أزيد من 
  
  
ميكن أن نستنتج من اجلدول ثالثة فئات من الضباط حسب قيمة تركتهم املسـجلة يف سـجالت      

  .بيت املال
ريال بوجـو قـد    100دوبلة ما يعادل  1000ضباط قيمة تركام أقل من  04تضم :الفئة األوىل  - 

رتبة األوده باشية اجلدد يف الترقية العسكرية بعدما كانوا يف رتبة الباش يولداش ، ورغم  يكونون من
  أن قيمة التركة هلؤالء الضباط أقل من املبالغ املسجلة يف اجلدول ،إال أا يف تلك الفترة تعترب هامة  

  
  
  

                              
ـ   (1) L. Merouche, Op-cit, P. 229. 
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و متكن األسرة من تغطية حاجياا الضرورية يف ظل إستقرار الصرف و إزدهار األسواق و احلـرف   

  .باملدن 
 100دوبلة ما يعادل  4999إىل 1000ضابطا إجنشاريا مبالغ تركام مابني  12الفئة الثانية تتكون من  -

ريال خـالل   13على  06اشية يتقاضون مابني ريال بوجو ، فإذا إعتربنا أن بعض البولوكب499,9إىل 
شهرين حسب ما أشرنا إليه يف الفصل الثالث، فتلزمهم سنة إىل سنتني جلمع مبلغ عـيين و نقـدي   

ريال ، وجتدر اإلشارة بـأن   416,58ريال و مخسة سنوات إىل إحدى عشر سنة جلمع  100يساوي 
ا و ممارسة التجارة احلرة وحىت من وظـائف  قيمة التركة املسجلة تكون مصادرها املكافآت و اهلداي

  .أخرى يف مؤسسات األوقاف 
  

ضابطا ضمن رتب باش أوده باشية و البولوكباشية من منطلق أن قيمـة إرث   12و ميكن أن ندرج 
ريال حسب املعلومات الواردة يف الفصل الثالث ،و أما ما ميكن أن نسـتنتجه   333,33بعضهم تعدت 

املسجلة للضباط فإا تدل على مدى وعيهم بضمان دعائم احليـاة املاديـة    عن قيمة التركة الضخمة
ألسرهم من أموال وعقارات ضمن اهليكل اهلرمي السكاين باملدن باإلضافة إىل إمـتالك األحـواش   

  .الزراعية بأحوازها و حرصهم على املصاهرة و اإلندماج يف اتمع
  
ريـال بوجـو ،ميكـن           500دوبلة ما يعادل  5000م ضباط  قيمة تركا 07تشمل : الفئة الثالثة  -

أن نصنفهم ضمن رتبة الباش بولوكباشي و كذلك الذين ترقوا كأغوات يف احملال أو النوبات ،نظـرا  
ملداخليهم اليت تعادل دخل اغا عسكر باإلضافة إىل ما يتحصلون عليه من عوائد ماليـة ناجتـة عـن    

م إىل توسيع دائرة عمرام داخل النسيج احلضـري و تـدفعهم   املكافآت و الترضيات واليت تؤهله
للولوج يف املعامالت املالية و التجارية ، و تبقى غايتهم يف تكوين الثروة املالية هي احلفاظ على امللكية 

  .    و توسيع النسب  رو اإلستقرا
ر املـيالدي إىل بدايـة   و رغم تراجع نشاط القرصنة يف بداية النصف الثاين من القرن الثامن عش    

القرن التاسع عشر امليالدي وتفاقم الظروف الطبيعية والصحية الصعبة من جراد وجفاف وفيضـانات  
م بسبب ااعـة الكـربى وانتفاضـة     1805وطاعون ووفاة الكثري من جند اإلجنشاري خاصة سنة 

لـى قـرارات السـلطة    اإلجنشارية ضد اليهود الذين احتكروا جتارة احلبوب و سيطروا بنفوذهم ع
  إال أن جند اإلجنشارية عرفوا كيف يسايرون األحداث ويتحدون  )1(والديوان يف عهد الداي مصطفى

  
  
  
  

                              
   1972ت ، الجزائر . ن . و . ، ش ) م1830 -م1792 (التجارة الخارجیة للشرق الجزائريمحمد العربي الزبیري، ـ   (1)

 .273ـ  272ص                                      
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لفالحـي لتغطيـة حاجـام    الصعاب بالعمل املأجور و بإنتهاج  اإلستثمار التجاري و اإلقطاعي ا
اإلستهالكية واملشاركة يف املهن واحلرف واألسواق باملدن يف ظل تراجع مداخيلـهم و عوائـدهم   

م، نتيجة املتابعات و اجلزأرة اليت انتهجها ضدهم الـداي علـي   1817إىل سنة  1811خاصة من سنة 
 )1(يت أثرت يف تأخر دفع رواتبهموال" عمر باشا " خوجة، واألزمة املالية اليت حلت باخلزينة يف عهد 

هذا ما دفعهم إىل التخلي عن اخلدمة العسكرية ، وهذا ما بينه اجلدول التايل عن تراجع ثروم املالية 
، وجتدر اإلشارة  Pataques Chiques" البتاك شيك "م بالنقد املتداول1817م إىل 1811يف سنوات مابني 

  )2( .م 1817شاري املسجلني يف اجلدول قتلوا  أو فقدوا عام جندي إجن 257إجنشاريا من بني  77إىل أن
   

  م 1817 -م 1805ثروة جند اإلجنشارية خالل األزمة اإلقتصادية من سنة  :  13 جدول رقم      
   

  )يولداش(عدد جند اإلجنشارية   قيمة الثروة بالبتاك شيك  قيمة الثروة بالريال بوجو
  158    بتاك شيك 100أقل من   33,33

  41    بتاك شيك 199إىل  100ما بني   66,33إىل  33، 33 من
  23     299إىل  200ما بني   99,66إىل  66، 66 من

  18  بتاك شيك 999إىل  300ما بني   333إىل  100 من
  09  بتاك شيك 1999إىل  1000ما بني   666,33إىل  333,33 من

  08  بتاك شيك 2000أزيد من   666,66
     
 33,33( بتاك شيك  100مبقارنة بني أدىن ثروة جندي إجنشاري يف اجلدول واملقدرة بـ  وإذا قمنا    

نستنتج بأن الفرق ) ريال بوجو  666،66( بتاك شيك  2000وأعالها و املقدرة بأكثر من ) ريال بوجو
ية الناجتة عـن  الواسع بينهما يكمن يف املمتلكات العقارية واألموال املدخرة اليت هلا عالقة بالعوائد املال

ممارستهم للحرف والتجارة يف األسواق احلضرية و جلب السلع من بقاع الدولة العثمانيـة خاصـة   
خالل عطلهم السنوية بإعتبار أن فاعلية نشاط القرصنة و الغنائم مل تعد جتلب هلم الغىن يف سـنوات  

و فتور نشـاط البحريـة   م بعد تكالب البحرية األوروبية على سواحل األيالة 1817م و 1805مابني 
اجلزائرية ، و رغم ظروف تلك املرحلة املذكورة فلقد سجل ملنور مروش من خالل دراسته لـبعض  

  قدرت ثروة آغا  م 1805سجالت بيت املال أن بعض األغوات بلغت ثروم ذروا ،ففي عام 
  
  
  

                              
 .237عبد الجلیل التمیمي، المرجع السابق، ص ـ   (1)

ـ   (2) L. Merouche, Op-cit, P. 229. 
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ريال بوجو، يف حـني بلغـت    43333بياستر أو  28889 بتاك شيك ما يعادل 130000الصباحيية بـ 
ريال بوجو سنة  13366بياستر أو  5347بتاك شيك ما يعادل  40100" حيي آغا حممد" ممتلكات وثروة

ريـال   7461ر أو بياست 2985بتاك شيك ما يعادل   22385بـ" مصطفى آغا"م ،وقدرت ثروة  1823
  .)1(بوجو يف نفس السنة 

    
ما ميكن أن نستنتجه أن املمارسات العسكرية ملختلف جند اإلجنشارية مل حتد من توسيع روابطهم    

اإلجتماعية احلضرية و من معامالم اإلقتصادية ، فالعقود املسجلة يف احملاكم الشـرعية و احلقـائق   
عن خمتلف معامالم اليت مشلت املصاهرات ومضامينها وعقود  املدونة يف سجالت بيت املال أطلعتنا

التمليك والتملك وتصفية التركات واليت كانت سبال يف إندماجهم و تواصلهم مع خمتلف الشـرائح  
السكانية ومهدت يف استقرارهم باملدن اليت كانت فضاء ميسرا يف متازج عمرام وعادام و ثقافتهم 

و غايتهم يف ذلك حتقيق األمن اإلجتماعي الذي أساسه تطور القدرة الشرائية العثمانية بسكان احلضر 
و املنفعة اإلقتصادية املتعلقة باإلستثمار املايل التجاري و الزراعـي و املكاسـب املاليـة كضـمان     

  .  إلستمرارية مكانتهم يف اتمع 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
ـ   (1) L. Merouche, Op-cit, PP. 200- 201 
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  املوظفون  و مداخيلهم
  

  
  

  أصناف املوظفني السامني، مهامهم و عوائدهم : أوال    
  

  أمالك و ثروات املوظفني السامني والعاديني  : ثانيا     
  
  نظام اإللتزام   : ثالثا    
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 هامهم وعوائدهمأصناف املوظفني الساميني، م :أوال
 

حافظت األجهزة اإلدارية العثمانية باآليالة اجلزائرية على تقاليد اإلدارة اإلسالمية املتوارثة بدواوينها    
وموظفيها وهياكل سلطتها يف املدن واألرياف برمزية سلطة شيوخ القبائل والعشائر وأئمـة الزوايـا   

ألعمدة احلكم العثماين يف بلد شاسع مترامي األقاليم  القرآنية اليت استعانت ا لوضع اللبنة التمهيدية
وخمتلف التقاليد واألعراف، دون نسيان دور أعيان وأشراف املدن وصالحيام الواسعة ومرجعيتهم 
اإلجتماعية والثقافية يف ترتيب أحوال النظم اإلدارية اليت طبعت بألقاب ووظائف إدارية مسـتوحاة   

  .ثة من احلضارة اإلسالمية ودويالا اليت تعاقبت على اجلزائرمن اجلذور العثمانية ومتوار
يف أواخر القرن السابع عشر امليالدي بدت جليا مالمح اإلدارة العثمانية باآليالة اجلزائرية بعـد        

حتكمها يف دواليب حركية اإلقتصاد ورخائه ويف نظم العالقات واملمارسات اإلجتماعية ومتازجهـا  
صرح اهليكل اهلرمي الوظيفي من موظفني سامني ميثلون الـس   من الداخلي بفضلويف استتاب األ

واملتكون "فونتري دي باري"، حسب ما أورده الرحالة )1(احلكومي الذي عرف بالديوان اخلاص لآليالة
وبيت املـاجلي ووكيـل   ) خوجة اخليل(وأتـخوجاسي ) األغا(من الداي واخلزناجي وحملي أغازي 

أو ما يعـرف بـوزير    ف بأمور البحرية ويعرف بوزير البحرية وكذا وكيل اخلرج الكبرياحلرج املكل
 .)2(النفقات العامة و اخلاصة 

  
وبعض املتقاعدين )3(ويساعد الديوان اخلاص جمموعة من املوظفني والكتاب وضباط من البولوكباشية  
وتكون اجتماعات  )4(عمائة عضو مهزة وصل بالديوان العام املتكون من سب و الذين ميثلون) مازول(

الذي يترأس و يعقـد اجللسـات   " الداي"الديوان اخلاص مرة يف األسبوع حسب انشغاالت وتدابري 
  . )5(مبساعدة و إشراف أغا العسكر

ففي عهد الدايات كان جيتمع الديوان اخلاص بدار اإلمارة أربعة مرات يف األسبوع حلل القضـايا      
  ية وذلك أيام اإلثنني واألربعاء واخلميس والسبت، بتفويض من رئيس اجللسة الداخلية و اإلستعجال

  
 
 
 
 
 
 
 

                              
  .215، المرجع السابق، ص ...ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریةـ   (1)

ـ   (2) Venture de Paradis, Tunis et Alger …, Op-cit,P. 214. 
ـ   (3) Mahfoud Kaddache, Op-cit, P. 93. 

 .64ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص ـ   (4)
ـ  (5)  Mahfoud Kaddache,Op-cit, P. 93. 
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الداي، وكان من مميزات أعضائه  وضعهم لشريط ذهيب يزين مقدمة عمـائمهم كرمـز ملكانتـهم    
، و كان من شـروط عضـوية هـؤالء     ))1م يف جلسات الديوان اخلاص ومقامهم القانوين وكفاء

املوظفني السامني يف الديوان اخلاص توفر اخلربة يف تسيري و إدارة األموال واألعمال واحلنكة العسكرية 
ال ميكن أن يصبح " و تقدمهم يف السن و اقترام باألهايل ، وذلك ماأكده محدان بن عثمان خوجة 

ا يف الديوان إالّ إذا توفرت فيه الشروط اليت ينص عليها القانون ،جيب أن يربهن عـن  اإلنسان عضو
خربة و مقدرة، وأن يكون عمل يف اجليوش الربية و البحرية، ولذلك فإن مجيع أعضاء الديوان تقريبا 

 وال ندري ماذا يقصد محدان بن عثمان خوجة )2("يكونون متقدمني يف السن و متزوجني من األهايل
بإعتبـار أن   بكلمة األهايل ، هل أهايل اإلجنشارية العثمانية أو األهايل من السكان ،وهذا مسـتبعد 

 .السامية كانت حكرا على الطبقة العثمانية  فالوظائ
  
و بالتايل يكتسي النظام الداخلي للديوان اخلاص أمهية كربى يف التسيري احلسن والتدبري واملشـاورة     

عقالين النابع من التشريع القانوين الذي سن للمواضبة عليـه خـالل انعقـاد    يف الرأي والتصرف ال
  :اجللسات واملتمثل يف 

  .ـ عدم محل السالح خالل انعقاد اجللسات 
  .ـ التشاور والتفاهم باللغة العثمانية مع وجوب حضور مترجم كرغلي وكاتب عريب

  .ريـ مبدأ احلوار واملناقشة يكون حسب السلم الوظيفي والعسك
ـ اإلختالف يف الرأي وعدم االتفاق يف حل املعضالت أو وضع احللول املناسبة جيعل الداي يكلف 
أغا العسكر بنقل اإلنشغاالت أو القضية املطروحة للقضاة بغية التوصل إىل احلل املرضي الذي يدعمه 

  . القرار القانوين والشرعي باإلمجاع
اع من قبل كتاب الـداي األربعـة ، وتكـون عالنيـة               ـ إصدار الئحة ائية عن حمتويات اإلجتم

  .)4("حنن الباشا والديوان وجند اجلزائر الفطاحل"وتصاغ مبقدمة حتمل مجلة   )3(يف الس
اليت يرددها بعده أعضـاء  " شرع اهللا"ـ للداي وحده صالحية اختتام اجللسة ، وتكون بلفظ كلمة 

 .)5(الديوان  
 
 
 
 

                              
  .65ـ  64 .ولیام سبنسر، المرجع السابق، صـ   (1)
  .121: حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، صـ   (2)

ـ   (3) Le Père Dan,Histoire deLa Barbarie,In R.A 1976, PP. 156 – 157. 
ـ   (4) Mahfoud Kaddache,Op-cit, P. 111 

  .65ـ  64، المرجع السابق، ص سبنسر ولیامـ   (5)
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 :الداي ـ 1
  
 DAYIأو  داي   PASAكثريا ما اصطلح على حكام اآليالة اجلزائرية باللقب الفخري الرمسي باشا    

 رية الذين جيمعون بني الوظائف املدنية والعسك)1(فكلمة باشا متنح لكبار املوظفني يف الدولة العثمانية 
لذا كان الباشا يف آيالة اجلزائرية يعكس شخصية املوظفني السامني لسالطني آل عثمان باألناضـول  
لصالحياته الواسعة وقدراته يف تسيري الشؤون اإلدارية والعسكرية يف حاالت السلم واحلرب وتعـيني  

  )2(.القناصل ومراسلة احلكومات األوربية وغريها
م        1671شاعت باآليالة اجلزائرية العثمانية يف الفتـرة املمتـدة مـن عـام     أما كلمة الداي اليت        

أي صاحب النفوذ والقائد والرئيس   Dayi بالعثمانية ومدلوهلا احلقيقي" اخلال"م فكانت تعين 1830إىل 
كام إال أن لفظ الباشا ارتبط أكثر حب ، ورغم اإلختالف بني اللفظني)3(واحلاكم الذي يدافع عن البالد

حسـني  "سدة احلكم إىل غاية حكـم  " احلاج حممد باشا" حينما اعتلى م 1671آيالة اجلزائر منذ عام 
اقتصرت يف مراسالت وحوارات معظـم  " داي"، يف حني أن كلمة  )4(م1830م إىل  1818من " باشا

ايا الرمسيـة  القناصل األوربيني وشاعت يف الوثائق اخلاصة باملبادالت التجارية وتبادل األسرى واهلـد 
" تيدنا"وحىت بني األسرى الذين أصبحوا مماليك ألسيادهم ووظفوا يف البايلك، منهم اخلزندار املدعو 

داي "ببايلك الغرب الذي ذكر يف مذكراته، أنه صاحب خليفة الباي لنقل الـدنوش الربيعيـة حنـو    
 .)5(" اجلزائر

  
  : تعيينه ومهامه ـ 1 ـ 1

ني من وزراء وأعيان وأشراف البالد واملفتيني لتعيني وتنصـيب  جيتمع الديوان ورجاله السام  
احلاكم أو الباشا اجلديد خالل جلسة تشاورية موسعة حيضرها ضـباط أوجـاق اجلزائـر وكـبري     

على مقعد احلكم مرتـديا القفطـان   " الباشا"وبعد مبايعته وتزكيته جيلس  )6("أغا عسكر"اإلجنشارية 
   يؤدي اليمني القانوين وحيتفل احلاضرون بتعيينه حتت أنغام املوسيقى الرمسي السلطاين لرجال احلكم مث

  
 
 
 

                              
  .304مصطفى بركات، المرجع السابق، ص ـ   (1)
  ، رسالة لنیل درجة الماجستیر في1830إلى  1798خلیفة حماش، العالقات بین آیالة الجزائر والباب العالي من سنة ـ   (2)

  .43، ص 1988التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة اإلسكندریة           
   :اموس اللغة التركیة، لفظ دایي یعبر عن لقب لرؤساء البحر، أو الشخص الذي قتل النمر لمزید من التفاصیل ارجعفي قـ   (3)

  .156ـ  155ص  المرجع السابق ، خلیفة حماش، مصطلحات تركیة،  -      
  .59ـ  42المرجع السابق، ص  ،أحمد توفیق المدنيـ   (4)
     .64ص  ، 2005عین ملیلة ،   دار الھدىعمیراوي حمیدة  تیدنا ، مذكرات تیدنا ، ترجمة ـ  (5)

(6) - Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit ,P.264      
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وإطالق املدافع وإرسال الرباحني واملخربين يف الشوارع ، ويف األيام املوالية يسارع الديوان اخلـاص  
فني أو البولوكباشية كمبعوث إىل الباب العايل إلخبار السـلطان عـن تنصـيب     بتكليف أحد املوظ
اجلديد  على مبدأ الشورى ،وتكون الرسالة حتمل إمضاء وخـتم مجيـع   " للباشا"وانتخاب الديوان 

 )1(.أعضاء الديوان وخاصة القاضي واملفيت و نقيب األشراف 
  

   

وفق التقاليد والتشريعات العثمانية أي عيد الفطر  Beraimتتجدد مبايعة الداي سنويا يف كل بريم     
حيث تنظم حفلة رمسية لذلك، بإلباسه اخللعة السلطانية يف وسط املدعووين من الديوان املعمول ا ،

"  باشـا "يف قاعة جملسه، لكن إذا حدث اختالف حول البيعة يعـني   و القناصل األجانب املتواجدين
سنة جتدد البيعة والبعثة السلطانية للحصول  20ت مدة حكمه أكثر من ، وإذا استمر)2(آخر يف مكانه

هدايا ضـخمة  " الباشا"على القفطان اجلديد والفرمان السلطاين املوقر، ويقابل تلك الرمسيات إرسال
والقفطان " الفرمان"للسلطان العثماين بغية احلصول على رمزية السلطة باآليالة اجلزائرية وشرعيتها يف

 .)3(يوف العثمانيةوبعض الس
  

أما اختياره فكان يف غالب األحيان من املوظفني السامني كاخلزناجي أو خوجة اخليل أو وكيـل      
ولقد  )4(أغا العرب اخلرج، لكن النسبة الكبرية كانت تتأرجح بني منصب اخلزناجي وخوجة اخليل و

ني و املـوظفني العـامني   ولقد مسحت بعض الظروف اليت جنهلها يف إعتالء بعض احلرفيني اإلجنشاري
م انتخب ديوان أوجاق اجلزائر رجـال مسـنا   1695كرسي حكم األيالة و منصب الداي ، ففي سنة

الذي احترف ترقيع األحذية، فدام حكمه ثـالث  " احلاج أمحد باشا"أو" أمحد أعجمي"ومريضا امسه 
مد بكداش الـذي  م أسند الديوان اخلاص يف منصب الداي شخصية حم 1707ويف سنة    )5(سنوات

مما جعله عرضة للحسد و الضغينة مـن  " دفتردار"كان من قبل       يف منصب رئيس ديوان اإلنشاء 
بعض حاشية الداي حسني خوجة الشريف الذي أفضى بسجنه و  نفيه من اجلزائر و يف ذلك يقـول  

ـ  "حممد بن ميمون اجلزائري ه،فكان ذلـك  فدعوا األمري إىل رفضه، وسعوا يف حل مربم عهده ونقض
  .)6(   "سبب خلعه عن سلطانه ، وإخراجه من أوطانه بعد أن بقي برهة يف قبضة األمري

 
 
 
 

                              
  121حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، صـ   (1)
  121المصدر نفسھ، ص ـ  (2)
یعة للداي بعد انقضاء عشرین سنة ساریة المفعول إلى غایة سنة ظلت تقالید الحصول على فرمان و قفطان جدید لتجدید الب ـ  (3)

  133حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، ص - : م لتفصیل أكثر أنظر 1770
  217ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، المرجع السابق ، صـ   (4)
  25محمد بن میمون الجزائري، المصدر السابق، صـ   (5)
  135نفسھ، ص  المصدرـ   (6)
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  م   1766من سنة "حممد عثمان باشا"و كان من أعظمهم " الداي"واعتلى كثري من اخلزناجني منصب   
م،الذي عرف من قبل عدة ترقيات يف عدة مناصب ابتداء من يين يولداش إىل إسكي يولداش 1791إىل 

إىل منصب صف الكتاب الذي عني فيه باإللتزام وبدفع ألف بتاك شيك ، مث رقي إىل رتبة خوجـة  
  وأوصاه   )1(ورقّاه إىل منصب اخلزناجي" علي باشا نقسيس"النوباجتية بقصر دار اإلمارة حيث عاينه 

م  كما أوصى الديوان اخلاص بواليته من بعده على اآليالة، وهذا 1766على عائلته خالل مرضه سنة 
 .)2(م1766/ هـ 1179من شعبان سنة  22ما أكده أمحد الشريف الزهار بأن الديوان بايعه يوم اإلثنني 

  
أي باب الباشا " باشا قابوسي"دار امللك بقصر اجلنينة بأعايل القصبة ويسمى القصر" الداي"يقطن     

، جيتمع يف وه الديوان )3(ومسي أيضا بدار السلطان ودار اإلمارة، ميتاز بالرايات املرفوعة فوق عمرانه
اخلاص ويدير الداي مهامه منه إلقرار األمن واحملافظة على النظـام العـام باآليالـة دون الرجـوع             

حممـد بـن   " ذا األخري حاول التوصل إىل وضع حل مع الدايإىل قرارات الباب العايل والسلطان،ه
لوقف هجمات األسطول اجلزائري على السفن التجارية اهلولنديـة  ) م1724 -م 1718" (حسن باشا

  . )4( بعد الشكاوي و اإلحتجاجات املتواصلة من مملكة هولندا لكن دون جدوى 
ظ مبفاتيح خزائن الدولة وتنظيم النفقات العامة وللداي سلطة مطلقة يف تعيني وزراء الدولة واإلحتفا   

 .)5(ومصادر الدخل الداخلية واخلارجية من ضرائب وعائدات الغنائم البحرية
  

حيرص على حقوق املوظفني وجند اإلجنشارية بدفع أجورهم وإقرار إمتيازات العيش هلم وتقنني      
حتفيز اجلند على مضاعفة اجلهـد بزيـادة   عطلهم املتعلقة بأشهر احلج وزيارة األقارب باألناضول،و

أجورهم خالل رد احلمالت املسيحية األوربية على مدينة اجلزائر ومحاية حدود اآليالة كما له كـل  
الصالحيات يف انتقاء النوباجتية والصباحيية وشاوش القصر، ويطلع على أمور رئيس الكتاب املسـمى  

لدولة وسجالت القوانني العسكرية اليت حتتوي صاحب األمر على سجالت حماسبات ا" املقطاعجي"
على جدولة األمساء واأللقاب والدرجات املختلفة لكل جندي إجنشاري، إضافة لسجالت احملاسبات 

  . )6(املالية اخلاصة م كما يراقب سجالت حماسبات الدولة وسجالت اجلمارك
 
 
 
 

                              
(1) -  Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P.78  

  23أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق ، صـ   (2)
  184 ص أحمد توفیق المدني، المرجع السابق،ـ   (3)

(4) - Mahfoud  Kaddache, Op-cit, P.105   
  .217المرجع السابق ، صناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ،ـ   (5)
  129حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، صـ   (6)



 149 

  ملوظفون و مداخيلهما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل اخلامس
  

  
 :عوائده ـ 2ـ  1
  

م 1682م إىل  1671الذي حكم ما بني " احلاج حممد باشا"يعترب أجره أكرب أجر يف األيالة، فالداي     
بتاك شيك كل شهرين إال أن ذلك الراتب   17,6بتاك شيك ما يعادل  106 كان أجره السنوي حوايل

    )1(.نيها من جراء االلتزامات واهلدايا والعوائد وغريهاال يقارن ويقاس باألموال الضخمة اليت جي
نقد سلطاين قدمي  2000م قدم باي الغرب هدايا للداي حممد عثمان باشا قدرت بـ 1788ففي سنة   
إضافة لعدد من األسرى  )2(نقد سلطاين قدمي 9000إىل  8000وزنا من إنتاج الشعري ما يعادل  20,000و

سلطاين قدمي أما بـاي   نقد 24.000ربانس وعدة هدايا، فكان املبلغ اإلمجايل والعبيد وبعض اخليل وال
نقـد   10.000نقـد سـلطاين قـدمي و    10.000م بــ   1789الشرق فقدرت هداياه للداي سـنة  

 .)3()ريال10000( نقد بياستر  5000و) ريال3000(حمبوب
  

اجلزائر أن الباي بعد تشـريفه  عن دنوش الغرب ووصوهلا إىل مدينة " أمحد الشريف الزهار"أورد    
املقدرة بنحو عشرين ألف دورو ومن املصـوغ  " مبأدبة غذاء يف اليوم األول حيضر هدايا األمري الداي

عبدا صغريا من عبيد السـودان   20عبدا كبارا و 30ذلك، وأربعة من اخليل العتاق وحنو  فمقدار نص
نعة فاس والبالغي و الرواحي بالذهب وحنـو  وحياك القرمز صنعة بتلمسان، وحياك احلرير احملببة ص

 .)4(" عشرين قنطارا من الشمع ومثل ذلك من العسل
  

فـونتري  "نقد سلطاين جديد حسب   25.000قدرت املداخيل املالية اإلمجالية السنوية للداي بـ        
من قيمة  )5( % 12واملقيمة بـ )   Bandjekبنجق ( دون حساباته من عوائد الغنائم البحرية " دوباردي

كـاليت  ) ريال120000( بياستر 60.000قيمة السلع والعبيد وهدايا القناصل أيام السلم، واليت تقدربـ 
 60كترضيات متهيدية إلفتداء أسراها، واليت جىن منها الباشا ما بني  )6(حتصل عليها  من مملكة إسبانيا

بوجو، ويقوم  1ة عن كل أسري بـ صائمة، بعد إقتطاع الرسوم املفروض 1000ريال ما يقارب  70إىل 
  .)7(باحلسابات املالية اخلاصة بافتداء األسرى خوجة الرقماجي و املقطاعجي

      
 
 

                              
(1) -L .Merouche, Op-cit, P.174   
(2) - Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P .44   
(3) -Ibid,P.268   

  40أحمد الشریف الزھار ، المصدر السابق ، صـ   (4)
  289در حلیمي، المرجع السابق، صعبد القاعلي ـ   (5)

(6) - Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, PP .267 - 268  
(7) –Tachrifat, Op-cit ,P.58   
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فقايد وطن بين خليـل  هداياه النقدية والعينية من عدة قيادات، " الداي"وخالل األعياد الدينية يتلقى
  ريال  216ريال وقايد شرشال بـ  216ريال، وقايد بين موسى بـ  324دايا قيمتها " الباشا"يشرف 

، كما يستفيد من هدايا مالية أخرى  )1(ويتبعهم يف مسعاهم  قياد أوطان موزاية وبين خليفة واخلشنة
ديد والئه له وألعضاء الديوان اخلاص خالل إلباسه قفطان تنصيبه تعبريا عن جت" كشتولة " من شيخ 

 .  )2("البشماق"و تصنف ضمن رسوم )ريال300( صائمة  1500الذي يشرفهم دايا إضافية تقدر بـ 
  
وبتفويض من الداي يقوم خوجة احلبوب يف املوانئ مبراقبة جمريات تسويق احلبوب وحتديد أسعارها   

الذي حيتكر جتارا وحيرص خوجة احلبوب " الداي"ال ورسومها واإلشراف على ابتياعها وبيعها بأمو
أغا نوبة عنابة و باي بايلك الشـرق   على زيادة الربح املايل للداي إلستدامة منصبه، كما ال يتقاعس 

نصـفه  " الداي"يف إرسال هدايا الشركة اإلفريقية املتمثلة يف صندوقني من املرجان اجليد، الذي يبيع 
افة إىل ذلك يتمتع الداي بامتيازات غذائية إستهالكية جمانية من قمح وحلم ، باإلض)3(بأسعار ضخمة 

  . )4( "بالغرامة"ضأن ودجاج ومسن وأرز وفواكه واليت يطلق عليها 
ولقد كان الدايات يسهمون بأمواهلم اخلاصة خالل تعرض األيالة ألزمـات وديـدات علـى        

احلمالت اإلسبانية و مينحون املكافـآت جلنـد    سواحلها ، حيث كانوا يتربعون مببالغ ضخمة لرد
هذا األخري تربع مـن  " حممد باشا"و الداي  )5("علي باشا"اإلجنشارية مقابل رؤوس النصارى كالداي

مـن نقـد    82500نقد سلطاين ذهب و  40000نقد بوجو و  60000أمواله لصاحل اخلزينة مببلغ قدره 
 )6(.م1787لـ سنة  هـ املوافق 1201شوال  23احملبوب  وذلك يف 

  
 : لباس الداي ـ 3ـ  1
  
يرتدي الداي قميصا مطرزا بالذهب فوقه صدرية أو عباية تصل إىل الركبة من القماش احلريـري     

ذات أشكال  ، وقد يغريها بسترة ذات أكمام إىل  املعصم مطرزة خبيوط مفتولة  Badajiاجليد تسمى 
 Ghalilé Giaba" غليلة جبادويل "ة بالفتحة الصدرية تسمىهندسية أرابيسكية  حتتوي على أزرار أمامي

  تكون من قماش القاط الشرقي، ويرتدي بدهلا يف أيام الطقس املعتدل عباية دون أكمام  
  
 
 
 

                              
(1) - Tachrifat, Op-cit , P.51  
(2) - Ibid, P.45  
(3) - Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P .267   
(4) - Tachrifat, Op-cit,P.56  
(5) - Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P .260     
(6) - Tachrifat, Op-cit, P.78       
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ب اختياره للسراويل الفضفاضة الضيقة من األسـفل  أو قباية ، هذا إىل جان Kabajéأو  yelekتسمى 
Temakألواا مطابقة للسترات من قماش اجلوخ وأحذية جلدية  ذات مقدمة مدببة يسمى 

)1(.  
ملفوفة بعمامة حريرية مربجة يف وسطها جوهرة تسمى  Benigaويضع على رأسه عراقية قطنية تسمى 

  .)Tchelik ")2جليك "
يرتدي اخللعة السلطانية كرمزية لتجديد " Beraimبريم "األضحى ما يسمى خالل عيد الفطر أو عيد  

واليته، عبارة عن قفطان مفتوح بأكمام عريضة إىل املعصم ويضع على الكتفني قطعة قماش حريريـة  
  .)3(بياستر 15ذات اللون األصفر، وقد ذكر فونتري دوباردي أن سعر القفطان لوحده هو 

هلم مستقلة عن احمليط العمراين للقصر ودار اإلمارة بعيدا عن أمور السياسية مناز" الدايات"لقد جعل   
اليت تشغلهم عن احلياة العائلية والزجيات، خيتار من بينها مرتال خيصص لضـيافة و إسـتقبال كبـار    

و املسدسـات والبنـادق وحمـافظ    ) يطغانات(املوظفني يف احلكم يكون مزينا بفسيفساء السيوف 
 .)4(اخلراطيش 

  
  : وفاته ـ 4ـ  1
وموظفيه  )5(بوفاته كل ممتلكاته تنقل إىل ورثته طبقا للشريعة اإلسالمية ويتكفل بالعملية بيت املاجلي 

ما عدا األثاث والقيم املالية املنقولة بدار اإلمارة اليت يكلف األغا  حبجرها وتسجيلها و حيظى كـل  
     )6()ريال 0.5( موزونات كل شهرين 10ه فرد من أبناء الداي املتويف من اخلزينة براتب قدر

  
  : الباي ـ 2

ويف بعض الظروف كان أهل البلد من خيتارونه مـن بينـهم   " بالداي"تعيني الباي متعلق مباشرة     
بشرط أن ترضى عنه سلطة الديوان و داي اآليالة الذي يدعم وجوده ووالئه بقاض يدير األحكـام  

ايته و يهيأ عائالت موقرة لنصرته و يضع شـروط املعـامالت   بإمسه وبوحدة أو سفرة عسكرية حلم
 اإلدارية يف خمزنه ، و يساهم يف إزدهار احلرف و اإلقتصاد والتواصل اإلجتماعي، ويكون للعائالت 

 
 
 
 
 

                              
  23أحمد الشریف الزھار ، المصدر السابق ، ص -  (1)

(2)-Venture de paradis, Tunis et Alger …, Op-cit, P .201    
(3) - Ibid, P .201    
(4) - Ibid ,221   
(5)-Ibid, P. 183   
(6)-Ibid , P. 161    
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جند عائلة الفكون ذات النفوذ الثقايف واإلجتماعي واإلقتصـادي   الكربى دورا يف ذلك، ففي قسنطينة
  .)1(يف اتمع القسنطيين سامهت يف تنظيم احلكم بالبايلك ويف ربط العالقات بالدايات  

  
  

 : تنصيبه ومهامه ـ 1ـ  2
  

م قد تكون عملية تنصيب الباي اجلديد على حساب الباي القدمي دون إعالمه بقرار عزله وإن عل    
مسبقا ورفض التنحي عن سلطته يكون مصريه اخللع أو القتل، ، وكان  الباشا يرسل فرمانا و قفطانا 

، وقد مينح الباشا أغا النوبة وبطانته كل الصالحيات اإلدارية و العسـكرية  )2(لتنصيب الباي اجلديد 
املدينة لتنفيذ التنصـيب  لعزل الباي القدمي وتنصيب الباي اجلديد فيستعني األغا بسلطة علماء وأعيان 

غرضه إضفاء الشرعية على احلاكم اجلديد حبضور الشرائح اإلجتماعية الفعالة يف املدينـة ، وخـالل   
مراسيم تعني الباي يلبس القفطان الشريف ويعلن عنه يف شوارع املدينة وساحاا وترسل الرسـائل إىل  

ء وإرسال البشارة له و تباركه املساجد والزوايا القيادة وشيوخ القبائل والعائالت احمللية إلعالن الوال
 .)3(القرآنية 

  
ومن جانب آخر كانت شروط تعني الباي قائمة على التفويض واإللتزام الذي أقره الداي وحـىت      

نقد بوجو وعدة هدايا ونفـس   60000اخلزناجي فكان بعض بايات التيطري يشترون مناصبهم بدفع 
بوجو وسبعة  24000نصب اخلليفة الذي يدفع صاحبه مستحقات تعينه بـ احلال بالنسبة للراغب يف م

أحصنة ومثانني جرة من الزبدة، نظرا  ملكانة وحساسية منصب اخلليفة املكلف بإيصال الدنوش حنـو  
  )4(.  اجلزائر كل ستة أشهر إضافة ملكانته املالية واإلدارية بالبايلك  

اين ياكله اإلدارية وموظفيه وعساكره اإلجنشارية واملسامهة ومن مهام الباي تثبيت احلكم العثم     
يف جباية الضرائب و ذلك بتوفري الذخرية جليش احمللة الذي كان يرسله الباشا يف فصل الربيع ليجوب 

  إىل جانب دوره يف استتباب األمن  )5(األوطان والصحاري إىل غاية فصل الصيف أو اخلريف 
 

                              
  388،مجتمع قسنطینة ، المرجع السابق ، ص اهللاسعد أبو القاسم  ـ  (1)

  أوردت فاطمة الزھراء قشي أن أفراد عائلة الفكون لم یكون یریدون محابات الحكام بل فرضوا علیھم اإلحترام و اإلعتراف  -  
  في عھد صالح باي البایات ،المرجع السابق، ةفاطمة الزھراء قشي ، قسنطین: من التفاصیل راجع  بھم كوسطاء ، لمزید     

  45 - 44ص            
  )21( )20( رقم الملحق  أنظرـ (2)

(3)- E .Vayssettes, Histoire de Constantine sous La Domination turque de1517-1817,In R.S.A.C, 
                             1867, PP. 248-249   

  .65ـ  64ـ ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص   (4)
(5) - E .Vayssettes,Op-cit, P.270     

  رسالة من أحمد باي یطلب من الداي تشریفھ بالقفطان):21( رقم الملحق -:   أنظر لمزید من المعلومات حول مھام المحلة - 
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والدواوير ومسـاعدة املـرابطني         يف األوطان والقبائل )1(العثمانية الريفية بشيوخها  وترسيخ اإلدارة
الذي كان يظهر كرما عظيما اجتاه املـرابطني والفقـراء       " شاكر باي" مثاال على ذلك  )2(و الزوايا 

           )3(.مكانة مرموقة بني الزوايا بوزاوية سيدي سليمان اذو و جعل ملقام
من جانب آخر كانت سياسة البايات تعتمد على قواعد املصاهرة وكسب األسـر احملليـة ذات       

النفوذ السياسي والعسكري والديين غايتهم ربط العالقات اإلدارية والعسكرية، فباي بايلك الشـرق  
ـ  1122( علي باي بن صاحل  قام بتزويج بناته الثالثة ألبناء أسرة املقـراين  ) م1713 ـ  م1710/  هـ 1125 ـ

لكسب تأييدهم، من بينهم  احلاج بوزيد املقراين،ونفس احلال قـام بـه البـاي حسـني بوكميـة      
ـ 1125(  هـ1077(يبنت رجب با" أم هاين"إحدى بنات الذي تزوج ) م  1736 ـم   1713/ هـ 1149ـ
فضمن بـذلك  " أمحد بن السخري بوعكاز"أخ شيخ العرب " قيدوم" كانت زوجة واليت) م 1666/ 

إنتقاما ألخيها و بالتايل وضع حدا للعداوة والعصبية اجتاه " أم هاين"استتباب األمن بعد حروب قادا 
  . )4( " أم هاين"سلطاته بعد كسبه والء بعض القبائل الصحراوية اليت استمالتها من قبل 

  
  : ائدهعو ـ 2ـ  2

بعد أداء الدنوش يقوم الباي يف اليوم السابع مبراسيم وداع الداي بدار اإلمارة، حيث جيالسـه    
ويهديه إثنان من اخليـل   فترة من الزمن ويتلقى النصائح والتدابري الالزمة للعباد و بيت املال املسلمني
، ويغادر القصر، مث بعد صالة ومكحلة مذهبة و يطغانا ذهبيا وجواهر وأثاثا مرصعا باحلجارة الكرمية

العصر يرسل له الوزراء هدايا من اخليل والسالح واللباس اجلزائري العثماين األصيل كالقاط املذهب، 
  .)5(ويف اليوم الثامن يكرمه الداي مرة أخرى بقندورة من اخليوط الذهبية 

ها ضيفة الـدنوش   كما يستفيد الباي من بعض عوائد الضرائب اليت تكون يف نطاق بايلكه من  
  أو ضيفة الباي اليت يقتطع  منها أمواال لتوضيب هدايا الداي كل ستة أشهر، فبايلك التيطري يوفر 

  
  

                              
و ابن فیھا ھروب قبائل أوالد ابن زكري  ھـ  أخبره1243باي إلى الداي حسین في أواخر  في رسالة بعث بھا الحاج أحمدـ   (1)

الشیخ بورنان بن كذلك  الشرق بعد وصول محلتھ في بالد الحنانشة الستخالص األموال منھم ، فكلف شیخ العرب و إلى نعمون
استعد الحاج أحمد باي  لبتر ف القبائل غدرت بالرسل، كلكن تل ، ما قرر غھملرسل إلبالاأرسال  و،عاشور بإبالغھم  األمان منھ 

رسالة من أحمد باي إلى الداي حسین ، یكلف شیخ العرب بإبالغ ) : 22(الملحق رقم  - : شرھم ، لمزید من التفاصیل أنظر 
  أوالد بن زكري األمان

(2)-Ernest Mercier, Histoire de Constantine,Op-cit, P.215   
(3) - Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, O.P.U, Algerie, P .345   

   194 - 192. ص  ، المرجع السابق،جمیلة معاشي ـ   (4)
  محمد المھدي بن علي شغیب ، أم الحواضر في الماضي و الحاضر ، تاریخ مدینة قسنطینة، مطبعة البعث ، الجزائر -  

  369، ص   1980        
    46 -  45لشریف الزھار ، المصدر السابق ، ص أحمد ا ـ   (5)
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ئل  يف مجعها إلرضاء اليت تسارع القبا" الفرح أو البشارة"بوجو سنويا، إضافة لضريبة  248000منها 
  .   )1(بوجو  20000ابتهاجا بتوليته، فبايات بايلك قسنطينة كانت هلم مداخيل منها تقدر بـ " الباي"

من مجيع السلع اليت تشتريها الشركة امللكية اإلفريقيـة   % 10لقد كان بايات قسنطينة يقتطعون      
ونفس  اإلقتطاع املـايل   )2(ن املضاربة يف السعربوساطة قايد عنابة الذي يقوم حبماية جتارة األعراب م

ظفيه كقايد الباب املكلف باجلمرك إىل جانب احتكـارهم  يتحصل عليه من ميناء القالة والقل عرب مو
فكانت هلم إمتيازات ومستحقات "بايات التيطري"أما   )3(لتجارة السلع كالصوف والشمع واحلبوب 
  . )4(صاع من القمح   30ر مقدارمن بيع جلود البقر واليت تعادل كل شه

  
   :لباسه  ـ 3 ـ 2

خالل إقامته بقسنطينة وضيافته بقصر الباي أن هـذا  ) م 1833  ـم 1743(ذكر الرحالة املغريب الزياين 
وكلفه باالعتناء ا لقيمتها املاليـة وملنفعتـها      " كركا " األخري أمر مملوكه بإحضار عبايته اليت تسمى

  . )5(يف الشتاء 
ـ  1205يف صيف سنة  م قدم صاحل باي إىل مدينة اجلزائر  ألداء الدنوش و بعد إمتام مراسيم  1789/ هـ

بألبسة فاخرة فألبسه عمامة مربجة كاليت يضعها اخلوجات وزينها " حسني باشا "الضيافة كرمه الداي 
  .)6(هبية عوضا من الشدود احلريرية الذ" تشاناك "بريشة من الذهب تسمى باللغة العثمانية 

و إىل جانب تلك األلبسة كان البايات يشرفون من قبل الداي بقفطان فخري خـالل تنصـيبهم       
على حكم البايلك إلضفاء الشرعية اإلدارية العثمانية و ميكن أن نستشف ذلك يف الرسالة اليت بعثهـا  

ـ  1241ذي القعدة  26يوم " حسني باشا "إىل الداي"احلاج أمحد باي" لب فيها من الباشا  حيث يط هـ
  .)7(أن يرسل إليه القفطان ليلبسه يوم العيد حسب العادة و األعراف القدمية يف اإلدارة العثمانية 

  
  :وفاته  ـ 4ـ  2

  ملا يتوىف الباي يرسل الباشا أمرا ألغا النوبة يكلفه بالتنقل إىل قصر الباي إلحصاء ممتلكاته وأمواله   
  

                              
  98ناصر الدین سعیدوني ، النظام المالي ، المرجع السابق ، ص  ـ   (1)
  209 - 203محمد العربي الزبیري ، المرجع السابق ، ص  ـ  (2)
  حاب عنابة بعدما یشترونھابیاستر في ر 30إلى  26م كان وكالء بایلك الشرق یبیعون القنطار من القمح بـ 1787في سنة  ـ  (3)
  بتاك شیك لصالح الباي ، وفي نفس السنة سیطر على 163بتاك شیك ویبیعونھ بـ  60بیاستر، ویبتاعون الشمع بـ  12إلى  8بـ 
      L. Merouche, Op-cit, P.217-: تجارة الحبوب و التبغ بمیناء أرزیو  محمد باي معسكر ، لمزید من التفاصیل ارجع  

(4) - Tachrifat, Op-cit, P.54  
   161، المرجع السابق ، ص  الجزائر من خالل رحالت المغاربةموالي  بلحمیسي ،   -  (5)
  64أحمد الشریف الزھار ، المصدر السابق ، ص  ـ   (6)
   321ص المرجع السابق ،، خلیفة حماش، كشاف الوثائق ـ  (7)
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م مجع األغا من دار البـاي أمحـد    1771وضبط ورثته وحجز أموال البايلك و مصادرا ،ففي سنة 
   )1(. سلطاين   100.000سلطاين كان نصيبه منها  300.000القلي بقسنطينة أمواال قدرت بـ 

  
تضار الباي وبعد وفاته يعني خليفته الذي يكون عـادة  أورد محدان بن عثمان خوجة أن خالل إح   

وأما  تركاته فتعود لورثته باستثناء العتاد ، من أصهاره ومن شيوخ العرب العارفني بالعادات والتقاليد
احلريب وكل ما يتعلق باإلدارة من سجالت النفقات واملداخيل اليت تكون من صالحيات الباي اجلديد 

حسابات مالية جارية يف دفاتر الرواتب بتفويض من الداي الذي حيفظ هلم  هو خيصص البايلك ألبنائ
موزونات عن كل فرد من أصـول عثمانيـة ويتـوىل     10حقوقهم يف العيش بدفع مبلغ مايل قدره 
  )2( .تسليمها حراس القصر اجلديد أو اخلزندار

  
  :اخلزناجي  ـ 3 
  

 )3(الداي ألي شخصية يف منصب اخلزنـاجي قد ال نستبعد مبدأ اإللتزام والقرابة خالل تعني   
وتقدميه للديوان حيث تتم تزكيته على أساس الترقيات يف الوظائف اليت مارسها ضمن الكتاب الكبار 
يف اآليالة أو اخلربة اليت اكتسبها يف منصب خوجة خيل الذي له دراية بالدفاتر والسجالت واألمالك 

  .)4(اخلزينة ونفقات الشؤون العسكرية والنفقات العامة ونظام الرواتب ومداخيل 
  :تعينه ومهامه ـ 1ـ  3

إن الذي يتوىل منصب اخلزناجي يتسم باإلخالص والكفاءة واألصل العثماين والثقافة املزدوجـة       
والعربية املكتسبة منذ تدرجه يف الوظائف البسيطة من الكتاب والوكالء والبـاش كاتـب         العثمانية

ار والكاخية يف الديوان إىل اكتساب ثقـة الـدايات يف اإلدارة املاليـة وخراجهـا     إىل الكتاب الكب
  .)5(ومداخيلها 

  
يقوم اخلزناجي بإحصائيات مالية حتافظ على توازن املداخيل والنفقات، واكتنـاز كميـات     

  وازن معتربة من العمالت واملنتوجات ذات القيم النقدية العينية كاحتياطات مستقبلية وإقرار مبدأ ت
  
  

                              
(1) - Venture deParadis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P .65  

   138حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ   (2)
  -                           Venture de Paradis, Alger au …,In R.A 1896,Op-cit, PP .41 - 42 :أنظر أیضا  -     

(3) - L. Merouche, Op-cit, P.216        
(4) - P. Boyer, des Pachas Triennaux à La Révolution d’Ali khodja Dey (1571-1871), In R.H 
1970,   PP. 114 -117    

  1975، جانفي  3ع  ،م .ت.، م) م  1830 - م1800(ناصر الدین سعیدوني ، الخزینة الجزائریة ـ   (5)
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السوق والقدرة الشرائية مبراقبة األسواق عرب موظفني خمولني لذلك لوضع دراسات دقيقـة حـول   
 األسعار وتداول العمالت والنقد والزيادة يف سكها يف حالة ندرا وفق عالقة البيع والشـراء حتـت  

ليودعها يف خزينة الدولة بعد صرف رواتب عمال وموظفي دار  )1(إشراف ومالحظة الداي والديوان
السكة اليت ينال منها أمني السكة عشر رياالت ووكيل اخلرج رياال واحدا وعمال اليهود عشـرون  

  .)2(وأمثان بوجو فضة" أرباع بوجو"رياال عن كل كيس يزن عشرة أرطاال لضرب 
  

أو كما ذكره محدان بـن   ياجي يف كل أعماله بعض الكتاب كاملكتاجبي أو املقطاعجويساعد اخلزن
عثمان خوجة املقطاجي أو ما يسمى كاتب اآليالة األول الذي يشرف على سجالت اآليالة وسجل 
القوانني العسكرية من أمساء وألقاب وترقيات خمتلفة، ويعترب املقطاجي مبثابة شيخ اإلسالم أو مفـيت  

، ويضع الداي خلدمة )3("أفندي"يف مجيع احلاالت حىت أنه أصبح يلقب بـ " الداي"يستشريه  احلنفية
سفرة من ستة عشر نوباجتيا حلراسة اخلزينة خالل أيام األسبوع ما عدا يوم الثالثـاء   يومحاية اخلزناج

غلقهـا  اليت تغلق لضبط حساباا وللعلم أن مفاتيح اخلزينة حتفظ عنـد الـداي بعـد     )4(واجلمعة
  .)5(ويسترجعها اخلزناجي بعد صالة الصبح حبضور جند النوباجتية

  
يشرف اخلزناجي على مراسيم دفع رواتب اجلند واملوظفني يف شهر أفريل والنصـف األول مـن       

يوما، ويكون مكـان دفعهـا خيمـة      40شهر ماي والذي يسمى بشهر الرواتب الكربى وتستغرق 
احلكومية اليت تنصب بالقرب من مدينة اجلزائر حتت أنغـام الفرقـة    Otac كربى يطلق عليها أوطاق
  .)6(املوسيقية  املخصصة للداي

تلك الظروف العملية جعلت اخلزناجي الشخصية الثانية يف الديوان اخلاص باآليالة و أهلتـه إىل      
مـن الـذين    اعتالء منصب الداي  خالل شغوره بعد وفاته، ولقد بينت األحداث التارخيية أن كثري

كانوا يف منصب اخلزناجي رقوا  و زكوا من الديوان اخلاص يف منصب الداي ،وكانت وفاة الـداي  
  .)7(م بداية الرتقاء اخلزناجي يف هذا املنصب 1718علي  شاوش سنة 

  
  
  
  

                              
  18 ، صالسابق المرجع ،ناصر الدین سعیدوني ، الخزینة الجزائریة ـ   (1)

(2) - Tachrifat, Op-cit, PP. 80 - 81   
  129خوجة ، المصدر السابق ، ص  نحمدان بن عثما ـ  (3)

(4) - Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P.50  
(5) -  Ibid, P. 266  
(6) - Venture de Paradis, Alger au …, in R.A 1896, Op-cit, PP. 47-48    

  221زائریة ، المرجع السابق ، ص ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جـ   (7)
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                                                                                   :عوائده  ـ 2ـ  3 

أمواال لتجهيز مستلزمات اخلزناجي اجلديد من ألبسة وأثاث و نفقات أخرى تقـدر  " الداي "يهيأ   
 عني " الداي حممد بن عصمان باشا"أن يسلطاين قدمي ذهيب،وذلك ما ذكره فونتري دوبارد 15000بـ 
م وأمر بتجهيـزه  1788ماي  26املقتول شنقا يوم " حسن"خلزناجي اجلديد خلفا للخزناجي املسمى ا

  . )1(مبختلف األلبسة واوهرات واليطغانات والبنادق مبرتل غري مرتل الزوجية
يستفيد اخلزناجي من بعض التشريفات واهلدايا ككـل املـوظفني   " بريم"خالل األعياد الدينية      

، إىل جانب اهلدايا املقدمة له من قيادات )ريال32000(بياستر 16000مقداره  بلغ جيزأ بينهمالسامني مب
ريال وقايد شرشـال مينحـه       18ريال عن كل قايد ،فقايد بين موسى يهديه  18األوطان املقدر بـ 

  .)2(رياالت 4املقدرة بـ " الداي"ريال إىل جانب هدية  18
  

دايا اليت تقدمها القناصل األوربيني خالل اتفاقيات ومعاهدات السلم وكان يستفيد من الترضيات واهل
م من القنصل الفرنسـي      1695كان اخلزناجي جيين منها أمواال طائلة ،كاهلدايا اليت حتصل عليها سنة 

م    1738بتاك شيك،وكذلك ما حتصل عليها من إتفاقيات السالم مع السويد سـنة   1000واملقدرةبـ
، كما كانت له أسهما مالية متعلقة بافتداء األسرى و غنائم )ريال1000(بتاك شيك 3000 واملقدرة بـ

وقد تكون )3(م 1739السفن األجنبية  كاليت استفاد منها اخلزناجي من مصادرة السفينة اإلجنليزية سنة 
تكون مقدار عوائده املالية ضخمة كاليت تعلقت مبعاهدة السالم مع اململكة اإلسبانية حيـث كـان   

  .)4(قطعة ذهبية إسبانية املعادلة للسلطاين الذهيب القدمي يف ذلك الزمن 10,000نصيبه املايل 
  

ونظرا ألن منصب اخلزناجي مصدر ثروة مالية فقد وجه رياس البحر إهتمامهم يف اعتالئه بعد   
نـائم   تراجع غنائم البحر وعوائد القرصنة ، باعتبار أن املنصب له إمتيازات ومكاسب أفضل مـن الغ 

، رغم أن عائداته املالية م 1826م إىل سنة 1818توىل منصب اخلزناجي من سنة " فأمحد رايس الزميلي"
ريال بوجو الذي  200000بياستر ما يعادل  100000السنوية من قبل يف البحرية و األسهم املالية فاقت 

  .)5(باإللتزام   يميكنه من احلصول على منصب اخلزناج
  
  
  
  
  

                              
(1)-Venture de Paradis, Alger au …,In R.A 1896, Op-cit, P.274  
(2) - Tachrifat,Op-cit, P.51    
(3) - L. Merouche, Op-cit, P .176   
(4)-Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896,Op-cit, P.268   
(5)-L. Merouche, Op-cit, P.216    
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أما هدايا اخلزناجي من الدنوش الثالثة فيذكر أمحد الشريف الزهار أن بعد صـالة العصـر يتوجـه    
إىل دار اخلزناجي ويهديه مقدار ألفي دورو أو ما يعادهلا من نقد آخر وجمموعة من اوهرات " الباي"

  .)1(بيد واأللبسة واحلياك والربانس والشمع والعسل وأشياء أخرىواخليل والع
  
  :وفاته  ـ 3ـ  3

موزونات  10يتحصل كل فرد من أبناء اخلزناجي املتويف أو املفقود يف احلمالت ضد الثائرين على     
كل شهرين لتأمني حيام ، كما حيرص الداي على نقل التركة ألزواجهـم وورثتـهم   )ريال 0.5( 

  .)2(ما أقرته الشريعة اإلسالمية يف قضية اإلرث حتت إشراف بيت املاجلي حسب 
  
  :وكيل احلرج ـ 4
  
  :تعينه ومهامه  ـ 1ـ  4

يعني وكيل احلرج بأمر من الداي بعد تزكيته من قبل هيئة رياس البحر، فيصبح مكلفا جبـل    
مات املفروضة على السلع باملوانئ العمليات املتعلقة بالغنائم واألنشطة التجارية البحرية وتقنني الرسو

وقد عرفت تلك الوظيفة مكانة مرموقة يف القرن السادس عشر والسابع عشر امليالدي حيث كانـت  
  .)3(القرصنة تشكل الركيزة الكربى إلقتصاد اآليالة

بالشخصية القوية واحلكيمة واخلبرية بأمور " وكيل احلرج"املوظف " فونتري دي باردي"وصف   
وقد يقصد يف وصفه وكيل احلرج املـدعو   )4(ملسرية لرياس البحر ورجال البحرية الفطاحلالبحر و ا

الذي ساهم يف ثراء  مصادر اخلزينة و األسواق بالسلع  " بابا حممد"الشهري يف عهد الداي"سيدي علي"
  . )5(م 1791م إىل  1766خالل توليه املنصب من عام 

  
احلرج بوزير البحرية لباعه يف مراقبة كـل أنشـطة   خالل العصر الذهيب للقرصنة لقب وكيل   

، يساعده يف مهامه الرئيسية عدة مـوظفني  "متاع باب اجلزيرة"البحرية ولقب كذلك بوكيل حرج 
  أي شرطي حراسة امليناء، وقايد املرسى الذي يعترب مبثابة مدير املرسى " ورديان"منهم موظف يدعى

  
  
  
  

                              
  41أحمد الشریف الزھار ، المصدر السابق ، صـ   (1)
  287علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص -   (2)

(3) - Venture de Paradis, Tunis et Alger au, Op-cit, P.161     
(4) - Venture de paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P.270    
(5) - Ibid, P. 255    
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كالمها يتحققان من الرسومات والضرائب املفروضة على السفن األجنبية الراسية باملينـاء و جـودة   
الذي يراقب عمليات تصفية الغنائم وتصنفيها إىل أسهم مبعيـة   )1("شاوش البنجق"السلع ويساعدمها 

داي لتسجيل كل حركية بامليناء و بالسفن وحمتوياا بعـد  املفوض من بيت املال وال" خوجة البنجق"
يف املينـاء    ةو انتداب وكيل احلرج لبعض املوظفني األكفاء للخدم األسطول اجلزائري عليها ءاستيال

  )2(. لتسجيل كل العمليات املتعلقة بالغنائم
  

والرسو يف املـوانئ و   حيرص وكيل احلرج على تطبيق قوانني اخلصم النقدية والعينية للجمرك      
اليت حيدد قائمتها بيت املال و اخلزينة وهذا يدل علـى أن   عن السلع و املنتوجات % 1املقدرة بنسبة 

هناك سلع غري خاضعة للجمرك، كما يقوم مبراقبة سجالت إحصاء العتاد احلريب البحـري وعـدد   
قدمة هلم حسب معايري حيددها الرياس من البحارة واليولداش املتطوعني و الرياس أثناء اخلدمة واملنح امل

باللغة العثمانية ، إضافة لذلك يسجل السفن  احملجوزة " أوكدل " إنضباط وشجاعة و تسمى مبنحة 
  . )3(و حيلل مؤشرات ظروف زيادة الغنائم ونقصاا مث يقدم التقارير املفصلة للداي والديوان اخلاص 

عمال واحلرفني والتجار داخل نطاق تسيريه من فئة العساسني  ويعمل على أن تكون املوانئ  تعج بال   
واحلمالني من البساكرة والداللني والكيالني والصرافني ومنظفي السفن حىت تكون حركية التجـارة  
متناسقة بني العمل املأجور ورأمسال من الغنائم والتجارة اإلستثمارية بالتصدير واإلسترياد واليت تكون 

  .)4(اإلجيابية على خزينة اآليالةهلا انعكاساا 
  
  :عوائده  ـ 2ـ  4

يتحصل وكيل احلرج عن إلتزامات مالية يقدمها بعض عمال امليناء إلستدامة عملهم وهدايا نقدية     
وعينية من السفن اإلسالمية الصديقة اليت هلا عالقات جتارية باآليالة و اليت قد تلجأ إىل موانئ اآليالـة  

القرصنة األوربية يف البحر املتوسط أو لظروف طبيعية تدفعها لصيانة سفنها ،كما بسبب زيادة نشاط 
على السفن املسيحية وتصفية حمتوياا وفق  ااستيالئه من عوائد وغنائم البحرية اجلزائرية بعديستفيد 

سرى ، وختتلف عوائده حسب قيمة الغنائم والسلع والتركيبة البشرية من األنظم بيت املال و البنجق 
اليت تباع يف سوق الداللني والنخاسة، إىل جانب حتصله على مبالغ مالية متعلقة مبحيط ومصـاريف  

  م 1775املوافق جلوان  هـ 1189امليناء واليت تكون حتت حساباته وتصرفات، ففي ربيع الثاين عام 
  
  
  
  

                              
(1)- A.Devoulx, Le Registre des Prises Maritimes,In R.A 1871, PP.74 -75   
 (2) – Ibid , P.72 
(3) - Ibid, PP. 75 -76   
(4) - Ibid, PP. 76 -77   
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احلربية على سفينة جتارية أوربية ا شحنة من مادة السكر واجللود فقام  "علي خوجة"استولت سفينة 
بعملية تصفيتها خوجة البنجق ووكيل احلرج مبيناء اجلزائر بعد معادلة تلك السلع و تقييمهـا بنقـد   

  . )1("الريال"
  

  )         م1775جوان /  هـ 1189الثاين  الربيع( تصفية غنائم سفينة جتارية أوربية  : 14جدول رقم 
  )2(نظام   البنجق و بيت املال                                            

  
  ريال 1785  بنجق اآليالة

  ريال 300  مصاريف وقيمة تفريغها
  ريال 150  حقوق الرايس

  ريال لكل فرد 4  منح لرجال البحرية
  ريال 40  شاوش البنجق

  ريال 24+  20  موظف املزايدة + شاوش يهودي 
  ريال 48  صراف
  ريال 6  عساسني

  ريال 6  )وكيل احلرج(نفقات أخرى 
  ريال 9  ورديان

  ريال 9  وكيل احلرج
  .ريال 116  )وكيل احلرج(نفقات امليناء 

  
   

من غنائم البحر ،عوائد ماليـة  " وكيل احلرج"ويضاف إىل تلك املداخيل الكربى اليت يتحصل عليها 
ربى من السفن اليت كانوا ميتلكوا و استثمروها يف اال احلريب و التجاري خاصة مـع البلـدان   ك

وحصص البحارة ونفقات  العاملني " البنجق"اإلسالمية  بعد إخضاع تلك القيم من السلع لرسومات 
  .بامليناء

  
  
  
  

                              
(1) - A. Devoulx, Le Registre des Prises, Op-cit, PP. 186 -187   
(2) -  - Ibid, PP. 186 -187   
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وميكن ذكر عينة عن حجم العوائد املالية لوكيل احلرج من جراء غنائم سفنه يف البحر املتوسـط       
  :م1779م إىل 1776على حساب السفن األجنبية من سنة 

  م غنمت سفنه البحرية سفنا مسيحية جتارية 1776يف سنة - 
  أربعة سفن مسيحية جتارية م  غنمت سفينته بقيادة الرايس احلاج املهدي 1777يف سنة  -
  بقيادة الرايس سليمان سفينة مسيحية حمملة بالتبغ) الشتية(م غنمت سفينته البحرية 1778يف السنة  -
م استولت سفينته البحرية بقيادة الرايس صاري حممد على سفن مسـيحية جتاريـة   1779يف سنة  -

    .)1(خمتلفة السلع 
  

ستفيد وكيل احلرج من مداخيل أخرى يتحصل عليها خالل قدوم وإىل جانب تلك العوائد املالية ي    
الدنوش إىل دار اإلمارة ففي فترة استضافة اخلزناجي للباي املقيم باملدينة ، يقوم هذا األخري بتوزيـع  
بعض اهلدايا و القيم احملمولة يف وسط الدار على احلاضرين ويكون أوهلم وكيل احلـرج مث اإلمـام   

دورو  500اجي،وتكون حصته نصف ما يتحصل عليه اخلزناجي ،املقـدرة بــ   احلنفي وخدام اخلزن
  .)2(وبعض اوهرات واأللبسة واحلياك

وحينما يكون الباي يف ضيافة الداي بدار اإلمارة يقوم بتوزيع نصيب من اهلـدايا علـى كبـار        
كون هديـة وكيـل   املوظفني بالدولة كاخلوجات والكتاب والترمجان، ووكيل احلرج والصباحيية،وت

احلرج ضعف ما يتحصل عليه خالل استضافة اخلزناجي للباي،وقد يستفيد كذلك من ترضيات مالية 
  .)3(من الداي خالل األعياد الدينية تصل إىل أربعة رياالت 

  
أمحد الشريف "وقد تساهم بعض الظروف يف زيادة ثروته ومكانته ويف ترقيته ، كاليت أخربنا عنها    

بوضع حد ) م1766/ هـ  1179" (الذي كلفه الداي حممد باشا"  حسن" وكيل احلرج "الزهار عن
لصهره اخلزناجي الذي متادى يف تصرفاته الرذيلة وخمالفته ألوامره، لذا سارع وكيل احلرج يف إبالغ 

يوليه منصب اخلزناجي الـذي  "  الباشا"الشواش باعتقاله وجره إىل دار سركاجي وإعدامه، مما جعل 
  .)4(له سبل التحكم يف اخلزينة وأموال الدولة فتزداد بذلك ثروتهفتح 

  
  
  
  

                              
(1) - A.Devoulx, Le Registre des Prises, In R.A 1871, Op-cit, PP. 189 - 196   

  41أحمد الشریف الزھار ، المصدر السابق ، ص ـ  (2)
(3) - Tachrifat, Op-cit, P.36    

  50أحمد الشریف الزھار ، المصدر السابق ، صـ   (4)
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  :خوجة اخليل ـ 5
  

وعرفه  )AT Cogeasi )1يسمى بكاتب اخليل الكبري أو خوجة الديوان و باللغة العثمانية آت خوجاسي
مون اجلزائري خبوجة الدوالتلي ويقصد به شخصية حممد خوجة يف عهد حممد بكـداش  حممد بن مي

السامية بديوان الداي، ميثل ويدير كل أمالك البايلك باآليالة،  ومنصب اخلوجة من املناصب )2(داي 
  .لذا تكون الوظيفة من نصيب العثمانيني ال غري

  :تعيينه ومهامه  ـ 1ـ  5
خيل بعض جند اإلجنشارية من صفة اليولداش الـذين هلـم أقدميـة           يرتقي إىل منصب خوجة     

بتاك  1000يف اخلدمة وهلم دراية باحلسابات واللغات ومكنتهم الظروف من توفري ثروة مالية تقدر بـ 
شيك يقدموا يف إطار اإللتزام للوزير اخلزناجي مقابل احلصول على وظيفة يف قطـاع اخلوجـات   

ك وخوجة بيت املاجلي وخوجة الغنائم اليت تفتح هلم أفاق  اإلرتقاء يف منصـب  خاصة خوجة اجلمار
  .)3(خوجة خيل 

  
بعد جتنيده وتسجيله ضمن املتطوعني إىل آيالة اجلزائر " حممد بن عثمان"مسحت الظروف لـ   

من بالده قرمان التركية القريبة من جزيرة رودس أن يكون يف قيادة جند أوجاق اجلزائـر وبعـدها   
ارتقى يف منصب اخلوجات بعد أن اجتمعت فيه شروط الكفاءة العلمية والثروة املالية لشراء املنصب 

بقصر الداي، فأظهر خربته  ةبألف بتاك شيك دفعها للخزناجي الذي رقاه يف منصب خوجة النوباجتي
بالواليـة   ليختاره يف منصب اخلزناجي مث يعهد لـه " علي باشا"وأمانته اليت رفعت من شأنه يف نظر 

مـن أشـهر   "بابا حممد بن عثمان"ليسري احلكم خالل مرضه والوصية للديوان اخلاص خلالفته،فكان 
  .)4( م 1788الدايات باآليالة على اإلطالق سنة 

  
مجع خوجة اخليل بني املهام اإلدارية واألدوار العسكرية،فكان يشرف على أمالك البايلك من مجال    

القبائل اليت كانت يف حميطه و دمغ حيواناا خبـامت الدولـة اخلـاص    وخيول ومواشي وبقر،وسري 
بأمالكها يف إقليم دار السلطان، وتكون الدمغة حكما مسبقا وبيانا مؤكدا على موت البهائم حيـث  
  تستظهر قطعة اجللد اليت حتمل العالمة احلكومية ، ومن جهة أخرى ربط عالقات مع قبائل الرعية اليت 

  
  
  

                              
(1)-Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P.275      

  فمعناھا ذو الجاللة و صاحب القوة ، لمزید من  يتلخوجة كلمة عثمانیة معناھا الكاتب أو الناسخ ، أما كلمة الدوالـ   (2)
  171محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة، المصدر السابق، ص  - : المعلومات راجع        

(3) - Venture de Paradis, Alger au …,In R.A 1896, Op-cit, P.73   
  162ص أحمد توفیق المدني،محمد عثمان باشا، المرجع السابق،ـ   (4)
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وزع عليها املواشي واخليل و مسح هلم ببيع صغار اجلمال والبغال لسد احتياجـام املاليـة مقابـل    
تسديدها  ألسهم مالية زاهدة وعادة ما يعطيهم أجال لدفع مستحقام  تتراوح مدته بـني عـام إىل   

إشعارهم بقانون السلطة اإلدارية ومعامالا العادلة وكل ذلك لكسـب طاعتـهم     عامني وذلك بعد
  .)1(واستمرارية الرباط بني القبائل واملصاحل احلكومية

  
ومتتد سلطة خوجة اخليل إىل قايد العرب مبتيجة وشيوخ املخزن عرب موظفيه األربعة باش شـاوش      

غا، وأعوانه السرارجة املكلفـني بنقـل كـل    وكاهيته وباش عالم وباش مكاحلي حتت تصرف األ
أعمال السخرة واإلنتاج بأراضي عزل البايلك   املستجدات اإلدارية  لقبائل الرعية، بغية احلفاظ على

خلوجة اخليل قائد يسمونه قائد العرب و مستقره متيجة وله "وذلك ما أكده أمحد الشريف الزهار أن 
له أشياخ جلمع املطالب املخزنية، و خلوجة اخليل أتبـاع   أعوان و هو املتصرف على هذه النجوع،و

يركبون اخليل و يسموم السرارجة،و عليهم كرباء يسموم املقادمي ، وهم مـع خوجـة اخليـل            
  .)2(" و يقفون بني يديه وقت احلكم ألجل اإلشتغال 

  
ين يف تزكية الداي اجلديد ويف ويف إطار مهامه يف الديوان اخلاص يشارك خوجة اخليل بني احلاضر    

تعبئة الرأي العسكري والسند الديين من املفتني والنقباء واألعيان من عامة الشعب أما دوره العسكري 
فكان يستقبل اندين املتطوعني من األناضول ويسجلهم يف سجالته اليت يوضح فيها امسهم ولقبـهم  

  .)3(نتهم واملشرفني على رقم فرق أوجاقهموموطنهم ولون بشرم ومورفولوجيتهم، وتعيني ثك
ويعتين جبيـاد فرسـان الدولـة     )4(وكان يهيأ التموين للجيوش بالعتاد واخليول واجلمال والبغال   

الصباحيية اليت ينتقيها من قبائل املخزن وقبائل أخرى هليئة الديوان اخلاص مـن الـداي واخلزنـاجي    
ن املخزن الذين ميكن جتنيدهم، ولقد توسعت صـالحيته  واألغوات، باإلضافة لذلك كان يعاين فرسا

  .)5(إىل قيادة وحدات جند اإلجنشارية حملاربة العصاة اخلارجني عن القانون مبساعدة قايد العرب
  
  :عوائده ـ 2ـ  5

بتاك شيك حسب ما  106يتقاضى خوجة اخليل أكرب أجر خاص باملوظفني السامني يصل إىل   
  م1691نسية باجلزائر املنتدب من قبل اهليئة البحرية الفرنسية يف شهر ديسمربأورده سكرتري الدولة الفر

  
  
  

                              
  129حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، صـ   (1)
  49أحمد الشرف الزھار ، المصدر السابق ، ص ـ   (2)

(3)-Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op.cit, P.40    
  .129حمدان بن عثمان خوجة ،  المصدر السابق، ص ـ   (4)
  226ائریة ، المرجع السابق، ص، ورقات جز يناصر الدین سعیدون -  (5)
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وبإمكانه أن يضاعف أجره إىل مائة مرة وميكن أن ترتفع قيمـة مداخيلـه باهلـدايا و الترضـيات     
راسيم الرمسية للدولة ويف فترات إبرام األيالة لالتفاقيات والعالقات الدولية واملكافآت خاصة خالل امل

اليت تطبعها اهلدايا الثمينة املقدمة من قبل القناصل األوربيني للداي وأعضاء من الديوان اخلاص ، وخري 
للقنصل م خالل مراسيم استقبال الداي احلاج شعبان باشا 1695مثال ما استفاد منه خوجة اخليل سنة 

بتـاك شـيك     1000الفرنسي حيث كان نصيبه مماثال لنصيب كبار الديوان اخلاص والذي قدر بـ 
،وملا أبرمت دولة السويد اتفاقية السالم مع اآليالة يف عهد الداي كرد عبدى باشا سـنة  ) ريال 300(

 25000بـني   استفاد خوجة اخليل من أسهم مالية وعينية من جمموع اهلدايا اليت قدرت مـا  م 1728
خوجة اخليل عن عدم رضاه بنصيبه  ربعم 1738ويف سنة )ريال  9500ـ    8000( بتاك شيك  30000و

بتاك شيك  رغم أن أعضاء الديوان اخلـاص   5215من اهلدايا اليت قدمتها هولندا لأليالة واملقدرة بـ 
     .)1(استفادوا من نفس القيمة 

  
أن نصيب اخلوجة كان عـرب  " أمحد الشريف الزهار"أخربنا وعن هداياه من عوائد الدنوش فلقد    

مرحلتني فخالل زيارة الباي للباشا وتوزيعه للهدايا على اخلدام وطبـاخي القصـر يرجـع إىل داره    
فيستضيف كبار املوظفني ويوزع عليهم اهلدايا الكربى منهم خوجة التـرك والكتـاب والترمجـان    

يستضيف الباي كبار الديوان فيكرم الشاوش و يهيـأ هديـة   ، مث خالل بضعة أيام )2(ووكالء احلرج
خوجة اخليل اليت تعادل نصف هدية الوزير الثاين اخلزناجي ما يقارب مخسمائة دورو وبعض األثاث 

  .)3(واوهرات واخليل والعبيد والكسوة وبعض احلياك اجلزائرية
منصب كاتب القاضـي مقابـل    وبإمكان خوجة اخليل أن ينتدب يف مهام أخرى بصفة مؤقتة يف   

  .)4(بتاك شيك 2000إىل  1000حصوله على رأمسال يتراوح ما بني 
  

عدة  يلقد امتلك خوجات اخليل يف القرن السابع عشر امليالدي وبداية القرن الثامن عشر امليالد    
تمـع  شباك حبرية ضمن األسطول البحري اجلزائري، كانت مصدرا يف ثراءهم وعلو مكانتهم يف ا

  . بعقارام العمرانية والتجارية وقيمة عوائدهم من الغنائم الضخمة
ونفـس احلـال   " رايس علي الشريف"شباك أشرف عليه " علي خوجة"م امتلك  1773يف سنة     

  الذي بفضله " رايس النجاء حممد"الذي كان له شباك يقوده " وليد علي خوجة"خلوجة اخليل املدعو
  
  
  

                              
(1) - L. Merouche, Op-cit, P .176  

  43أحمد الشریف الزھار ، المصدر السابق ، صـ   (2)
  45المصدر نفسھ ، صـ   (3)

(4) - A.Devoulx, Le Registre des Prises, Op-cit, PP. 185 - 187  
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عادت على خوجة خيـل بعوائـد ماليـة     م1775جوان / هـ 1189غنم غنائم كربى يف ربيع األول 
الذي يقـوم بكـل احلسـابات    " البنجق"بعد تصفية غنائمه من قبل وكيل احلرج وخوجة  )1(كربى

ديد القيمة الكلية املالية و حيدد نسب اإلقتطاع من مخس والعمليات واملزايدات للسلع واألسرى لتح
 1000الغنائم البحرية اليت متثل مستحقات اخلزينة،وقد تصل عوائده املالية من بيع األسرى فقـط إىل  

  .)2()ريال200( صائمة 
  
  :لباس خوجة اخليل  ـ 3ـ  5

بدون أكمام تصل إىل الكاحل يرتدي خوجة اخليل قفطان من قماش اجلوخ فوقه عباية أو بدعية       
 )3(وعمامة من احلرير األمحر أو من قماش املوسلني، لفائفها كبرية ومربجة يف مقدمتها ريشة ذهبيـة  

  .)4(أصفر أي خف من اجللد األصفر، وقد تكون ألبسته مزينة بالنياشني واألومسة " بابوش"وله 
  
  :املوظف السامي ببيت املاجلي ـ 6
  
   :هامهتعيينه وم ـ 1ـ  6

موظف سامي بالديوان اخلاص يعينه الداي ويفوضه على مجيع األمور املتعلقة بتنظـيم األمـالك        
وينتدب له موظفني خلدمته ومساعدته وخيول له اإلتصال يئات اخلزينة )5(والتركات وحفظ األموال 
اآليالة والعادات العرفيـة  واملالكيني، نظرا ألن وظيفته جتمع بني قوانني  واخلوجات والقضاة احلنفيني

للسكان ومعامالم والنظم القانونية اإلسالمية املشرعة يف القرآن والسنة واإلجتهاد، لـذلك يلقـب   
  .)6(بقاضي بيت املال

كان سيد بيت املاجلي يف القرن السادس عشر امليالدي مينع من اإلقتران حىت ال يتقاعس ويتهاون     
م مسح له بالزواج على 1766ألغراضه و شؤونه العائلية، لكن بعد عام  عن مهامه وخيتلس أموال الدولة

  . )7(أن حيافظ على إنضباطه وإضفاء شرعيته على القضاة والكتاب
  
  
  
  

                              
(1) - A.Devoulx, Le Registre des Prises, Op-cit , P.72   
(2)-  Tachrifat, Op-cit, P.58   
(3) - Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1895,Op-cit, P.302   

  232ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، المرجع السابق ، ـ   (4)
(5)-Venture de Paradis, Tunis et Alger …, in R.A 1896, Op-cit, P.118  

  287المرجع السابق، ص  علي عبد القادر حلیمي،ـ   (6)
(7) - Venture de Paradis, Tunis et Alger …, In R.A 1896, Op-cit, P.118   
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هيكل بيت املال احلكـومي ومؤسسـة    أثبت صاحب بيت املاجلي كفاءته وخربته يف التوفيق بني    
بيت املال الوقفية احلنفية، فضمن مهامه اإلدارية يفوض موظفني يعينون حقوق الورثة بعد أن يقـرب  
املورث يترأسهم قاضي ورع بعلمه ومكانته الذي بدوره يكلف وكيال بتمثيل الورثة إذا كـانوا دون  

ستقامتهم ، ويفوض على تلك اإلجراءات موثقان سند عائلي أو قصر لتنفيذ وصية املوروث إىل حني ا
ينتقالن إىل أماكن وعقارات امليت أي املورث ليقيدان ويدونان كل ما تركه من إرث، وقد يقومـان  

  .)1(حبجز كل التركة إىل حني اجتماع الورثة من ذوي احلقوق 
  

لين وحتتفظ هيأة بيـت املـال   وإن كان امليت دون ورثة باحلجة والبيان تباع تركته يف املزاد الع     
والقاضي والكتاب والشـاوش   يبقيمة الوديعة بعد أن ختصم مصاريف وحقوق اخلوجة واألوده باش

يف حني قدرها محـدان بـن عثمـان     %10واملوثقان واحملددة من طرف الرحالة فونتري دوباردي بـ 
يتصرف بيـت املـاجلي       ، ويضاف إىل تلك املصاريف إقتطاعات البيع والدفن، وقد  % 7خوجة بـ

يف ثلث أمالك املورث إذا ترك عقود الدين فيخصم منها مصاريف وحقوق املوظفني وكـل تلـك   
  .)2(العملية تسجل يف ثالثة سجالت حكومية 

  
ومن مهامه أيضا التأكد من حدوث الوفاة ومراقبة مراسيم الدفن حىت يتمكن من تصفية تركة   

لكن مهمته تصعب يف الظروف الطبيعيـة الصـعبة كالفيضـانات     )3(الورثة خاصة العائالت الغنية
م وقضت 1822م إىل 1817واألمراض والزالزل وسنوات الطاعون اليت انتابت القطر اجلزائري من سنة 

يف زمن الطاعون كان إلدارة بيت " على سدس السكان،وقد أكد محدان بن عثمان خوجة ذلك بقوله
دارات األخرى ،فهي تقوم باحصاء املوتى وتعمـل علـى جتنـب    املال نشاط يفوق نشاط مجيع اإل

الفوضى اليت قد تتسبب فيها كثرة الوفيات كما أا هي اليت تتوىل التركات املهملة و تقوم بعمليات 
    )4(" املرياث 

كما كانت هيئة بيت املال اليت اتصفت باإلئتمان حتافظ على أموال الناس الغائبني لغرض التجـارة     
  .)5( اآليالة أو ألداء فريضة احلج وحىت على أموال القصر خارج

  
  
  

                              
  134.حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ،ص ـ   (1)

(2)-Venture de Paradis, Tunis et Alger au,Op-cit, P .184   
  
 

  223السابق ،صناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، المرجع ـ  (3) 
  136حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ  (4)

  103ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي ، المرجع السابق ،ص ـ  (5)
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" أمني بني املال"أما دوره يف مؤسسات األوقاف العثمانية فكان يزكي بعض القضاة يف صفة   
ن الفقراء وتقدمي الصدقات للمسلمني وخدمة وصـيانة  ضمن مهام الوكالء والنظار الذين يراعون دف

، ويراقب عن بعد األعمال اخلريية اليت يقوم ا موظفو بيت املال الذين )1(العمران والعقارات احملبسة
ريال  20و 15يشرفون على توزيع الصدقات على الفقراء كل يوم اخلميس واليت حددت قيمتها ما بني 

  .)2(بوجو كل أسبوع
  
  :عوائده  ـ 2ـ  6

إذا كان املوظف السامي للبيت املاجلي حيافظ على منصبه ويشتريه برسم اإللتزام بقيمة تعادل         
أربعمائة بوجو شهريا، فهذا يدل على أن مداخيله كل شهرين تعادل أضعاف ما يدفعه فاملداخيل 

من اإلرث لصاحل موظفي  % 10الضخمة جينيها من حقوق تقسيم التركات يف مدن اآليالة املقدرة بـ 
  .بيت املاجلي والقضاة وغريهم من الكتاب، إىل جانب مداخيل التوثيق يف احملاكم الشرعية

ولإلشارة فإن أغلبية الوثائق القضائية باحملاكم املالكية واحلنفية باآليالة محلت يف طياـا قيمـة         
الريال بوجو ألمهيتها، كل ذلك جيعلنـا  تركات وبيع أمالك  بعمالت ذهبية وفضية من السلطاين إىل 

نتصور القيمة املالية العامة الناجتة عن تصفية هاته التركات، واليت تسمح باستدامة املداخيل ملوظـف  
  .بيت املاجلي

  
  :وكيل اخلرج الكبري ـ 7
  

من املوظفني السامني للديوان اخلاص، يعترب وزير النفقات العامة واخلاصة حيافظ على وترية   
  .سواق مبدينة اجلزائر، وفائض اخلزينة من أموال نقدية وعينيةاأل
  :تعيينه ومهامه ـ 1ـ  7

يرتقي إىل منصب وكيل اخلرج الكبري وكيل اخلرج الصغري الذي مارس واسـتوعب مهـام     
وظيفته يف البحرية أو يف الرب كوكيل خرج يف احملال والنوبات حتت تصرف ضابط بولوكباشي لـذا  

ل خرج البولوكباشي أو وكيل خرج أغا النوبة أو أغا احمللة وقد يكون يف خدمة أغا كان يدعى بوكي
العسكر،وكان مبثابة املقتصد الذي يؤمن التموين والتمويل جلند اإلجنشارية يف األوطـان واألريـاف   

  وبني القبائل والعشائر، حيث يوفر كل مستلزمات اجلند الغذائية حسب منطهم اإلستهالكي من خبز 
  
  
  
  

                              
  240، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص اهللاأبو القاسم سعد ـ   (1)
    244ص ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، المرجع السابق،ـ   (2)
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البسكويت واللحم افف واألرز والزبدة، إىل تعيني الطباخني املهـرة يف كـل النقـاط واملراكـز     
بعد انتقائهم مـن وسـط   )1(الطباخني " األساشي"رئيس الطباخني وبعض " باش أساشي"العسكرية 
هذا ما جيعله على اطالع دائم بأحوال األسواق واألسعار خاصة إذ اعتربنا أن املزور يكلفه اليولداش، 

مبراقبة الكوشات وامليزان املستعمل يف اخلبز ووزنه القانوين فإن أدرك غشا مبنيا على حجـة، يقـوم   
ن ويعاقـب  بتجزئة اخلبز إىل أصناف ويوزعها على فقراء املدينة بشهادة ومساعدة أمني حرفة اخلبازي

  .)2(املطففني 
  

وكان يراقب خمازن الصوف وعمليات بيعه وحيدد أسعاره، حتت تفويض واستشارة الداي الـذي      
وقد يكـون   يكلفه بإبالغ كل بايات البايلك الثالث بإحتكار جتارته وزيادة أسعاره للتجار األوربيني

دفع نسبة منها للخزينة بعـد ترتيبـها   للتجار اليهود دورا يف إبتياع كمية كبرية من الصوف اجليد و
 أما جتارة اجللود اليت هي من إختصاص خوجة اجللود فهو يشتريها مث يبيعهـا ويرسـل   )3(وتصنيفها

مداخيلها املالية للخزينة، حيث كان يقوم بشراء كميات معتربة من اجللود املعروضـة يف اخلانـات   
للتجار الفرنسيني يف أسـواق  )ريال 1,5( وزونة م 30موزونة و يعيد بيعها بـ  9 إىل 6والفنادق بـ 

معينة قريبة من املوانئ  ال جمال للمضاربة فيها ،كما كان يسعى يف احلصول على كـل املعلومـات   
املتعلقة بإنتاج الزيت وحمصوله وأسعاره يف األقطار، حىت يتسىن له إحصاؤه وتسويقه واحتياط كميات 

  )4(. منه لأليام العجاف
  

 1/4على دار السكة وصك نقود من صنف ربع بوجـو " علي باشا"وكيل اخلرج يف عهد إشراف     
Boujou  ـ  1172شوال  29ريال عن كل كيس وذلك يف  11جعله يستفيد من منح مالية قدرها  هـ
ولكن ال ندري ملـاذا  . م، بالتايل مجع وكيل اخلرج بني أمور النفقات ومهام اخلزناجي1758املوافق 

على كبح مسؤولية اخلزناجي وإطالق العنان لوكيل اخلرج علـى صـك النقـود            "علي باشا"أقدم 
  .)5(والتصرف يف اخلزينة 

  
  
  
  

                              
  

(1) -Diego de Haedo, Op-cit,P.84   
(2) - Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1895, Op-cit, P.298   
(3) - Venture de Paradis, Alger au …, In  R.A 1896, Op-cit, P.266   
(4)-Ibid , P.276   
(5) - Tachrifat, Op-cit, P.81   
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  :عوائده  2ـ  7

اخلـرج إال أن الرحالـة   رغم نقص املصادر التارخيية اليت كتبت عن العوائـد املاليـة لوكيـل       
 1250سلطاين ذهيب ما يعادل  15000إستطاع أن حيدد مداخيله السنوية بـ " فونتري دو باردي"األجنيب

سلطاين ذهيب كل شهرين وهو األمر الذي جيعلنا نصنف مداخليه املالية يف هرم الطبقات الربجوازيـة  
غلبيتها جمانيـة نظـرا ملكانتـه اإلجتماعيـة     إذا اعتربنا أن موارده الغذائية ومصروفاته اإلستهالكية أ

والعسكرية ودرايته املالية يف اإلنفاق العام واخلاص و باعه يف مراقبة أسعار السوق وحنكته الواسـعة      
  .)1(يف اإلستثمارات التجارية الكربى

 "حسن وكيل اخلـرج "أما عن ترقيته يف هرم الوظائف السامية فقد تضمن مصدر التشريفات أن     
هـ إىل  1205بدار اإلمارة سنة "الداي"مسحت له الظروف العسكرية واإلقتصادية يف اعتالء منصب 

م والذي عاصر فتح مدينة وهران على يـد البـاي حممـد     1797م إىل  1790املوافق لـ / هـ 1212
  .)2(الكبري

  
رفة مدى فاعلية رساميلهم لقد ساعدتنا الوظائف السامية يف اآليالة بأدوارها و عوائدها املالية على مع 

  .يف العمل اإلستثماري و درجة مستوى معيشتهم و قيمة ثروم 
  
 

  :أمالك وثروات املوظفني الساميني والعاديني :ثانيا 
  
تعد الثروة املالية واألمالك العقارية احلضرية والريفية معيارا للمكانة اإلجتماعية والسيادة اإلقتصادية    

ياسية، ورأمسال حقيقي للمستوى املعيشي والعمل اإلستثماري الذي كان يشغل ومؤشرا للفعالية الس
بال املوظفني العثمانيني باآليالة اجلزائرية من قاعدة اهلرم اإلداري إىل قمته حيث صـناع القـرارات        

  .يف الديوان اخلاص والسبل احلقة لتحقيق املنافع
أكثرهم امتالكا للثروة املالية " الداي"أو " الباشا"جند أن  وإتباعا للتسلسل اهلرمي التنازيل اإلداري    

مـن األثـاث              " حسـان باشـا  " توالعقارات املستغلة واحملبوسة لصاحل خدمة السكان، فممتلكـا 
 20000واملرجان واألحجار الكرمية والفنادق التركية واملعدات احلربيـة قـدرت بــ     و السجادات

  وكذلك احلال بالنسبة )3(م دون حساب عوائده وعقاراته ومستثمراته1791سلطاين ذهيب جديد سنة 
  
  
  

                              
(1) - Venture de Paradis, Tunis et Alger au …, Op-cit, P.208    
(2) - Tachrifat, Op-cit, P.84  

  97جیمس كاثكارت ، المصدر السابق ، ص ـ   (3)
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) ريال2666(بتاك شيك 8000الذي باع حوشا زراعيا بـ ) م1766 -م 1759" (حملمد بن علي باشا"

"      الـدايات "،حىت التقديرات املالية ألبنـاء   % 10املقدرة بـ  غري خاضع خلصم نفقات بيت املاجلي
حسان "و ثروام فاقت املعقول من خالل مبيعات بعض التركات املوروثة،فثروة السيدة عائشة بنت 

ريال بوجو واليت اعتربت أكرب قيمة نقدية سجلت كتركة  243476وصلت إىل ) م1798 -م1791" (باشا
  .)1(امتلكتها إمرأة عثمانية األصل يف سجالت بيت املال 

  
لقد امتلك عدة دايات مساحات زراعية ورعوية بسهل متيجة إن مل نقـل جلـهم إلسـتغالهلا                

وبدايـة القـرن    ييف إطار العزل خاصة بعد تراجع نشاط القرصنة يف بداية القرن الثامن عشر امليالد
مسال العيين والنقدي والـدورة اإلنتاجيـة والـتحكم          ، لضمان إستمرارية الرأيالتاسع عشر امليالد

مصـطفى  "يف أسعار األسواق واملنافع اإلقتصادية فكانت أكرب املساحات الزراعية مبتيجة من أمالك 
اليت ورثت عن ) م1808  -م 1805" (الداي أمحد"، ونفس احلال بالنسبة لزوجة )م1805م ـ  1798" (باشا

  )2(.وأحواش شاسعة زوجها ثروة ضخمة وأراضي 
و اجلدول التايل ميكن أن نستدل به ملعرفة الفروقات يف الثروة املالية بني أصول الـداي وبـبعض       

  )3(.يف سجالت بيت املال اليت حتمل رقم واحد واثنان وثالثة ومخسة نَوداملوظفني حسبما ما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
(1) - L. Merouche, Op-cit, P.199   

 268علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص ـ   (2)

- L. Merouche, Op-cit, P.200
)3(
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  )1(بيان لثروة بعض املوظفني يف سجالت بيت املال حسب ذكر ملنور مروش : )15(جدول رقم 
  

  
  
  

                              
)1(

ي بناھا حبوسا ثم وضع عدة محالت لخدمة نفقات المسجد وزاویة ومدرسة الت جعلھا وفندق امتلكجي عمحمد خوجة المقطاـ  

 : ، لمزید من التفاصیل أنظر و اعتبر من أغنیاء مدینة الجزائرمصطفى خوجة  و صاھربأموالھ الخاصة ،
- L.Merouche, Op-cit, PP.200-201                                                                                                   

  

  القيمة  وظيفته  صاحب الثروة
  بتاك شيك

  )امليالدي(التاريخ  سترالقيمة بالبيا

  1803ـ  1802  32.880  147.792  مفوض أو  وكيل  تعال سليمان   
  

   1804ـ1803  33.431  150.440  وكيل  سليمان كريتلي

  1805  9.005  45.025  يمقطاعج  حممد خوجة

  1805  8.500  42.000  حاكم مليانة  حاج حممد

  1811  6.152  30.762  موظف سامي  مصطفى خوجة 

  1822  14.201  106.510  اجليبيت امل  حسان

  1825  8.861  66.459  خوجة  بكري

  1825  7.463  55.972  بيت املاجلي  حاج حممد

  1827  3.168  23.759  حاكم البليدة  حسن

عائشة بنت 
  حسان باشا

  1829ـ  1828  97.390  730.428  

  1829  6.769  50.762  املزور  سعيد

  1820  4.283  32.120  شاوش   حممد
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زائر احتوت وثيقة قضائية على بيانات أمالك مصطفى باشا ويف عقود موثقة وحمفوظة بأرشيف اجل    
تضمنت عمليات الشراء والتبادل للعقارات بعملة السلطاين الذهيب و البتاك شيك ) م1805 -م  1798(

   .الفضي
  

  )1(جرد حسايب مايل ألمالك مصطفى باشا ،حسبما  أورده ملنور مروش ):16(اجلدول رقم 

  
  
  

                              
(1) – L .Merouche, Op.cit, PP. 187 - 188   

  
  

  اك شيكالبت  السلطاين  إبتاع ـ باع
  /  سلطاين 4000اشتراه بـ   مرتل يهودي

  /  سلطاين 192اشتراه بـ   حمل 

8
من األمالك الواقعة بسـوق               3

  العطارين
  /  سلطاين 695اشتراها بـ 

  /  سلطاين 340اشتراه بـ   حمل للعقاقري
  /  عدة حمالت

/  
  بتاك شيك   2700بـ 
   بتاك شيك  900و 
   بتاك شيك 1230 مث

  دار بوسط املدينة 
  مرتل  

  سلطاين  435اشتراه بـ 
  سلطاين 500اشتراه بـ 

/  

  /  سلطاين 500بـ   باع أحد منازله
  /  .سلطاين 1200بـ   ونصف  مساحة املرتل
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اجلدول أن ثروة مصطفى باشا اعتربت أضخم ثروة نقديـة وعينيـة عرفتـها    ما نستنتجه من        
السجالت احلكومية لآليالة ،موردها املداخيل املختلفة وما مجعه من نظام اإللتزام ملا كان خزناجيـا   

، ووسعها حني أصبح على سدة احلكم  فزادت أمالكـه   )م1798-م1791( يف عهد الداي حسن باشا
أنه بىن بستانا بعني الربط ، و بىن به دورا وقصـورا   " أكده أمحد الشريف الزهاروذلك ما  وعقاراته

حىت أن بعض عقاراته أوقفها علـى مؤسسـة سـبل اخلـريات      )1( "وغرسه جبميع الفواكه والثمار
اليت كان يستلمها من التجار اليهود و كبريهم نفطايل بوجنـاح   هذا إىل جانب اهلدايا  )2(واألوقاف

،لذا اعتربت ثروته  مظهرا من مظاهر الربجوازيـة  )3(له نفوذا واسعا يف دواليب اإلقتصاد الذي كان 
اإلجتماعية و اإلدارية و اإلقتصادية يف وسط فئة املوظفني السامني باتمع احلضري يف األيالة والذي 

تصـادية يف الوسـط   من معامله الثروة واملراتب و السلطة اليت حتقق املكانة اإلجتماعيـة و اإلق  كُونُيَ
 مصطفى باشاالسياسي و اإلداري و العسكري و بني عامة السكان، وجتدر اإلشارة أن  فترات حكم 

عرفت بعض اإلضطرابات الداخلية كثورة بن األحرش يف بايلك الشـرق   والشـريف الـدرقاوي         
أثر ثروته يف ظل تراجع ، و رغم ذلك مل تت م1805يف بايلك الغرب ومصرع اليهود مبدينة اجلزائر سنة 

  )4(. قيمة النقد و الصرف 
  

أن هيئة " فونتري دو باردي"و يف سياق احلديث عن ثروة بعض املوظفني السامني ذكر الرحالة   
م 1788سـنة  " حسـن اخلزنـاجي  "بيت املاجلي أحصت تركة املتويف الوزير الثاين بالديوان اخلاص 

سلطاين ذهيب  1600 ة أسلحة بقيمة مالية قدرت بـفتضمنت ساعات مرصعة باألحجار الكرمية وعد
بالترضيات واهلدايا و األموال املقدمة له ضمن نظام  جبِيت سلطاين  100000قدمي و أموال مدخرة بـ 

  .)5(اإللتزام اإلداري 
  
  
  
  
  

                              
  80.أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق ، ص ـ   (1)
ھـ أوقف مصطفى باشا بیتا یملكھ على سبل الخیرات لكنھ تراجع عن قراره وطالب استرجاعھ،  1214في أوائل شوالـ   (2)

  : األوقاف أو الناظر، فاشتكى الباشا للقاضي الحنفي الذي رفض دعوتھ، لمزید من المعلومات ارجعفعارضھ وكیل 
  408خلیفة حماش ، كشاف الوثائق ، المرجع السابق ، ص -  

  وداد بیالمي،المرجع السابق،: عن النفوذ اإلقتصادي لنفطالي بوجناح  و احتكاره لتصدیر الحبوب ، راجع ـ   (3)
  115 -114 .ص         

  88 -  84. أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق ، ص ـ   (4)
(5)-Venture de Paradis, Tunis et Alger au …, Op-cit, P.224 
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أن من مارسوا وظيفة اخلوجات و القياد حظيوا بأمالك وثروات جعلتهم يف قمة هرم  وأورد أيضا   
أما صاحل خوجة بـن  ) ريال42000( بياستر 21000الطبقة الربجوازية اإلدارية، فثروة جعفر قايد بلغت

  .)1(م1690سنة )  ريال84502( بياستر 42251رضوان التركي فقدرت بـ 
  

كـل   وأمالكهم وعقارام، فاملصادر التارخيية دلت على أم وضـعوا  أما عن ثروة البايات         
يف توسيع حسابام املالية و ملكية العقارات رغم مراقبة أغا النوبـة   اهتمامام وطاقتهم وسياستهم

والشاوش هلم ، حيث كانوا مكلفني برفع كل التقارير عنهم لديوان الـداي ، فبايـات قسـنطينة    
األراضي الزراعية استغلوها يف إطار عزل البايلـك أو يف شـكل ملكيـات    استحوذوا على أخصب 

خاصة، بعد شراءها من أعيان املدينة إلعطائها الشرعية القانونية التوثيقية، فالباي أمحد القلـي قـام   
بشراء أراضي زراعية من أسرة ابن باديس بفحص األبيض ما يسمى باحلامة و كذلك الباي بوحنـك  

وكذلك يف بايلك وهران قام عصمان باي جبمع ثـروة   )2(حية من أسرة ابن جلولاشترى أراضي فال
ضخمة لكن لسوء حظه اكتنفتها املصادرة لظروف غامضة مشلت األثاث والتحف والسالح واهلدايا 

  )3(. وتسعة وثالثني مجال وثالثني حصانا وستة وعشرين عبدا
  
ال ميكن أن نستثين مداخيل ومدخرات وثروات ويف سياق احلديث عن ثروة املوظفني وأمالكهم،     

كانوا ميثلون شرحية إجتماعية هلا معيارها يف حتديـد بنيـة    العلماء واملفتني واملوظفني العاديني الذين
اتمع ووترية اإلقتصاد، ففي دفاتر مداخيل العلماء والفقهاء من املذهبني احلنفي واملـالكي بـالقرن   

أربعة عائالت من العلماء حددت ثروم املالية السـنوية  اإلمجاليـة      السابع عشر امليالدي تضمنت 
ومخسة عشر عائلة أخرى حددت قيمة ممتلكـام القـارة   )ريال6800( دوبلة لكل عائلة 68000بـ 

لكل عائلة دون تسجيل وحساب العقارات و األمالك )ريال 1000( دوبلة سنويا  10000واملنقولة  بـ 
عائلة الثعاليب وسعيد قـدورة وسـيدي    تؤسسات الوقف ومن بني تلك العائالاليت أوقفوها على م

  )4( .حممد الشريف الزهار وابن الفكون وأمحد بن يوسف و غريهم 
  
  
  
  

                              
توجد ستة قیادات على أحواز دار السلطان منھا ملیانة والمھدیة والسبوعة وبني غیاب و بلدة بوفاریك و البلیدة، لمزید من ـ   (1)

   L.Merouche, Op-cit, P.195:  اجع ر تالمعلوما
   167 -166جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص  - (2)

  122ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي ، المرجع السابق ،ص ـ  (3)
(4) - L.Merouche, Op-cit, P. 235   
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الوظائف املدنية والدينية والقضائية يف أسالك خمتلفة وجتدر اإلشارة إىل أن أغلبية العلماء مجعوا بني    

من الوزارات حسب متطلبات الديوان والبايلك ،اليت انعكست إجيابيا على مداخيلهم ملا يقومون بـه  
من عمليات اإلكتتاب ونقل امللكيات و تصفية التركات وكتابة العقود و اليت تكون نتيجتها حصوهلم 

وفـق األداء  ) ريـال 83,33 و 66,66( بتاك شيك 250و  200ر مابني على عائدات مالية شهرية تقد
  .)1( الوظيفي و اليت تعادل عشر مرات دخل احلريف أو العامل البناء

  
لذلك كان من الطبيعي أن تكون لتلك الشرحية من العلماء و املفتيني و القضاة و الوكالء مكانـة     

اعي ووزم املايل اإلقتصادي ملا اكتسبوه مـن ثـروة      إجتماعية مرموقة نتيجة أدائهم الوظيفي اإلجتم
م احتوت  تركة العامل سيدي أمحد بن يوسف علـى  1700وأمالك سجلت على ورثتهم ، ففي سنة 

م 1741مثاين منازل مبدينة اجلزائر و مدينة مليانة وجنان ومحام ومتجرا و إقطاعات زراعية ، و يف سنة 
ـ احتوت تركة سيدي حممد الشريف ال       ن زراعـيني يزهار على ربع مرتل و علوي وكوشة و حوش

بتاك شيك ، يف حني قدرت ثروة و أمالك احلـاج   1615و قدرت مبيعات حيواناته من املزرعتني بـ 
،و هذا ما جيعلنـا نؤكـد علـى           )2(م  1810بتاك شيك سنة   8.595,50حممد بن حممد الثعاليب بـ 

داري لفئة العلماء و القضاة و الوكالء و األئمة و العدول يكون ضمن أن التصنيف اإلجتماعي و اإل
  .  الوظائف األساسية اليت هلا فاعلية يف املعامالت اإلجتماعية احلضرية

  
وإذا نظرنا إىل التفاوت احلاصل يف ثروة و مداخيل املوظفني العاديني والكتاب واملتـرمجني فإننـا      

الرتب اإلدارية وفرص مجع رأمسال اهلدايا و كـذلك التشـريفات   جندها خاضعة لنظام الترقيات يف 
املتعلقة بدرجة قرم من جمالس الباي ومن أصحاب الوزارات يف الديوان اخلـاص مـن اخلزنـاجي    

  .وخوجة اخليل وبيت املاجلي ووكيل اخلرج والداي
م إىل  1787سـنة   أوضح ملنور مروش أن أغلبية املوظفني الذين شغلوا مناصب إدارية حيوية مـن    

م مل تكن هلم املؤهالت اإلدارية و التسيريية لتطوير األداء الوظيفي بل مارسوها لغرض زيـادة   1830
ثروم بعد أن كافأم ا سلطة الداي لفترة قصرية ال تتعدى شهرين كما هو احلال بالنسبة لألغوات 

بالنسبة لبعض احلرفني الذين انتدبوا  املتقاعدين الذين مارسوا وظائف عامة حسب رأيه و نفس احلال
  )3( يف مناصب اخلوجات ملدة سنتني، وهذا ماجعل املوظفني العاديني يتفاوتون يف الثروة

  
  
  
  

                              
(1) - L.Merouche, Op-cit, P. 237  
(2) - - Ibid , P. 236  
(3) - - Ibid , P. 231  
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كانت تسند للعنصـر العثمـاين      اخلوجات أكد ناصر الدين سعيدوين بأا  منصب عن املوظفني يف و

و بدرجة أقل لدى فئة الكراغلة وكانت تتم بدفع مبالغ مالية تسمى برسوم اإللتزام اليت حتدد مـدة  
إن إسناد هذه الوظائف كان يتم عن طريـق اإللتـزام   "ممارسته للخدمة بسنتني قابلة للتجديد  بقوله 

ه مقدارا معينا من املال خلوجـة بـاب   فكل خوجة كان مضطرا أن يدفع مقابل حصوله على منصب
  . )1(" القصر

  
معىن ذلك أن هؤالء املوظفني ال يهمهم األداء الوظيفي جلهلهم بأمور املنصب و ال يراعون مصاحل    

اخلزينة وسلطة الداي وبتايل يبتزون أموال الرعية وال حيافظون  على ممتلكات البايلك والعامـة مـن   
اد اإلداري و ضعف القيادات و سوء توزيع الوظائف وهذا مستبعدا بإعتبار اتمع مما يؤدي إىل الفس

أن سلطة الداي ومكانته تتعزز بأداء موظفيه و أدوارهم اليت ختتلف حسب النسيج الداخلي للمجتمع 
  . احلضري و الريفي 

  
ظـائف  من املؤكد أن الداي و املوظفني السامني كانت هلم صالحية تفويض و تعني أصحاب الو    

يف املناصب اإلدارية النابعة عن اإلحتياجات اإلجتماعية و اإلقتصادية لسكان املدن و األرياف مراعني 
يف ذلك التسلسل و التدرج الوظيفي إىل جانب املهام و األدوار اليت يقوم ا املوظف العثمـاين مـن   

ة جتارية و حرفية و الـيت   حسابات مالية و حتديد الرسومات و الضرائب للبضائع و مراقبة عدة أنشط
تكون من أسباب تأهيله وترقيته باإللتزام ، باإلضافة إىل مراعاة ميوله وقدراته و استعداداته ، فقائـد  

أو قد يعني الداي كاتب خمزن الزرع  العشور مثال قد يصبح خوجة الرحبة أو الزرع لتوافق الوظيفتني
ف الزهار عن تعيينات الـداي علـي باشـا    يف منصب خوجة اخليل، وذلك ما أوضحه أمحد الشري

"    ووضع يف منصب خوجة اخليل حسني خوجة، وكان كاتب خمزن الـزرع "  هـ 1232لوزرائه سنة 
كما ميكن لبعض القياد الذين يستخلصون الضرائب من سكان األرياف اإلشـراف علـى منصـب    

يخ البلد الذي يشرف علـى  خوجة الرحبة أو املكس أو تعيينهم يف منصب خليفة الباي و بإمكان ش
النقابات املهنية أن ينتدب يف منصب خوجة الفحم أو خوجة الوزن أو ضمن خوجات أبواب املدينة 

  .  )2(و خوجات املنازل و العيون 
  
  
  

                              
  232ناصر الدین سعیدوني، ورقات ، المرجع السابق ،ص ـ  (1)
  :مختلف وظائف الخوجات و القیاد و شیخ البلد راجع  عن مھام و أدوارـ   (2)

  238 - 232، المرجع السابق ،ص ناصر الدین سعیدوني، ورقات -                                     



 177 

  
  املوظفون و مداخيلهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل اخلامس

  
  
  

اإلداريني فقط بل كان لإلجنشارية دورا فيها بعـد مـرورهم   و قد ال تنحصر املناصب الوظيفية على 
بعدة ترقيات عسكرية أهلتهم يف إعتالء عدة مناصب إدارية نتيجة إظهارهم حسن التسيري ، فصـاحل  
بن مصطفى الزمرييل املعروف بصاحل باي كان جنديا إجنشاريا شـارك يف احلمـالت املوجهـة إىل    

ايات تونس وأدمج يف حملة الشرق جلمع الضرائب ، توىل قيادة قسنطينة ببايلك الشرق ضد ديدات ب
فاكتسب على إثرها اخلربة اإلدارية  )1( )م 1756 - هـ 1170( قبائل احلراكتة يف عهد الباي أمحد القلي

مث يعينه على الدنوش " خليفة"اليت سامهت يف توفري املداخيل للخزينة مما جعلت الباي يرقيه يف منصب 
مدينة اجلزائر ، فتقرب من الداي حممد عثمان باشا و كسب ثقته لذلك عينه بايا علـى   املوجهة إىل

، ونفس احلال كان حملمد بن عثمان املعروف مبحمد الكبري الذي عـني   )2(م 1771بايلك الشرق سنة
م يف عهد الباي إبراهيم امللياين ببايلك الغـرب، و نتيجـة   1764 - هـ 1178سنة " فليته " قائدا على

حلسن تسيريه عينه خليفة له و بقي يف نفس املنصب يف عهد احلاج خليل باي الذي تويف خالل ثورة 
مما دفع الداي بتعني حممد الكبري بايا على بايلك الغرب خلربتـه اإلداريـة          هـ 1192الدرقاويني سنة 

  .)3(و العسكرية 
  
ين كانوا متفاوتني يف الثروة احملددة بعملة البتاك بني ملنور مروش يف اجلدول املوايل بأن املوظفني العاد  

 1830م إىل  1787خالل سنة ) ريال 6666,6إىل100( بتاك شيك 20000بتاك شيك إىل  300شيك من 
م و ذلك يعود إلختالف األدوار الوظائفية بني املدن و األرياف حيث أن فرص مجع الثروة يف املدينة 

املداخيل الشهرية و املكافآت و تدفق األموال اليت هلا عالقة بـاملهن     أوفر منها يف األرياف إذا حسبنا 
و احلرف و التجارة  املتعددة و اليت جتعل املوظف مير على  عدة وظائف إدارية خمتلفـة بـاختالف    
املعامالت اإلجتماعية بني األفراد و أنشطتهم اإلقتصادية فمثال شيخ البلد كان يشرف على الطوائف 

و املهنية باملدينة و يفرض الضرائب عليها و له مهمة احملافظة على أمالك الدولة و يقوم مبهـام  احلرفية 
  )4(. املزوار يف حفظ األمن ،فكل تلك املناصب تفتح له أفاق الثروة 

  
  
  
  

                              
: یة و اإلداریة في تسییر شؤون رعیتھ بحنكة و حكمة ، لمزید من التفاصیل، أنظرجمع  صالح باي بین القدرات العسكرـ   (1)

   93 - 88. ص المرجع السابق ، فاطمة الزھراء قشي ،قسنطینة في عھد صالح باي البایات ،  -
  133ص  محمد بن عثمان ، المرجع السابق ،أحمد توفیق المدني ، -  (2)
  17 -  16. صصدر السابق ،، المأحمد بن ھطال التلمساني  -   (3)
  244و  238ناصر الدین سعیدوني، ورقات ، المرجع السابق ،ص -   (4)
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  )1( موظفني العادين حسب الثروة من خالل تركتهتوزيع امل : 17اجلدول رقم 
  
  

  بتاك شيك: القيمة السنوية  عدد املوظفني
  900إىل  300 من  05
  1999إىل  1000من   8
  2999إىل  2000من   6

  3999إىل  3000من   07
  4999إىل  4000من   02
  9999إىل  5000من   14
  19,999إىل  10,000من   05
  20000أكثر من   13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

                              
(1) -- L.Merouche, Op-cit, P. 232   
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  :نظام اإللتزام :ثالثا
  

اإللتزام هو التعهد بتنفيذ عمل مقرر من صاحب األمر والطاعة والتفويض والسلطان يف النظام        
النفوذ والسلطة التنفيذيـة والتشـريعية   اهليكلي اإلداري العثماين باآليالة اجلزائرية، خولت ألصحاب 

بالديوان اخلاص وضعيات قانونية لتكريس التحكم يف مفاتيح السياسة ومصادر الثروة و إسـتمرارية  
مداومة العوائد املالية من أصحاب املناصب املفوضني عليها، حسب املؤشر اإلقتصـادي والظـروف   

تفويض والقرار وصاحب املنصب الوظيفي عالقـة  اإلجتماعية للبالد، حبيث تكون العالقة بني سيد ال
تناسبية تصاعدية قائمة على الثروة املالية، فإن كان الرخاء اإلقتصـادي وزيـادة إكتنـاز األمـوال     
وحركيتها ترتفع قيمة الترضيات املالية النقدية والعينية اإللزامية بينهما للترقية، أما إذا كان العكـس  

  .تزام على احلفاظ على منصبهفيحرص املوظف الذي ترقى باإلل
  
وبالتايل فإن املوظفني السامني العثمانيني باآليالة قد راعوا مبدأ ترك بعض الوظائف واملهام للقائمني    

عليها باإللتزام لتحقيق أغراضهم دون إمهال شؤون الدولة، وسعوا إىل إكتساب األمـالك العقاريـة       
سبل تسهيل املأموريات للموظفني العـاديني خاصـة جبـاة     والثروة املالية من مصدر الترقيات ومن

الضرائب الشرعية واإلضافية والظرفية كحق الربنوس واملشايخ وغريها، والذين كانوا يبذلون كل ما 
يف وسعهم لتوفري الكم اهلائل من األموال حىت حيافظوا على إستدامة مناصبهم اليت  إبتاعوها لتحقيـق  

  .ة الترقية و الثروة املالي
  

؟ ومـا مـدى    يلكن قد نتساءل عن أسباب شيوع نظام اإللتزام منذ القرن السابع عشر امليالد    
  إسهاماته يف اجلانب اإلقتصادي واالجتماعي باآليالة اجلزائرية؟

يذكر الرحالة فونتري دو باردي أن عددا كبريا من جند اإلجنشارية ونسبة معتربة مـن املـدنيني         
ثقفني تقلدوا مناصب راقية يف اهليكل اإلداري باآليالة مقابل دفع ألـف بتـاك شـيك    العثمانيني امل

للخزناجي خاصة إذا كان املنصب اإلختياري يصبو إىل وظيفة اخلوجات كمنصب خوجة اجلمـرك   
أو احلبوب أو ضمن كوادر الكتاب الرمسيني يف اهلياكل الوزارية احلساسة كالكاتب الرئيسي لبيـت  

 تعود على أصحاا بفوائد مالية معتربة، خاصة من اإلقتطاعات املالية املتعلقـة بـالتوثيق   املاجلي اليت
  )1(. % 10القضائي على التركات والرسومات على السلع، املقدرة بـ 

  
  
  
  

                              
(1) - Venture de Paradis, Alger au …, In R.A 1896, Op-cit, P.73   
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خمتلف اخلوجات يف زيادة نشاطهم العملي واإلنتاجي واحلـرص   فكان من الطبيعي أن يسعى       
على إستمرارية الضرائب وإقرار القوانني احلكومية واإلدارية واحملافظة على األسواق والعمران وأمالك 
البايلك و احملافظة على مصادر اخلزينة وكسب ثقة احلكام وأصحاب النفوذ بالديوان اخلاص بـدفع  

وترضـيتهم باهلـدايا علـى املنصـب      )1(باحهم ألسياد اإللتزام و التفويض مستحقات مالية من أر
اإلختياري وحىت رسومات للخزينة ، فخوجة اجللود الذي اشترى وظيفته بثالمثائة سـلطاين شـهريا   

، ورغم تلك املصاريف اليت يدفعها )2( كان جمربا على دفع أسهم مالية كرسومات عن منصبه للخزينة
اإللتزام، إال أم كانوا يعوضون ذلك بـإمتالك امللكيـات اخلاصـة و باالرتقـاء            املوظفون ألسياد 

و اليت كانت ضـمن  " حممد عثمان باشا"يف املناصب السامية ، وخري دليل مراحل الترقية اليت مر ا 
ائريـة  نظام اإللتزام ، فبعد جتنيده من منطقة كرمان الواقعة على أحواز جزر رودس حنو اآليالـة اجلز 

اندمج يف جند اإلجنشارية يف صف اليولداش ونظرا لثقافته العثمانية فقد حول وأنتـدب يف وظيفـة   
سلك اخلوجات بعد أن دفع ألف بتاك شيك، فأثبت كفاءته و انضباطه يف إدارة األعمال واألمـوال  

ـ م  1754(فاستقطب أنظار و اهتمام و إعجاب الداي بابا علي  منصـب   الذي رقـاه يف ) م 1766  ـ
  .)3(اخلزناجي ، فكانت تلك الظروف مساعدة إلرتقائه يف منصب الداي

  
يف خمزن عاصـمة بايلـك الغـرب    " اخلزندار"الذي مارس وظيفة " تيدنا"يصف لنا األسري   

كان عبدا وديعا ومطيعا للخزناجي بدار اإلمارة، حبيث كلما قصد مدينـة  " الباي"معسكر، أن سيده 
مث جيـزل   )4(ل يديه، ويركع على قدميه، قائال له بأنه سيده وسيد كل ما ميلكاجلزائر يسارع إىل تقبي

له العطاء واهلدايا لكسب رضاه ومتديد مدة حكمه، ووصف يف مذكرته أيضا أن يف ذلك الزمان كان 
واليت تعترب قيمة ماليـة ضـخمة تـدفع          ) بوجو 60000(الباي يشتري وظيفته بـ ستني ألف بوجو 

ام اإللتزام، لكن قد يعوضها و جينيها من عالقاته بقبائل املخزن والرعية ومن اسـتثماراته  يف إطار نظ
الفالحية بأراضي العزل ومن إقتطاعات الضرائب ومن املداخيل الناجتة عن سريورة الصنائع واحلـرف  

اخلزندار  املخزنية كوظيفة وحىت من املكتسبات املالية اليت يفرضها ضمن نظام اإللتزام على الوظائف
  .)5(وقائد الدار وباش سيار وكتاب البايلك والقيادات وحكام القبائل

      
  
  

                              
  

  231سعیدوني ،ورقات جزائریة ، ص نناصر الدیـ   (1) 
  218حلیمي، المرجع السابق، صعلي عبد القادر ـ   (2)

(3) - Mahfoud Kaddache, Op-cit, P.121  
  117، ص  المصدر السابق ،تیدنا -   (4)

(5)-Mahfoud Kaddache, Op-cit, P.129   
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ففي عاصمة بايلك الغرب معسكر، كان اخلزندار يستلم ما بني ثالمثائة إىل أربعمائة سكة نقدية عن  

ويف بايلك التيطري كان الذي يتحصل على منصب وظيفة  )1(إدراية يقرها الباي باإللتزام كل وظيفة 
، وأمـا يف بايلـك   )2(يدفع عشرين ألف بوجو يف جب خزينة الباي ) حراسة السجون(الباش سيار 

قسنطينة فنجد الذي يشرف على منصب وظيفة قائد الدار كان يدفع مبلغا ضخما للباي قدره ألـف  
نتيجـة   بوجو سنويا باعتبار أن ذلك املنصب اإلختياري كان حيقق منافع مالية شخصـية  وسبعمائة

أدواره و صالحياته الواسعة يف مراقبة أمالك البايلك ومداخيله و عوائده ويف جباية حقـوق كـراء   
  .)3(العمرانية بداخل املدينة   تالعقارا

  
ف وشيوخ القبائل والدواوير واألوطان جببايـة  ومبا أن القياد واحلكام هلم عالقة بسكان األريا      

الضرائب واستتباب األمن يف األسواق والطرقات، فإن قايد الدايرة بدار السلطان بأحواز اجلزائر كان 
لتنصيبه أو لتثبيته ، ويـدمج ذلـك   " للباي"يدفع مبلغا ماليا مقداره مائة صائمة ضمن نظام اإللتزام 

ما يف بايلك الشرق بقسنطينة تراوحت قيمة منصب القايد ما بني مائة ، أ)4(اإللتزام يف رسم البشماق
  .)5(وعشرة بوجو إىل ستمائة بوجو

أما يف إطار مشيخة القبائل فلقد تنافس شيوخ القبائل يف امتالكها وجتسيد رمزية سـلطتها بـدفع     
  .  )6(ضريبة البشارة للباي مقدراها عشرين ألف بوجو إىل جانب حقوق الربنوس

    
بينت الشواهد التارخيية بأن نظام اإللتزام كان نقمة على النظام املـايل لآليالـة حيـث سـارع         

املوظفون يف تعويض أمواهلم اليت استنفذوها على مناصبهم بطرق غري قانونية بعيدا عن مراقبة األجهزة 
املدن واألرياف بـارعني   العسكرية يف احملال و النوبات واإلدارية املخولة لذلك، بتأطري كوادر هلم يف

يف تزوير السجالت اخلاصة بالضرائب، وذلك ما أكده محدان بن عثمان خوجة بأن جباة الضـرائب  
يف بايلك الشرق يقومون بتجاوزات يف تدوين املبالغ يف السجالت، فكانت قيمـة األمـوال الـيت     

للسجالت ونقـص   جيمعوا ختالف ما يسجل يف سجالت الضرائب  وساعدهم يف ذلك احتكارهم
الكفاءات وبعدهم عن املدن احلضرية و املراقبة وقد يكون األغوات و البايات متواطئني معهم ، حىت 

  .حيافظوا على مكاسبهم املالية  
  
  

                              
  64 - 63، المصدر السابق ، ص  تیدنا -   (1)

(2) - Mahfoud Kaddache, Op-cit, P.130  
  6،ص1979جویلیة  - ، الجزائر، جوان 71 - 70قلیم قسنطینة ، مجلة األصالة ، ع ناصر الدین سعیدوني ، مذكرة حول إـ   (3)

(4) - Tachrifat, Op-cit, P.45    
  126أحمد سیساوي، المرجع السابق، ص  -  (5)
  125المرجع نفسھ ، ص ـ  (6)
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عية و يف األنشطة اإلقتصادية مبدن و أرياف األيالة انعكس  ما نستنتجه أن التباين يف التركيبة اإلجتما  

على أداء املوظفني و ألقام فكلما زادت أدوارهم ووظائفهم زادت واجبام و إلتزامام و اتضحت 
مكانتهم يف اتمع اليت هلا عالقة مبستوى دخلهم و ثروم و بدرجة نفوذهم و تكيفهم يف الوسـط  

ك جند أن الوظائف اإلدارية أفرزت مستويات وتصنيفات إجتماعية تـتحكم  الذي يعيشون فيه ،لذل
  .فيها الثروة و األمالك و املعامالت املختلفة

  
الطبقة العليا من املوظفني و تشمل املوظفني السامني و أعضاء الديوان اخلاص و الكتاب األربعـة   ـ 

يب العالقات اخلارجية كاملقطاعجي و دفتر املشرفني على احلسابات املالية و املعامالت التجارية وترت
دار والذين حتكموا يف الشؤون اإلدارية و العسكرية الداخلية لأليالة و نفقاـا العامـة و امتلكـوا    

 .   ، فكانت تلك الطبقة متثل الربجوازية اليت ترعرعت يف كنف السلطة الثروةالعقارات و األمالك و 
لعاديني من خمتلف الوظائف و ينتمون إىل الطبقة اإلجتماعية الوسطى الطبقة الثانية تشمل املوظفني ا ـ

واملتفاوتة يف الدخل و الثروة حسب إختالف أدوارها و حسب تباين التركيبة اإلجتماعية كالقيـاد     
و اخلوجات و املزوار و شيخ البلد و خليفة البايات و الذين كانت هلم أدوارا تتعلق بـإدارة املرافـق   

ة كالعمران و اإلقتصادية التجارية كاملوانئ و األسواق و احملافظة على األمن و على القدرة اإلجتماعي
 .الشرائية وغالبا ما تكون أدوارها خلدمة الطبقة العليا مقابل الترقيات يف املناصب

تعتـرب  الطبقة الثالثة تشكل هذه الطبقة القوة األكثر تأثريا يف املمارسات و املعامالت اإلجتماعية و  ـ
القاعدة األساسية للطبقة الثانية وتشمل القضاة والعدول والعلماء وكتاب بيت املال ومنصب الترمجان 
و وكالء مؤسسات األوقاف وموظفي السكة ومنصب شيخ اإلسالم، فهم مـن حيقـق التواصـل    

لتعـاون  تفعيل األسس اإلقتصـادية با   اإلجتماعي بالتوثيق الشرعي يف احملاكم القضائية و يسهم يف
 اإلداري و املايل بني املوظفني كتصفية التركات بعد اقتطاع الرسوم وتسجيلها يف سجل بيت املال إىل
جانب ما يقوم به وكالء و موظفو مؤسسات األوقاف من خدمات إجتماعية لصاحل السـكان مـن   

 . خمتلف أطيافهم 
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   الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي للموظفني عامة ـــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل 
  

 الوضع االجتماعي للموظفني :أوال
  

وتعدد املنافع املادية واالقتصادية بني سـكان   رغم اختالف األقاليم اجلزائرية وتنوع طبيعتها  
احلضر واألرياف ، وكذا التباعد يف األحكام القانونية بني جمتمع حتكمه قيم التعاقد وآخـر تنظمـه   
التقاليد واألعراف، إال أن احلتمية يف تقوية أواصر التواصل والتفاهم وتبادل اإلنتاج واالستهالك ذللت 

ية بني القبائل اجلزائرية والسلطة احلاكمة العثمانية بأجهزا اإلدارية، فسعى من احلواجز الفكرية والعمل
  .كل منهما إىل اختزال التفرقة لبناء الوفاق والتكامل االجتماعي واإلقتصادي

    
  :التواصل االجتماعي واملصاهرات بني املوظفني والقبائل ـ 1
  

ة بالتقليدية والترامحية واتمعـات احلضـرية   إذا كانت األنتروبولوجيا وصفت اتمعات الريفي    
املتطورة بالتعاقدية، فهل استطاع اتمع باأليالة اجلمع بينهما  ؟ وما هي السبل اليت هيمنـت علـى   

وهـل   املمارسات اإلجتماعية واإلقتصادية بني الفئة احلاكمة وموظفيها واتمعات القبائلية باآليالة؟
 ني والقبائل يف اإلمتداد اإلداري العثماين؟ سامهت املصاهرة بني املوظف

   
عن األيالة يف العهد العثماين أن من أعراف بعض رؤساء وشيوخ القبائل  ةبينت احلقائق التارخيي       

والعشائر ترغيب النازلني عندهم من احلضر من أصحاب النفوذ والقرارات مـن املـوظفني واجلنـد    
لها بعض موظفي إدارات البايلك لإلرتباط واملصاهرة هدفهم يف ذلك العثمانيني، يف اإلقامة اليت استغ

تذليل ظروف التفرقة والتباعد وحتقيق التواصل اإلداري العثماين ودوام اخلدمات اليت يقدمها األهايل 
الريفيني هلم  و ذلك جنده يف القبائل املخزنية اليت كانت موالية للحكم ، لتعزيز دواليـب أجهزتـه   

التعاقد القانونية القائمة على احترام أخالق وتراث األهايل الذي سامهت فيه األسر احمللية  وحتقيق نظم
  .)1(وشيوخ القبائل وتنظيمام

، قبيلة الذواودة الصـحراوية بـالزاب   م 1673/ هـ 1084لقد صاهر رجب باي بايلك قسنطينة     
ل الظروف حىت تصـبح قطبـا   ، وسخر هلا ك")2(علي بن سخري بوعكاز"اجلزائري من فرع أسرة 

إداريا يسري تلك املنطقة ومن جهة أخرى  تضمن والئها ملا تتمتع به من نفوذ سياسي و عسـكري  
  وقد ساعدها نشاطها الزراعي والرعوي وقدراا يف متويل األسواق الريفية واحلضرية، وامتالكها 

 
 
 

                              
وتق دیم إس ماعیل العرب ي،     ، تعری ب وتعلی ق  1824ـ   1816ولیام شالر، م ذكرات ولی ام ش الر قنص ل أمریك ا ف ي الجزائ ر        ـ    (1)

  .78، ص 1982ت، .ون.الجزائر، ش
  .صاھرت وحالفت قبائل أوالد صاولة أسرة بوعكاز واستقرت بالزاب الشرقي ـ  (2)

  :لمزید من المعلومات انظر
 Thomas Shaw,Voyage dans Plusieurs Provinces de La Barbarie et du Levant, Parais 1810,P.167 
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   اإلقتصادي للموظفني عامةالوضع اإلجتماعي و ـــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل 
 
 
  

ملؤشرات القوة العسكرية من فرسان ومشاة على فرض نفوذها وسلطتها اإلقليمية و استتباب األمـن  
رجب "اإلجتماعي واإلقتصادي، الذي كان يصبو إليه احلكام العثمانيني كأساس للتوغل لذلك عمل 

لقيدوم " أم هاين"و الترابط، بتزويج ابنته على استمالة تلك األسرة من قاعدة املصاهرة والتعاقد " باي
فاستطاع بسياسة املصـاهرة أن يكسـب القبائـل     )1("  أمحد بن سخري بوعكاز"أخ شيخ العرب 

 .)2(الصحراوية و زادت العالقات بعد وفاة قيدوم و زواج أم هاين بأمحد بن سخري 
  

القبائـل ذات النفـوذ الـديين             ومن البايات من اعتزل احلكم و فضل اإلقامة الدائمة يف كنـف     
ـ  1125 - هـ 1122علي باي بن صاحل باي ببايلك قسنطينة "و السمعة العسكرية واإلقتصادية فنجد  هـ

الذي أقام مع عائلته بزاوية أوالد خلوف مبجانة وتفرغ للعبادة وصاهر قبيلة  م1713 -م1710املوافق لـ
أسرة املقراين، منهم احلاج بن بوزيد كبري آل املقـراين ،وقـد    بتزويج بناته الثالثة لقيادات" املقراين"

 . )3(يكون ارتباط احلكام بزوايا املرابطني هو إميانا بكرامام و مأمنا لعائلتهم و ثروم
  

وما دفع الباي إىل مصاهرة آل املقراين هو علمه باملكانة اليت يتمتعون ا، ونفوذهم يف بـين عبـاس   
ة وسلطتهم الدينية وأعماهلم اخلريية والتعليمية، وتواصـل معـامالم السياسـية    وحتصينام الطبيعي

والعسكرية مع البايلك، ومهارام احلرفية  يف صناعة األسلحة وامتالكهم ألبراج املراقبة اليت مكنتهم 
أمام حركية وتنقالت األشخاص والسـلع، إىل جانـب    )4(من حراسة ممرات وطرقات جبال البيبان

انيات الزراعية اليت يتمتعون ا،لذا سعت رموز احلكم العثمانية باأليالة يف توطيد عالقاا مـع  اإلمك
شيوخ آل املقراين ومنحهم اإلستقاللية لكسب ثقلهم العسكري واإلقتصادي حبماية احملال والنوبـات  

  .)5(وجباية الضرائب
فلقد  م1771ـ  م1756نطينة ما بني أما الباي أمحد القلي الذي ارتقى يف منصب الباي ببايلك قس  

  استطاع أن حيدث أكرب وفاق بني أقطاب األسر احمللية احلاكمة يف البايلك حبنكته السياسية وتعايشه       
  
  
  
 
 
 

                              
 .E.Vayssette, R.A.S.C 1868, PP.286 – 288  ـ (1)

192 المرجع السابق ، صجمیلة معاشي،    - (2) 
205 -  204 المرجع نفسھ ، ص   - (3) 

أن أبواب جبال البیان كانت تدخل ضمن حدود بالد السلطان وأن جند اإلنكشاریة كانت  1725في سنة " سونالیبا"ـ یذكر   (4)
  :قطیع األغنام أو طلب الضیافة، لمزید إلى المعلومات ارجع إلىمضطرة إلى تناول الخبز دون المساس ب

Peyssonel et Desfontaines, Op-cit، P. 374. 
  .36ص  المصدر السابق ،،  الحسین الورتیالنيـ   (5)
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وذه على البايلك، فاستطاع أن يستميل عائلة بن قانة وعائلـة  التام معهم،ومبصاهرم بغية توسيع نف
  )1( .الذواودة بوعكاز وعائلة املقراين حتت حكمه 

ولقد شاءت الظروف أن يصاهر أمحد القلي أسرة بن قانة بن سليمان بن حممود بن قانة احلداد       
، جعل من أصهاره "الباي"ب أي ساعي الربيد، فلما ارتقى يف منص" باش سيار"حينما كان يف وظيفة 

يف هيكلة إدارة البايلك فاكتسبوا مفاهيم وخبايا الوظائف، مث مهد هلم الطريق ملزامحة أسرة الذواودة 
اليت تعترب أختـا  " مباركة بنت بن قانة بن سليمان بن حممود"بوعكاز يف صحراء الزاب، عرب تزويج 

لك آفاق العالقات األسـرية بينـه وبـني    ، ففتح بذ"علي بوعكاز"لزوجته، إلبن أخ شيخ العرب 
األسرتني، بن قانة و الذواودة بوعكاز املختلفتني يف العادات والنفوذ اإلقليمي أما يف الباطن فقد سعى 

" حممد بن قانة بن سليمان"إىل ترسيخ رموز سلطة جديدة حاكمة يف صحراء الزاب ممثلة يف شخصية 
يأ له كل ظروف الوالء من السكان، وخلق التنافر بني الذي نصبه يف منصب شيخ العرب، بعد أن ه

، وقد يكـون للنوبـة   "صاولة"و" بن شنوف"أسرة الذواودة بوعكاز وبعض القبائل ااورة كقبائل 
 .)2(العسكرية ببسكرة دورا يف يئة كل الظروف ألسرة بن قانة

  
صاهرم حيث تزوج الداخية بنـت  أما عن قبائل آل املقراين فلقد تقرب الباي أمحد القلي منهم مب    

 )3( احلاج بن بوزيد املقراين اليت أجنبت له حممد الشريف، الذي بدوره اقترن برقية بنـت بـن قانـة   
وبالتايل كانت سياسة املصاهرة اليت انتهجها دف إىل توسـيع نفـوذه السياسـي واإلجتمـاعي     

واألفخاذ تسريها مشـيخات جتمعهـم   والعسكري واإلقتصادي، الذي أساسه املعاهدات بني القبائل 
الصداقة والنصرة واحلماية والتعاضد غايتهم وحدة البايلك وانصهار القوانني العثمانيـة وموظفيهـا       

يف التقاليد واملعامالت اجلزائرية ، وانفتاح القبائل واألسر على بعضها لتحقيق القيم اجلماعية والتعايش 
 .)4(واملصاحل اإلقتصادية

  
  :ش املوظفني مبجتمع احلضرتعاي ـ 2

يف شؤوم ومراعاة  رحافظ املوظفون على اإلحتكاك اإلجتماعي مع شرائح اتمع، عرب النظ        
  قضاياهم ومصاحلهم وأمنهم والتجاوب معهم عرب اهلياكل اإلدارية بتوفري اخلدمات الضرورية اليت 

  
 
 
 

                              
  375محمد المھدي بن علي شغیب ، المرجع السابق ،ص ـ   (1)
  71المرجع السابق، صـ جمیلة معاشي،   (2)
  .375، ص  المرجع السابق لمھدي بن علي شعیب،ـ محمد ا (3)
  ،1979، أفریل ـ ماي 69ـ 68 ،عمجلة األصالة ،ـ عبد المجید مزیان، المجتمعات العربیة اإلسالمیة بین الجماعیة القبلیة (4)

  .  35 ص         
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تقتضيها األوضاع اإلجتماعية والنشاطات الفعلية اإلقتصادية ومتطلباا املعاشية حفاظا على التـوازن  
  .االجتماعي اإلستهالكي 

إن حنكة جممل املوظفني السامني وزبانيتهم من املوظفني العامني وجتارم اإلدارية، تكون قد   
كاك بالسكان من العامة واألعيان والعلماء والشيوخ وإمتام التواصل وإزاحة احلواجز  دفعتهم إىل اإلحت

ليتمكنوا من دواليب اتمع وضبط أموره ضمن القوانني العثمانية باآليالة وحتقيق فعالية يف املعامالت 
فوضى ، فبايـات  البشرية وفق األصول والشريعة اإلسالمية والتقاليد اجلزائرية املوروثة حىت ال تعم ال

مدينة قسنطينة كسبوا والء األسر الدينية وأصبحوا يسامهون يف تسيري شؤون البلد حيث منحت هلم 
باإلضافة إىل منصب شيخ البلـد  )1(منصب شيخ اإلسالم املشرف على ركب احلج واحلرمة الثقافية 

عبد الكرمي الفكـون مـن   ، وكانت أسرة )2(اإلداري املسري ألمالك البلد و املشرف على أمناء املهن 
صار ميشي بالركـب  " األسر اليت كسبت ثقة البايات ، ويف ذلك أكد املؤرخ أمحد بن املبارك العطار

 .)3(" كما كان الشيخ سيدي عبد املؤمن وجعلوا له حرمة عظيمة فال يتعدى أحد على حرمته
  
احلاكمة يف تسـيري قبائلـهم    أما يف األرياف فلقد ضمنوا أمن البالد بتفويض شيوخ القبائل واألسر 

وارتباطهم اإلداري بالسلطة فأصبح الشيخ يدير شؤون سكانه ويساهم يف مجع الضـرائب و يشـن   
 . )4(احلمالت على القبائل دون تدخل احلكم املركزي الذي أسقط املطالب املخزنية عنهم 

  
رضـية الشـرعية             و يف سياق احلديث عن املوظفني أورد املفيت الشيخ ابـن العنـايب أن األ    

  :و اإلجتماعية والسياسية اليت جيب أن تكون يف شخصية املوظف املتكامل تنحصر يف ثالث أمور
  .ـ اللني وترك الفضاضة و التبصر يف احلكم ومرونته

  .ـ املشاورة بالرأي والتصرف
  .)5( ـ الرغبة يف الوظيفة و يف تويل الوالية

       
     

 
 
 
 

                              
(1)

ة الفك ون الش یخ عب د الك ریم ،     م ، ومنح لإلبن الث اني ألس ر   1572عزلت أسرة عبد المؤمن من منصب شیخ اإلسالم سنة  ـ 
  58- 57.أحمد بن المبارك العطار ، تاریخ قسنطینة ،المصدر السابق ، ص -: لمزید من المعلومات أرجع 

یھتم شیخ البلد بأمور السكان و الحافظة على أمالك الدولة داخل المدینة و ینوب الباي في تسییر أمور البالد و یشرف على ـ  (2)
  244.ناصر الدین سعیدوني ، ورقات ، المرجع السابق ، ص -: أنظرالطوائف المھنیة 

(3)
                 58. أحمد بن المبارك العطار، المصدر السابق ، صـ  
(4)

  153 - 152المرجع السابق، ص ـ جمیلة معاشي،  
(5)

  ، مارس31الجنود، مجلة األصالة،ع المفتي الجزائري ابن العنابي وكتابھ السعي المحمود في نظام  ،اهللاـ أبو القاسم سعد  
  .72، ص   1976                      
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يف تسيري شؤون اتمع كأساس  حول حنكة املوظفني العثمانيني" مرسيه"أما مااستدل به  املؤرخ     
إلستمرارية احلكم هو اعتبارهم قادرين على حتقيق اإلجنازات املتميـزة والتـأقلم مـع األوضـاع               

أعطى للعثمـانيني إمكانيـة   "تنظيم ذكي"مستجداا، لذا جنده يقيم التنظيم اإلداري وموظفيه بأنه و 
إستمرار هياكلهم اإلدارية ملدة ثالثة قرون كما كان للقبائل املخزنية وأعيان املدن واألهـايل فضـل      

  .)1(يف ذلك 
لسكان إىل تطبيق العدالـة     و قد أرجع  محدان بن عثمان خوجة  أسس ذلك التنظيم يف كسب ثقة ا

هناك وسيلة أخرى استعملوها وتتمثل يف أم كانوا يظهرون أنفسهم يف مظهر محاة الدين " و القوانني
هنـاك  .. و ميتنعون عن القيام بكل ماهو مناف للقوانني وال يعملون إال بالقوانني و لفائدة القـوانني 

ايل وتتمثل يف تطبيق العدالة و اإلنصـاف اللـذين   وسيلة أخرى استعملها األتراك إلكتساب ثقة األه
 .)2("يعتربان أساسا جلميع احلكومات اليت تريد أن تكون عظمتها دائمة 

  
  لقد حظي العديد من أفراد األهايل مبناصب إدارية جعلتهم حمل ثقة لدى السلطة العثمانية لكفاءم     

و دورهم  يف توسيع العالقات بـني السـلطة   و مكانتهم يف بعث اإلستقرار اإلجتماعي واإلقتصادي 
  )3( .اإلدارية ورؤساء العشائر و الطرق الصوفية و الزوايا القرآنية 

فكثري من املثقفني من أهايل احلضر أدجموا يف املناصب اإلدارية وأسندت هلم مهام فعالة وأدوار    
سخي الكتابات العربية وذلك ما أساسية ، كوظيفة املترجم داخل القصر وقراء الرسائل والعقود و نا

عن أمني اللغات األجنبية الذي كان منصبه من الوظائف اهلامة بني كتاب " محدان خوجة"ذكره 
وأضاف أن عدد من املوظفني العرب أشرفوا على ، الدولة وكان خيتار من بني العرب ال من الكراغلة

ا ميلكونه من معارف بأحوال البالد والعباد       مراقبة املؤسسات اخلريية التابعة ألمالك مكة واملدينة مل
  . )4(و باعهم يف تطويع عدة خدمات

باي بايلك الغرب وهران أسند يف وظيفة الكاتب واملستشار ألموره   " حممد الكبري"فالباي 
  ،ونفس احلال يف بايلك قسنطينة  )5("أمحد بن هطال التلمساين"على شؤون احلكم األديب والكاتب 

  
    
 
 

                              
(1) ـ   Ernest Mercier, , Op-cit, PP. 214 – 125. 

112 - 111حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ،ص  -  (2) 
على العناصر العربیة  )م1795ـ 1792/ ھـ1210ھـ ـ 1207(أعتمد حسین باي بن حسن بوحنك ببایلك الشرق، قسنطینةـ   )3(

  :في المناصب اإلداریة الحساسة لمزید من المعلومات أنظر
  .67 محمد الصالح العنتري، مجاعات قسنطینة، المصدر السابق،ص -                                                                   
  155بن عثمان خوجة، المصدر السابق،ص  حمدانـ   )4( 
  13ص  المصدر السابق،حمد بن ھطال التلمساني، ـ أ  )5(
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بتنصيب جمموعة من رجال حضر قسنطينة يف هيكلة خمزنه أو جملسه سنة "احلاج أمحد باي"حيث قام
 بني م بغية إجياد أرضية واسعة للعدالة اإلجتماعية والعالقات األسرية واملعامالت اإلقتصادية1830

البايلك،فكان يشترط على منصب اخلليفة أن يكون له أسبقية يف مصاهرة شيوخ  األرياف واملدن يف
، ومنح كل الصالحيات ملنصب شيخ البلد لضبط )1(العرب واإلملام بعادات وتقاليد القبائل واألوطان

 الوسط اإلجتماعي نظرا ملكانته الدينية املرموقة وزعامته الروحية واألخالقية يف ةالعالقات العام
بالبايلك،ووىل صاحب منصب شيخ اإلسالم من عائالت أعيان املدينة اليت مجعت بني إمارة ركب 

  . )2(احلج واإلمامة واخلطابة باجلامع الكبري 
لذلك فإن األعيان والعلماء باملدن كانت هلم مكانة تضاهي املوظفني الساميني يف ديوان البايلك   

قتصاديةواإلجتماعيةومساندم للنظم العثمانية باآليالة،فاتسعت عالقام  بالديات نظرا إلسهامام اإل
 .للسكان وكانت بينهم مراسالت قائمة على إقرار الصاحلات

  
هـ، راسل واشتكى أعيان مدينة قسنطينة وسكاا الداي  1679هـ املوافق لـ  1090ففي سنة    
ضد الرعية، فامتثل لرسالتهم " دايل إبراهيم"سف الباي موضحني له جتاوزات وتع" احلاج حممد باشا"

م 1828سنة " حسني باشا"،ويف حادثة أخرى قدموا شكوى إىل الداي  )3(وأرسل يف طلبه مث قتله
الذي كان يف منصب خليفة مبخزن " بكري خوجة"احتوت املظامل واجلهر بالسوء من طرف املدعو 

حدا له، باعتباره كان " حممد منمي"ن دون أن يضع البايالباي، و الذي جهر بالسكر  يف ار رمضا
منشغال بإمخاد االضطرابات والفوضى واللصوصية يف النجوع واألوطان ، لذا كلف الداي أغا النوبة 
مبساعدة فرسان املخزن بإقالة اخلليفة الفاسد وتعويضه باخلليفة سليمان  وحذر الباي يف رسالة 

 .)4(توبيخية 
  

عن التعايش والتواصل بني املوظفني واألعيان والسكان والعلماء كان يف نص العقد  وأعظم مظهر    
املوافق لسنة  هـ 1246الذي بايع فيه أعيان قسنطينة احلاج أمحد باي يف أواخر مجادى األول عام 

والفوضى اليت استفحلت أثناء  تم والذي تضمن فضائل اتمع املتماسك اخلايل من املؤامرا1830
ه عن قسنطينة من قبل القايد سليمان و خليفته حممود بن شاكر و اليت قضى عليها  فتقدم الناس غياب

  ياحاج أمحد أنت من قبل صاحب واليتنا " إليه وللشيخ حممد بن عبد الكرمي بن الفقون قائلني له
 
 

                              
  138ـ حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق،ص  )1(
  .394ـ  388ص ،المرجع السابق ،مجتمع قسنطینة في كتاب منشور  ،، ـ أبو القاسم سعد اهللا  )2(
  .49، ص محمد الصالح العنتري، فریدة المنیسة، المصدر السابقـ   )3(
  410ـ  409ھدي بن علي شغیب، المرجع السابق، ص محمد المـ   )4(
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أما  )1("ونعلم سريتك مليحة معنا فنحبك أن تبقى أنت الباي علينا ونكون دائما معك ونقف محاك
ليعلم الواقف على هذا املكتوب األعظم واملنشور املبارك األفخم ...... {وثيقة املبايعة فجاء فيها

شاء اهللا عافية البالد اجلالب للخري والسرور املضاعف حبول اهللا وقوته للربكة واحلبور، وبه تكون إن 
وهناء العباد، وعمارة الوطن، وذهاب البؤس واحملن وهو أن األمري املتفق على إمارته، والنظر يف كافة 
املصاحل  وعامة املطالب واملآرب، وهو السيد احلاج أمحد باي املذكور ال خالف عنه أحد يف ذلك 

و ال يأخذ منهم ..مبغرم، وال حمتمة، وال حالس وأنه حرر الرعية من كافة املظامل السابقة ال يطالبون 
 .)2(}...شيئا سوى الزكاة و العشر بوجه ما أحكم الشرع

  
باي بايلك "حممد الكبري"عن مناقب وأعمال" أمحد بن هطال التلمساين"ونفس املظهر وضحه     

سبان ،حيث الغرب ومظاهر العفو عند املقدرة و الصفح عن سكان مدينة وهران  الذين حالفوا اإل
بتعينه خلفا للباي احلاج خليل " حممد عثمان باشا"ذكر بأن رعية الغرب اجلزائري طالبت من الداي 

الذي قتل يف معركة بعني احلوت قرب عني تيموشنت ضد جيوش الدرقاوبني، و ملا أصبح بايا عليهم 
أخضع قبائل أوالد نشر األمن ووحد القوانني بني مجوع الناس وسهر على مصاحلهم ونظم البالد و

فشرع يف إصالح شؤون الرعية   "علي بن طلحة واحلشم وأدخلهم يف املخزن وقطع فتيل اللصوصية 
،وحني )3( "و السهر على مصاحل العباد وتنظيم البالد فراح ينشر األمن ويؤلف بني قلوب الناس

سكان مدينة وهران استتب له أمر وشؤون البالد،مجع علماء الغرب اجلزائري واستشارهم يف شأن 
بعد حتريرها من اإلسبان، فاتفقوا على أن يساحمهم ،فكلف علماء معروفني منهم القاضي عبد اهللا بن 

فأمنوهم وعادوا " حواء، و أمحد بن سحنون الكاتب جبامع الكبري لإلتصال م ،مث صفح  عنهم  
فاستقبلهم الباي استقباال  مصحوبني بأربعني شخصا من سكان مدينة وهران كممثلني إلخوام هناك

 . )4( "حسنا وعفا عنهم وصفح عن مجيع زالم 
  
  
  :إسهامات املوظفني يف الوقف وتعزيز مؤسسات النظام اإلجتماعي ـ 3 

شرعية سامهت يف بناء اإلستقرار السياسي واستدامة الطمأنينة  ةالوقف ظاهرة إجتماعية وإقتصادي    
  اليت توسعت بالرغبة يف اإلستثمار ضمن أمالك احلبس باآليالة منذ اإلجتماعية واملمارسات اخلريية 

  
 
 
 

                              
  417 محمد المھدي بن علي شغیب، المرجع السابق، صـ   )1(
  137محمد الصالح العنتري، فریدة المنیسة ، المصدر السابق، صـ   )2(
  .17 أحمد بن ھطال التلمساني، المصدر السابق، صـ   )3(
  .23ـ المصدر نفسھ، ص   )4(



 191 

 الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي للموظفني عامة ـــــــــــــــــــــــــ الفصل السادس
 
 
  

القرن الثامن عشر بفضل هيكلة إدارية حمكمة حتكمت فيها مؤسسات األوقاف وموظفيها باملدن 
ا جل الشرائح السكانية من الطوائف العثمانية واألندلسية والكرغلية ومن احلضرية واليت اشتركت فيه

  .)1(األهايل واألعيان أصحاب الوزن اإلجتماعي الذين هلم باعا يف التسيري اإلداري واخلدمات املتبادلة
وكان الوقف األهلي أكثره مشولية لتجسيد أعمال الرب واخلري لعامة الناس إىل جانب الوقف 

سات الدينية واملساجد اليت أمنت اإلنفاق املستمر، وزادت يف األعمال اخلريية على الفقراء على املؤس
واملساكني وعملت على صيانة العمران وإيصال اخلدمات للسكان واحلفاظ على العقارات وحتقيق 

 .)3(وأجور املعلمني من ريع األوقاف )2(مصادر العيش للمشرفني على املساجد والطلبة الوافدين
  

أما الوقف واحلبس الذي تبناه أغلبية املوظفني باآليالة على املذهب احلنفي، فكان هدفه محاية 
ملكيتهم من املصادرة والبيع من لدن بيت املاجلي يف حالة فقدام أو وفام، أو ترك ورثة ال 

ادرة       يستوفون شروط اإلرث أو يف حالة خمالفتهم ألوامر احلكام فيخضعون لتلك القوانني الص
من السلطة احلاكمة مادامت أا سامهت يف تزكيتهم وتعينهم يف املناصب،ولكن الغرض احلقيقي   
من أحباسهم، هو التهرب من دفع الضرائب وحتقيق الثروة والربح واستمرارية اإلنتفاع العائلي بريعه 

 .)4(ذهب احلنفيوعائداته النقدية والعينية بعد حصر األمالك املتوارثة يف عقود على امل
  

إن األحباس وتوزيعها على خمتلف املرافق العامة السكانية، تكمن أمهيتها يف تقدمي اخلدمات بنية       
احلصول على الثواب، وبالتايل فهي ال ختضع إىل برجمة أو قرار إداري لتحديد أولويات صرفها مادام 

  .)5(خالق املسلم اإليثار وحب الغري والرمحة على الفقراء واملساكني من أ
رغم إختالف طبيعة العقود الشرعية بني الوقف العائلي  فالوقف يعرب عن نظم احلياة اإلجتماعية العادلة

الذي ميكن صاحب امللكية من ختليد ما ميلكه، ومن مثة احلفاظ عليه لضمان حياة من هم حتت رعايته 
على مؤسسة دينية و خريية لغرض وكفالته، و الوقف اخلريي الذي يقوم صاحبه بتحبيس أمالكه 

  .اإلنفاق على املساجد والتعليم ونقل املياه وتنظيم املدينة
      

  
 
 
 
 

                              
   155سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، المرجع السابق ، ص  ـ ناصر الدین  )1(
  ھـ یبلغھ بتوجھ المحلة و الخلیفة نحو دار السلطان 1241رسالة من محمد باي سنة ) : 23(أنظر الملحق رقم  ـ )2(
م، مجلة 18م و17ل القرن فتیحة الوالیش، النساء والسلطة القضائیة من خالل عقود األحباس في مدینة الجزائر خالـ   )3(

  27م ص 2000سیرتا، عدد خاص، أكتوبر 
  .69  ص المرجع السابق، ،ـ فاطمة الزھراء قشي، قسنطینة في عھد صالح باي  )4(
  129ص  ،2004ـ أبو بكر جابر الجزائري، منھاج المسلم، المكتبة العصریة، صیدا بیروت   )5(
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ن املوظفني اإلداريني فإذا نظرنا للعقود الشرعية الوقفية، فنجد أن جلها ينتمي إىل الفئات احلاكمة م   
والقادة العسكريني، إىل جانب األثرياء من التجار واحلرفيني واألعيان باإلضافة ألبناء ونساء الفئات 
احلاكمة من الطائفة العثمانية والكرغلية واألندلسية الذين استفادوا من مناصب رجاهلم لتوسيع 

ب احلنفي خاصة باملدن اليت تتوزع ا أمالكهم وثروام املالية بعقود شرعية وقفية على املذه
 . مؤسسات األحباس اخلريية و سبل صرف مداخليها 

  
لقد ذكر املؤرخ أبو القاسم سعد اهللا، أن نساء املوظفني الساميني والعائالت الشريفة سامهت 
يف الوقف اخلريي، كالسيدة حنيفة بنت مصطفى خوجة احلاج، اليت أوقفت بعض أمالكها على زاوية 

اها زوجها، وكذلك السيدة دومة بنت حممد من األشراف، أوقفت أواين طبخها النحاسية لفائدة بن
زاوية عبد الرمحان الثعاليب، وما ذاك إال مظهرا من مظاهر العالقات اإلجتماعية والروابط  ضريح و

را و مظهرا السمحة بني طبقة املوظفني واملقامات وعامة الشعب، إضافة إىل أن تلك األعمال تعترب نذ
 .)1(من مظاهر التقرب إىل اهللا 

  
كانت إسهامات املوظفني يف تنمية اإلدارة احلضرية عرب مؤسسات األوقاف يف غاية األمهية      

وذلك بتوفري حاجيات الطالب وأجور املدرسني واملشرفني على املساجد وتقدمي اإلعانات للمعوزين 
ا عدة مؤسسات خاصة كمؤسسة احلرميني الشريفني دقيقة تقوم  ةوالفقراء بعد دراسات إحصائي

ومؤسسة سبل اخلريات احلنفية، فمؤسسة احلرمني الشريفني حبست عقارات عديدة " مكة واملدينة"
من الدكاكني والفنادق والطواحني وأفران اخلبز وإقطاعات زراعية وحدائق يف عدة مدن حضرية 

، واستحوذت على كل األعمال اخلريية بفضل )2(كتلمسان ومعسكر وعنابة وقسنطينة بعقود شرعية
مكانة موظفيها من وكالء وشيوخ البلد وموظفي بيت املاجلي الذين أبلوا  بالء حسنا يف خدمة 
الفقراء والتكفل بالعجزة وطلبة العلم، وهذا اليقلل من أمهية مؤسسة سبل اخلريات احلنفية اليت 

  ارس وزوايا قرآنية ومساجد والتكفل بالفقراء، نظرا أشرفت على مجيع أوقاف املذهب احلنفي من مد
الكراغلة والعائالت الثرية،مع حرص موظفيها  ملداخليها الضخمة وما جيود به املوظفون العثمانيون و

الذين هلم مهارات يف تسيري وتدوين سجالت البايلك على حساب النفقات لوعيهم باملسؤولية 
  . )3(باملدن وحصر مجيع احتياجات السكان عرب االس العلمية اجلماعية لتحقيق التنمية والعمران 

    
 
 

                              
  233الثقافي ، المرجع السابق، ص  تاریخ الجزائر اهللا،ـ أبو القاسم سعد   )1(
  .60 ـ ناصر الدین سعیدوني، الوقف مكانتھ، المرجع السابق، ص  )2(

-  A. Devoulx, Notices Historiques sur Les mosquées D’Alger, In R.A 1859 -1860, P .467  
  .64، صالسابق  الوقف مكانتھ،  المرجع ـ ناصر الدین سعیدوني،  )3(
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حسابات مداخيل ونفقات املؤسسات الوقفية املختلفة املدونة يف سجالت البايلك داللة على قمة     
اليت سايرت التطور الفقهي العلمي والقضائي رغم اختالفها يف منهج اإلستدالل  املعامالت املالية

وإصدار األحكام وقواعد املناظرة واإلمجاع الفقهي يف االس العلمية ويف مهارات موظفيها ووزم 
ة اإلجتماعي نظرا ألن أغلبيتهم عينوا من قبل الديوان واملوظفني السامني والبايات ووضعوا حتت وصاي

  .)1(الس العلمي الذي له صالحيات مطلقة يف وضع تراتيب شؤون األوقاف ومراقبة املوظفني

ومن بني املوظفني املسؤولني على مؤسسات األوقاف الشيخ الناظر أو الوكيل العام الذي يعترب      
قني     من املوظفني الرئيسيني واملشرف على خمتلف النفقات من أثاث وزرايب ومصاحف ومن املدق

 .)2(يف التدوين والتوثيق احلسايب بالسجالت والدفاتر املتعلقة باألعمال اخلريية واإلجتماعية
  

لتوجيهات املفيت والقاضي احلنفي واملالكي بالس العلمي خالل انعقاد )3(خيضع الشيخ الناظر    
جلزائر ويطلعهم على كل الس كل يوم مخيس باملدن يف اجلوامع الكربى، كاجلامع الكبري مبدينة ا

  .)4(احلسابات والتغريات الطارئة عن زيادة أو تراجع املداخيل مع صياغة احللول املمكنة لذلك

يساعده يف مهامه كاتب خاص يعرف بالسياجي أو اخلوجة لضبط حسابات األوقاف أما خارج   
م املفصلة عن كل حبس  املدينة فهناك وكالء ثانويني على املدن الصغرية، يقدمون ويعرضون أعماهل

  يف حني املرتبات والنفقات يتكفل ا وكيل بيت املال أو شيخ البلد الذي يقدم سجالته وتقاريره 
لناظر الوقف أو للوكالء الرئيسيني للمؤسسات الوقفية التابعني هلا، وأغلبية هؤالء املوظفني من الطائفة 

 .)5(و من أعيان املدن  ةالعثمانية و الكرغلي
  

د تستدعي الضرورة انتداب موظفني من بيت املال إلضفاء الشرعية املالية لتمتعهم باحلنكة و اخلربة وق
العملية خاصة يف جمال التركات وتسيريها،فكان هلم نفس التشريف والتكليف الذي يضاهي منصب 

ومراقبة ،باإلضافة إىل ذلك قد يتدخل الباي مبسؤوليته يف إدارة حسابات األوقاف )6(شيخ الناظر
  م من جمهودات قيمة حنو  1776/ هـ1190سنة " صاحل باي"حساباا مبساعدة موظفيه، وذلك ما قام به 

  
 
 
 

                              
  .154، صالسابق  الوقف مكانتھ،  المرجع ر الدین سعیدوني،ـ  ناص  )1(
  .223ص  المرجع السابق،ظائف العثمانیة،وـ مصطفى بركات، األلقاب وال  )2(
 ا منـ أطلق لفظ الناظر على املشرف املايل، وهو اسم وظيفة مأخوذة إما من النظر الذي هو العني، ألنه يدير نظره يف أمور ما ينظر فيه، وإم )3(

  وينبغي على ناظر الوقف تدبري أموره ومراقبة موظفيه. النظر مبعىن الفكر، ألنه يفكر فيما فيه مصلحة لذلك
   223 مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانیة،، المرجع السابق، ص: أنظر

  .179ص ،املرجع السابق، ـ ناصر الدين سعيدوين، موظفو مؤسسات األوقاف  )4(
  .61:ن سعیدوني، الوقف ومكانتھ، المرجع السابق، صـ ناصر الدی  )5(
  .186ـ  184 ـ ناصر الدین سعیدوني، موظفو مؤسسة األوقاف، المرجع السابق، ص  )6(
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لكي يف وضع تقارير بتكليف ناظر بيت املال وشيخ البلد والقاضي احلنفي واملا )1(أوقاف قسنطينة
مفصلة عن األوقاف يف السجالت، وكانت غايته حتقيق مصلحة السكان وتنمية املدينة باستثمار 

  .)2(العائدات الوقفية وصيانة املباين
وإىل جانب منصب الناظر والوكالء ،فإن منصب شيخ البلد كانت له مكانة هامة يف البنية    

ة يف تسيري العوائد املالية وأوجه اإلنفاق على املساجد احلنفية اإلجتماعية واهليكلة اإلدارية الوقفي
،ففي قسنطينة أشرف شيخ البلد )3(واملالكية ومراقبة العقارات من املنازل واحليوانات والضياع الزراعية

على أوقاف اجلامع الكبري وأوقاف احلرميني الشريفني باملدينة،وصيانتها بتقدمي خمتلف اخلدمات 
كان يدير أمواهلا ونفقاا يف دائرة اإلحسان على الفقراء واإلنفاق على طالب العلم الضرورية، ف

وتقدمي األجور للمدرسني والقائمني على املساجد والزوايا واملشرفني عليها من أئمة وخطباء ومؤذنني 
 .)4(وحزابني ومرتلني للقرآن

 
 
  
  :مظاهر املعامالت االجتماعية للموظفني ـ 4
   :ج والتعاقدالزوا ـ 1 ـ 4

احلالة اإلجتماعية لعامة املوظفني من قمة اهلرم اإلداري إىل أدناه مل تؤثر يف عالقتهم بالسكان 
اجلزائريني و مل ختلق نفورا وعداوة بينهم، و األدلة املوثقة والشواهد التارخيية املنسوخة يف دفاتر 

التمازج اإلجتماعي والترابط  احملاكم الشرعية احلنفية واملالكية باملدن احلضرية أكدت صحة
  .اإلقتصادي واحلريف الذي ساهم يف حركية التمدن و الصنائع واملعامالت اإلجتماعية

و إلبراز املمارسات والعالقات اإلجتماعية وأساليبها كان البد من التفاتة تفحصية بسجالت    
سائلها وأحواهلا الشخصية من زواج احملاكم الشرعية املالكية بقسنطينة يف الفترة العثمانية للنظر يف م

وطالق ونفقة وحضانة وغريها ، بغية التوصل إىل أشكال التعاقد و املصاهرات والبيوع والتركات 
لإلستناد عليها حىت نربز واقع املمارسات و املعامالت يف ظل املذهب احلنفي و املالكي  و اندماج 

  . يف اختالط األنساب اإلسالمية اجلزائرية العثمانيةالتقاليد و األعراف السائدة اليت كانت ال متانع 
   
 
 
 
 
 

                              
   وثیقة من سجل صالح باي تضمنت الحبوس الموقوف على الجامع األعظم بسوق الجمعة): 24(ـ أنظر الملحق رقم   )1(

(2)- (CH.L) Feraud, Les Anciens Établissements Religieux Musulmans de Constantine, 
             In R.A1868  PP. 125 – 126. 

  .64ناصر الدین سعیدوني، الوقف ومكانتھ، المرجع السابق،ص  ـ   )3(
    (4)CH. L Feraud, Op-cit, PP. 130-131   
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م  1789هـ املوافق لـ  1204ففي وثيقة تعود وقائعها إىل اليوم السابع عشر من ربيع الثاين     
مطلقة  )1(بنت عاشور ثيبا) خليفة؟(سي حممد مسعد اجلربي أمة اهللا احلمد هللا تزوج علي "تضمنت 

 2(."ينقذ عشرين ومخسة إىل اخلريف والباقي لثالثة سنني عقد نكاحها من شقيقها أمحد
  

بني عقد النكاح التركيبة اإلمسية للزوج وانتسابه ملهنة تتعلق بكتاب جباية ضريبة اجلربي حتت إشراف 
لتوضيح انتساا          عاشور "بنت" تركيبة اإلمسية للزوجة و صيغة البنوة و ذكر ال )3(قائد جربي

،وأطلعنا  "ثيبا مطلقة"و املالحظ أن القاضي أراد إثبات أا كانت مطلقة وليست أرملة بصيغة 
كذلك على طريقة تسديد املهر على ثالثة أقساط الذي وضع شروطه الزوج مسبقا بصداق معجل 

قد يكون نقد ريال بوجو الذي ذكر يف جل عقود النكاح و القسط الثاين  "نينقذ عشري"بصيغة
قد تكون اخلمسة " مخسة إىل اخلريف و الباقي لثالثة سنني"والثالث يكون مؤجل و كايل بصيغة 

خالل فترة عرسها أو قبل إمتام الزواج و الباقي بعد البناء ا خالل ثالث سنوات كدين يف ذمته  
لغ املهر أن الزوج علي سي حممد مسعد اجلربي ينتمي إىل فئة الدخل املتوسط هذا ما واملالحظ من مب

جعله يتزوج ثيبا من عائلة تتناسب و إمكانياته ، فبعض الثيبات وصل صداقهن إىل مثانني رياال       
يف و مستلزمات أخرى أشتهر ا اتمع القسنطيين من ملحفة وغريها و اليت تعترب أسسا يف التصن

  )4(. اإلجتماعي
وسجل القاضي يف العقد وكالة شقيقها أمحد يف غياب والدها،كشاهد إلمتام ما تبقى من الصداق    

املؤجل وهذا يبني أن شقيقها كان طرفا يف التراضي و القبول مع الزوج وبالتايل أصبحت له املسؤولية 
   .الكاملة يف تزويج أخته

      
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                              
(1)

 مواألی: قال) صلى اهللا علیھ وسلم(اهللا بن عباس، أن رسول اهللا  الثیب واألیم، ال تستأذن في نكاحھا عكس البكر، فعن عبدـ    
  أحق بنفسھا من ولیھا، والبكر تستأذن في نفسھا وإذنھا ضمانتھا

، الموطأ قدمھ وراجعھ ونسقھ فاروق سعد، منشورات دار )رضي اهللا عنھ(اإلمام مالك ابن أنس : لمزید من المعلومات ارجع لـ
  .434، ص 1983األفاق الجدیدة، بیروت 

  .حكمة المالكیة بقسنطینة أرشیف والیة قسنطینةالم) م1791ـ  1787/ ھـ  1205ھـ ـ  1202( ـ السجل األول  (2)
كان قائد جبري یقوم بجولتین في قطاعھ أحداھما في الخریف و األخرى بعد الحص اد لتق دیر المحص والت بحض ور قائ د      ـ  (3)

باألمر وكان من حق الفالح اإلعتراض على النتائج المسجلة في مذكرة كاتب قائد جبري ،  القبیلة و شیخ الدوار و الفالح المعني
  .90ـ  89المرجع السابق، ص  ،صر الدین سعیدوني، النظام الماليان -:لزیادة اإلیضاح راجع 

  
  .295، المدینة و المجتمع ، المرجع السابق ، ص  فاطمة الزھراء قشي ـ (4)
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وورد يف وثيقة أخرى من السجالت عقد نكاح بني أسرة تتميز باملكانة اإلدارية املخزنية و أخرى  
هـ املوافق  لـ  1211من حميط جمتمع قسنطينة تضمنت وقائع تعود لليوم الثالث عشر من ربيع الثاين 

   .)1(.."وج بن سي اخلزناجي املازوزية بنت سلطان العريب ثيبا، ينقد الصداق مثانون رياالتز"م  1797

   

ما نالحظه من العقد ذكر انتماء الزوج لعائلة املوظف اخلزناجي املكلف بأمور اخلزينة و مصادر     
داخل مدينة قسنطينة   الدخل و أنواع النفقات بدال من التركيبة اإلمسية اليت تدل على اإلنتماء العائلي 

، وحىت الزوجة مل تذكر تركيبتها اإلمسية و اقتصرت على أا البنت األصغر "بن"ووردت صيغة البنوة 
و كذلك وليها مل يذكر امسه رغم أنه كان طرفا يف حديد شروط زواجها " املازوزية"يف عائلتها بصيغة

ة للويل اليت تدل على أن عائلة الزوجة عوضت التركيبة اإلمسي" سلطان العريب"و املالحظ أن كلمة
و اليت يبدو أا كانت تتمتع  )2(الزالت حتتفظ بإنتساا إىل قبيلة أوالد سلطان الواقعة جنوب قسنطينة

ينقد الصداق "مبكانة هامة يف حميط البايلك، واطلعنا العقد كذلك عن طريقة تسديد الصداق بصيغة
البناء ا باتفاق الطرفني،وإذا نظرنا إىل صداق البنت الثيبة جنده  أي حمضرا و معجال قبل" مثانون رياال

ورد من صداق يف عقود زواج الثيبات و حىت يف  صداق البكر الذي كان  مبلغا هاما مقارنة مع ما
وهذا يدل على املكانة اإلجتماعية اليت كانت حتظى ا عائلة بنت  )3(رياال70إىل  50 متوسطه مابني 
عشر إىل جانب مكانة ووظيفة اخلزناجي الذي يعترب    مبدينة قسنطينة يف القرن الثامنسلطان العريب

 .  من الركائز اهلامة يف تسيري البايلك 
   

وأطلعتنا وثائق أخرى من سجالت احملاكم الشرعية املالكية بقسنطينة على أن طبقة املوظفني صاهرت 
الحظ فيها إرتفاع يف قيمة الصداق ففي العقد أيضا العائالت البسيطة يف جمتمع املدينة وكان ي

احلمد هللا تزوج عبد الكرمي "م، جاء فيه 1810املوافق لـ  هـ 1224املسجل يف أواخر مجادي الثانية 
عبد اهللا كان خزندار، أمة اهللا الزهراء بنت حسن بن شراد بكرا على صداق قدره مائة ريال واحدة 

لصاحل  للخدمة وملحفة و قمجة ينقد هلا مخسني رياال مع وقفطان وحزام وأمة من وخشى الرقيق ا
زوجها منه عمها سي  )خروجه احللول؟( امللحفة والقمجة والقفطان واألمة،والباقي مع احلزام بذمته

 )4(" حممد بن شراد بتوكيلها، وقبل الزوج لنفسه النكاح
 
 
 
 

                              
  .حكمة المالكیة بقسنطینة ، أرشیف والیة قسنطینةالم  )م1797 - م1792/ ھـ  1211ھـ ـ  1206(ـ السجل الثاني (1)
. و العرب ینقسمون إلى عرب و شاویة ، و الصف األخیر منھم وھم الشاویة یتمیزون عنھم باللغة الخاصة التي یتكلمونھاـ  (2)

ة ببایل ك قس نطینة فھ ي الحراكت ة، عب د الن ور، التالغم ة ،        ومواطن الشاویة ھو جبل قریون ونیف النسر، أما عشائرھم المس تقر 
  : لمزید من المعلومات راجع . أوالد سالم ،أوالد األخضر ،أوالد سلطان

  159ص المرجع السابق، ،ورقات ،صر الدین سعیدوني، النظام الماليان -                         
  379جع السابق، ص قشي، المدینة و المجتمع، المرـ فاطمة الزھراء  (3)
  .حكمة المالكیة بقسنطینة ، أرشیف والیة قسنطینةالم )م1817ـ  1804/ ھـ  1232ھـ ـ  1218( السجل الرابع ـ  (4)
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بني عقد النكاح انتساب الزوج عبد اهللا لوظيفة خزندار املكلف بتسلم كل الثروات و األموال     
املستخلصة من الضرائب يف بايلك قسنطينة بدال من التركيبة اإلمسية العائلية وباملقابل سجل القاضي 

، فمن التقاليد و الشرع أن البكر ال تنفرد حسن بن شراد " بنت"إسم الزوجة و وليها بصيغة البنوة
بتزويج نفسها دون رأي أهلها كما ال يتم إمتام العقد دون استشارا لتحقيق عنصر الرضا و القبول     

ينقد هلا مخسني رياال مع امللحفة و القمجة " الصداق و طريقة تسديده فكان  نقدا حمضرا بصيغة  أما
أي مخسني ريال أخرى و احلزام بعد البناء " والباقي مع احلزام"بصيغة و كايل مؤخر "والقفطان واألمة

أنه  )1(ريال وملحفة و قمجة والقفطان و اآلمة 100ا، و املالحظ من مبلغ الصداق و مستلزماته 
صداقا غاليا يعكس املستوى اإلجتماعي للزوج وأمهية وظيفته، ومنح الزوجة هذا الصداق يدل على 

إجتماعية يف الوسط القسنطيين ، وأطلعتنا الوثيقة أن الزوجة املسماة الزهراء وكلت أا ذات مكانة 
و الذي يدل على حتمله " بتوكيلها"عمها سي حممد بن شراد وليا عليها يف عقد نكاحها بصيغة 

املسؤولية الكاملة يف ما سجله القاضي من تفاصيل ختص الصداق يف غياب األب ، وهنا   يربز دور 
 .قرابة يف التكفل بالزواج و تسجيله   صلة ال

  
  :املوظفني وحاالت الطالق الشرعي ـ 2 ـ 4

أكدت الشواهد التارخيية أن ظاهرة الطالق يف اتمع اجلزائري العثماين اخترقت مجيع   
املستويات اإلجتماعية احلضرية و مست مجيع الفئات مبا فيها عائالت العلم و الدين و الزجيات 

، ورغم ذلك فإن تلك الظاهرة مل تؤثر يف اإلستقرار األسري لدى عائالت )2(جتماعيا املتكافئة ا
  .املوظفني ومل تكن عقبة يف إعادة زواجهم بل أصبحت عنصرا مؤسسا للزواج وتعدد الزجيات

ولتسليط الضوء عن املمارسات اإلجتماعية الشرعية املتعلقة بأحكام الطالق لدى فئة املوظفني       
سط اإلجتماعي احلضري اخترنا بعض الوثائق الواردة يف سجالت احملكمة املالكية بقسنطينة يف الو

  .واليت تظهر رفع قيد النكاح بني أسر املوظفني و خمتلف الشرائح اإلجتماعية اجلزائرية
    

 احلمد هللا"، جاء م1787هـ املوافق لـ  1202اليوم السادس من شوال سنة  ففي الوثيقة املسجلة يف 
بن عمر السيار بن احلاج سخرية بنت بلقاسم بعد البناء طلقة أوىل على أن سلمت  موفيه طلق بلقاس
  ، من العقد تعرفنا عل اسم الزوج بلقاسم و انتسابه لعائلة كانت مكلفة  )3( ..."يف باقي الصداق

  
 
 
 
 

                              
  : حول تفاصیل الصداق و مكوناتھ و الذي یعتبر عنصرا في التصنیف اإلجتماعي ، راجع ـ  (1)

  312 - 304، المدینة و المجتمع ، المرجع السابق ، فاطمة الزھراء قشي -                                                     
  366، المدینة و المجتمع ، المرجع السابق ، ص  ـ ـ فاطمة الزھراء قشي (2)
  .حكمة المالكیة بقسنطینة ، أرشیف والیة قسنطینةالم )م1791ـ  1787/ ھـ  1205ھـ ـ  1202( ـ السجل األول (3)
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وعن التركيبة اإلمسية للمرأة املطلقة سخرية بنت  )1(مبراقبة إسطبالت البايلك ضمن وظيفة السيار
و يبدو أن )2(الذي ميلك فيها الزوج حق مراجعة مطلقته " طلقة أوىل" بلقاسم ، ومحل العقد كلمة 

داقها كايل املتفق عليه بعد البناء هذا األمر ال ترغب فيه املطلقة بإعتبار أا ختلت وتنازلت عن باقي ص
، ولسنا ندري إن كانت حضرت تسجيل عقد الطالق         " سلمت يف باقي الصداق"ا بصيغة 

و صرحت بذلك للقاضي أو وكلت وليا أو عادال عليها يف هذا األمر و بالتايل كان الطالق بتراضي 
 .   الطرفني

  
احتوت على زواج بعد  م1811هـ املوافق لـ  1225ام ويف وثيقة أخرى تعود إىل أواخر حمرم ع  

راجع خوجة بن دايل إبراهيم زوجه املكرمة بنت بلقاسم من طلقة أوىل له " طالق رجعي وهذا نصها 
عليها صداقها أربعة عشر ريال ينقد هلا ثالثة رياالت والباقي يف ذمته، راجعها منه من عمر وساليت 

  .)3( ..."فسهبتوكيلها إياه، وقبل الزواج لن
أطلعتنا الوثيق عن تفاصيل حدوث زواج بعد طالق رجعي و استئناف احلياة الزوجية  

دون ذكر امسه وحىت  مطلقته  )4("خوجة"بني الزوج املمتهن لوظيفة "  من طلقة أوىل"و"راجع"بصيغة
و التشريفي "بن"املرجعة مل يذكر امسها ، لكن بني العقد صيغة البنوة بعد االسم  التكليفي للزوج

تزوج من مطلقته األوىل بدفع مهر جديد  مو كشف لنا العقد أن خوجة بن دايل براهي" بنت"للزوجة
ريال ، واملالحظ أن مبلغ الصداق  11رياالت نقدا حمضرا و الباقي كايل مؤجل قدره  3عرب شطرين 

ق املؤرخة يف شعبان املقدم من قبل خوجة براهيم بعد الطالق الرجعي نفسه املسجل يف وثيقة الطال
و اليت سبق وإن تعرضنا هلا يف الفصل الرابع ، هذا يدل على ان مهر إرجاع املطلقة األوىل   هـ 1207

 .ريال يف اتمع القسنطيين  14ال يتعدى 
  

وبني لنا العقد أن املكرمة بنت بلقاسم وكلت وكيال لتزوجها بعد طلقتها األوىل بذكر امسه دون 
وهذا يدل إما على غياب "  عمر وساليت بتوكيلها إياه.. راجعها منه "بة بصيغة توضيح صلة القرا

  الويل أو لعدم رغبته يف رجوعها إليه و هذا ما جعلها توكل عمر وساليت الذي قد يكون ينتمي إىل 
  
 
 
 

                              
  .244ن سعیدوني ، ورقات ، المرجع السابق ،ص ناصر الدیـ  (1)
  .84ـ صالح فركوس، تاریخ النظم، المرجع السابق، ص (2)
  .، أرشیف والیة قسنطینة)م1817ـ  1804/ ھـ  1232ھـ ـ  1218( ـ السجل الرابع بالمحكمة المالكیة بقسنطینة (3)
  یؤدونھا منھم خوجة القصر، خوجة الجمرك ، خوجة  یختلف الخوجات حسب الخدمات اإلجتماعیة و اإلقتصادیة التيـ  (4)

  234 – 232ناصر الدین سعیدوني ، ورقات ، المرجع السابق، ص، -:لمزید من المعلومات راجع ..الغنائم إلخ      
    -Tachrifat, Op-cit, PP 20 -21 

  171ري،المصدر السابق،ص محمد بن میمون الجزائ - :كلمة تركیة معناھا الناسخ المسلح ، أنظر : خوجة -    
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الوساليت الوافدة من تونس و اليت أصبحت هلا مكانة يف اتمع القسنطيين و يف هيئة القضاء وقد عائلة 
     )1(.تكون عالقته اجلوارية و سريته دفعت بالبنت إىل توكيله بعد استشارته

لقد مسحت لنا عقود الزواج والطالق بسجالت احملكمة املالكية بقسنطينة بأن نتعرف على  
جتماعية السائدة بني عائالت املوظفني و السكان داخل مدينة قسنطينة ، وبينت لنا املمارسات اإل

التكافؤ الذي كان بينهما خاصة يف طريقة تسديد صداق الزواج و بالتايل أعطتنا صورة عن الفئات 
  .اإلجتماعية اليت حرصت على توثيق ممارساا لدى اهليئة القضائية 

الذي كان يلعبه الوكيل باحملكمة أمام القاضي يف غياب الويل          كما أفادتنا بالدور اإلجتماعي 
و األصول خالل تسجيل عقد زواج أو طالق وذلك بالتزامه بتطبيق ما ورد يف العقود ،و هذا ما 

 .جيعله مهزة وصل بني املوظفني  العثمانيني و السكان  لتحقيق اإلندماج و التواصل
  
   
  :وعقود التمليك والتملكاملعامالت املالية  ـ 3ـ 4

إن تبادل املنافع املالية و تداوهلا يف األسواق عرب سبل التجارة و البيوعات وانتقال امللكيات    
العمرانية احلضرية و اإلقطاعات الريفية بني عامة املوظفني والسكان اجلزائريني كانت مظهرا من 

تصاد و اإلستقرار اإلجتماعي بتثبيت مظاهر املمارسات و املعامالت اليت حافظت عل وترية اإلق
امللكيات و ضمان املرياث و تداول األموال ، فكان من الضروري دراسة بعض الوثائق بسجالت 
احملكمة الشرعية املالكية بقسنطينة و ما أورده أبو القاسم سعد اهللا عن دفاتر حمكمة املدية ذات التوثيق 

تسليط الضوء عن املعامالت املالية للموظفني         هـ، بغية  1255هـ إىل  1238احلنفي من سنة 
 .يف الوسط اإلجتماعي 

  
فمن خالل تفحصنا لوثائق بيع العقارات مبدينة قسنطينة يف سجالت احملكمة املالكية بقسنطينة       

 م1789 هـ املوافق لـ 1204أطلعتنا وثيقة بيع مؤرخة يف اليوم الثاين عشر من مجادى الثانية لسنة 
لى عملية بيع لعقار قام ببيعه موظفا حيمل صفة نائب بيت املال للمبتاع السيد أمحد و جاء فيها ع
احلمد هللا وفيه بيع نائب بيت املال ربعا شايعا، ومجيع الدار الغربية املفتح أسفل سويقة، فيه تعلو من "

  التاريخ وتقايضا مثنا  مبائيت ريال ستني و مخسة عشر ريال سكة بلد ..باب اجلابية إىل سي أمحد بن
  
  
 
 
 
 

                              
 383و المجتمع، المرجع السابق، ص  ةقشي فاطمة الزھراء، المدینـ  (1)
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، و أشهد املبتاع املذكور أن ناب يف أشياعه يف شطر عمر ولد أخيه وهو الشاب )ومثنهما ؟(

  . )1(......"حسني
سجل انتسابه لوظيفة نائب بيت املال ،وأن  املالحظ من  العقد مل يذكر إسم البائع للدار و  

املدعو حسني جعل نائبا على أشياع املبتاع ،و أطلعنا العقد على حتديد موقع العقار و مواصفاته 
و مجيع " حيث يشمل املرتل القاعدة األرضية و اجلدران العلوي الذي يكون الطوابق العلوية بصيغة

قبل تسجيل مثن البيع الذي كان معجال " تعلو من باب اجلابية الدار الغربية املفتح أسفل سويقة و فيه 
  .مثمنا " و تقايضا مثنا " بصيغة 

واملالحظ كذلك أن أسعار بيع العقارات يف القرن الثامن عشر مبدينة قسنطينة كانت متقاربة فثمن   
هـ  1202جنشاري عام بيع الدار املسجلة يف الوثيقة توافق قيمة الدار اليت باعتها مباركة بنت عمر اإل

م و الذي تعرضنا لتفاصيلها يف الفصل الرابع وبتايل سوق بيع العقارات مبدينة 1787املوافق لـ 
قسنطينة يف تلك الفترة كان مستقرا ، ومن جانب آخر بينت لنا عقود بيع العقارات مدى اهتمام 

 .املوظفني بامتالك العقار كأساس للثروة 
  
لبائع أعلن أمام القاضي أنه موكال عن ابن أخيه يف بيع شطره من الدار بصيغة كما بني لنا العقد أن ا 

قد يكون السبب يف ذلك  و.. " و أشهر املبتاع املذكور أن ناب يف أشياعه يف شطر عمر ولد أخيه" 
  .أخيهوجود عقد فريضة بينهما إىل جانب مكانة العم يف العائلة و اليت تسمح له بالتوكيل على ابن 

ذكر أبو القاسم سعد اهللا يف دراسته عن سجالت ودفاتر احملكمة احلنفية الشرعية مبدينة املدية         
، أي يف أواخر العهد العثماين عقد شراء حلوش زراعي ابتاعه موظف سامي هـ 1253إىل  هـ 1238من 

بحرين بثمن اشترى السيد دايل وكيل اخلرج بالقصبة حوشا يف املكان املسمى ت"عثماين، هذا نصه 
 .)2( ..."قدره ألف ريال واحدة ومائة ريال دفعة واحدة، وإذا كان بعضه معجال وبعضه مؤجال

  
سجل العقد انتساب املشتري املسمى دايل لوظيفة وكيل اخلرج بالقصبة الدالة على مكانته   

ن املسمى تبحرين اإلدارية و العسكرية مبدينة املدية الذي قام بشراء حوش زراعي خارج املدينة باملكا
اليت تعد من أجود األراضي بسهول متيجة ،و بني لنا العقد طريقة تسديد املبلغ املايل حيث كان 
شطره األول معجال والباقي مؤجال و هذا يدل على أن وكيل اخلرج بالقصبة إتفق مسبقا مع البائع 

  . )3(هكتار  400إىل  200بني بدفع املبلغ عرب مرحلتني ،و جتدر اإلشارة بأن مساحة احلوش تكون ما 
   
 
 

                              
  .، أرشیف والیة قسنطینة)م1791ـ  1787/ ھـ  1205ھـ ـ  1202(  السجل األول بالمحكمة المالكیة بقسنطینةـ  (1)
  .147 ، ص38ـ 37، العدد م .ت . م، 1255إلى  1238العثماني، ـ أبو القاسم سعد اهللا، دفتر محكمة المدیة في أواخر العھد  (2)

(3) – N. Saidouni, Op-cit,P. 179 
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وبينت تلك العملية طريقة إنتقال امللكيات بني املوظفني العثمانيني و السكان اجلزائريني و اختالف    
وظفني على توثيق عمليات البيع و الشراء اليت هلا األثر البيع و أمثانه  بني املدينة و الريف و حرص امل

  .يف إضفاء املعامالت املالية و العقارية ويف احلفاظ على حقوق املنتفعني
واملالحظ أن توجهات املوظفني و جند اإلجنشارية يف إمتالك اجلنان و األحواش خارج املدينة كانت  

عشر فأصبحت من مظاهر الريف اإلقطاعيات الزراعية منذ القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع 
  .    العثمانية 

 
  

  :الوضع االقتصادي للموظفني :ثانيا
جتلت الرؤية املادية ملختلف أشكال وأسالك املوظفني بالنظم اإلدارية العثمانية يف اآليالة اجلزائريـة      

ياف لتحقيق مستويات معتربة يف توسيع أمالكهم من جنان و أحواش و فحوص بأحواز املدن و األر
من اإلنتاج الزراعي و الرعوي و اإلندماج يف األنشطة اإلقتصادية التجارية و التنظيمـات احلرفيـة   

بأسواق املدن احلضرية لضمان استمرارية التسوق و املعامالت املالية و التبادل النفعي بني أفراد اتمع         
 .و كذلك لتعزيز ثروام وأمالكهم 

  
  :استمرارية اإلنتاج وتنظيم الدخلضمان   ـ 1 

كان من أولويات املوظفني خلق ظروف مالئمة لألنشطة اإلقتصادية يف املدن و األريـاف يئـات   
إدارية وتنظيمية حرفية لضمان استمرارية اإلنتاج وتنمية احلرف و الصنائع وفق إحتياجات السـوق      

ذلك الظروف الطبيعية و السياسية و اإلقتصادية املـؤثرة   و السكان من سلع و منتوجات مراعني يف
  . على تقلبات األسعار و الكميات والغالل

لقد ساعدت اإلحصائيات التجريدية يف سجالت البايلك واليت كان يقوم ـا كتـاب اخلوجـات           
ك يف فهم وتقـومي  و القياد وشيخ البلد وشيخ الناظر و املزوار و اخلزندار و خوجة اخليل سلطة البايل

األداء العملي اإلنتاجي وأصول اإلقتصاد وتوزيع الثروة، و يف تنظيم  قواعد املعامالت املالية بني املنتج 
  .واملستهلك

هذا ما جعل البايات وموظفيهم يسعون يف وضع قوانني ونظم السوق باملدن، غايتهم يف ذلك   
تنعكس  أدوات التجارة يف الوسط السكاين اليت احلرف و الصناعات و استقرار اتمع ومتازج وتنوع

"          أزرق العـني "بدورها على تطور العمران و ثبات امللكيات ، ففي مدينة قسـنطينة كـان البـاي    
 جيمع البيانات واإلحصاءات عن تراجع أو تطور األسعار ) م 1756 ـم 1754/  هـ 1169 ـ هـ1167( 
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واإلنتاج واحملاصيل يف أسواق املدينة مبساعدة موظفيه الذين هلم الصالحيات يف تنظـيم األنشـطة      

بأنه قام بترتيب الوظائف إلنعاش أمـور الـبالد    "الصناعية والتجارية وعقاراا حيث ذكره العنتري
عل الضوابط احملكمة يف الصنائع والقوانني يف كل ضيعة مث صار خيـرج إىل  وإصالح أحوال العباد،فج

  .)1("الوطن ألجل استخالص حقوق البايلك ومازال ذه السرية موصوفا وبكمال العدل واخلري مألوفا
ـ  1185(أما صاحل باي   ـ  1771املوافق لـ  هـ 1207 ـ فكان مولعا بالعمران و اإلقتصاد حيث ) م1792 ـ

قسنطينة يف شكل أقاليم حرفية وطوائف جتارية للتحكم يف املمارسات املالية وضبط السلع  نظم مدينة
 )2(.واحملاصيل حسب الطلب والعرض واملخزون باملدينة

 
إىل جانب ذلك كان صاحل باي مهتما بتوسيع أمالكه بشراء العقارات و األراضي اخلصبة من خارج  

أخذت هذه املعامالت صيغة البيع و الشراء  "ة الزهراء قشي املدينة وذلك ما أوردته الدكتورة  فاطم
، قاضي احلنفية يف التـاريخ  ..أو اإلستبدال، وقد اشترى عقارات و رباعا من شعبان بن عبد اجلليل

ومن الزكي فرحات بن حممد بن عمر و من السيد احلاج حممد بن عشجي حسن قريب السيد جليب 
ضه استثمارها يف حركية التجارة وحماربة املضاربة وارتفاع األسعار وقد يكون غر )3(.. "  بن القايد 

وختصيص جانب منها لرعي خيول البايلك حتت إشراف قائد الدار، لذلك عرفت أحـوال الـبالد        
يف عهده ازدهار  حيث عم اخلري يف كل األوطان واألسواق واملوانئ كعنابة والقل ومرسى سكيكدة 

 . )4(لتجارة اخلارجيةالذي أسسه فصار قطبا ل
  

حاول العثمانيون قدر املستطاع تشجيع احلرف والصنائع بتجميع حمترفيها، فجعلوا لكل حرفـة      
أمينا ميثل اهليكل اإلداري والتنظيمي للحرفيني و املنتجني يف أماكن حمدودة يف شكل فنادق وأسـواق  

، ويسـاعده      )5(وحماربة املقلـدين متكتلة، حيث يشرف على حتديد جودة الغالل والسلع وأسعارها 
يف مهامه داخل املدينة شيخ البلد املشرف على الطوائف املهنية و السكانية الذي كان ينسق معهـم  

  حلل مشاكلهم وتنظيم أمالكهم العقارية داخل املدينة واقتطاع الضرائب منهم كل شهرين، وقد 
  
  
  
 
 

                              
 .59ـ  58ـ محمد الصالح العنتري، فریدة المنیسة، المصدر السابق، ص  (1)

(2) ـ   Ernest Mercier,Op-cit,PP.215-216 
محمد الغراب و بالقرب من وطن الحامة، لمزید م ن   شملت أمالك صالح باي أراضي زراعیة و جنان بالقرب من سیديـ   (3)

  .110ـ  108فاطمة الزھراء قشي، قسنطینة المدینة والمجتمع، المرجع السابق، ص -: المعلومات أنظر 
  .376ـ محمد المھدي بن علي شغیب، المرجع السابق، ص  (4)
  .276ص ـ فاطمة الزھراء قشي، قسنطینة المدینة والمجتمع، المرجع السابق،  (5)
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يوكل قائد العشور وقائد اجلربي بتقييم عوائد الضرائب النقدية والعينية اليت تشمل منتجات زراعية  

  .)1(وحيوانية ملعرفة مدى جناعة النشاط الزراعي وانعكاساته على األسواق
مراقبة اجلودة وحماربة كـل التالعبـات       باإلضافة هلؤالء املوظفني كان  لقائد الدار دور فعال يف    

يف األسعار والغش و فرض الرسومات املالية النقدية والعينية على السلع برسم املكوس بالتنسيق مـع  
أمناء احلرف وبعض املوظفني الذين كانوا حتت تصرفه منهم قائد الباب املكلـف مبراقبـة السـلع    

   )2(.املعروضة باملدينة 
  

وقائد الدار، فاحملتسب يراقب نوعية )3(ار واجلودة فلقد أسندت مهمتهما للمحتسب أما عن األسع    
وجودة املنتوجات والسلع املفروضة يف الدكاكني واألسواق وحيارب املضاربة يف األسعار واملطففـني     

  هـ1168-1148( ، وقد يشارك الداي يف نفس العملية كما فعل الداي إبراهيم  )4(يف الكيل و امليزان
مبدينة اجلزائر، حيث دخل مرة دكانـا   السلعالذي كان يعاين الدكاكني وأسعار ) م 1745ـ  1732/

باملدينة متنكرا يف هيئة خادم، ليتأكد من سعر اخلبز واألرز وبعض السلع، فوجد صاحبه من املطففني 
ات الالزمة  وأشهر بسريته لنظام التجارة املعمول ا، فأوقف جتارته وسلط عليه العقوبيف امليزان وخمالفا 

 .  )5(يف املدينة
  

ومبا أن اإلستثمارات الزراعية حتتاج إىل تنظيم مدروس وهادف، بتقسيم العمل واملهام بغية  تطوير     
اإلنتاج وتسويقه وحتقيق الربح ، فإن املوظفني كانوا يراعون الزمن الالزم لتحقيق اإلنتاج وفق املوارد 

وحده ال ينتج واألرض لوحدها ال تنتج،لـذلك سـارع الـدايات واملوظفـون     املتاحة، فالرأمسال ل
  وأصحاب املناصب العليا يف إمتالك املزارع و األحواش، اليت كانت بالنسبة هلم  مصدرا ماليا إضافيا 

 
 
 
 

                              
  .245ـ ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة، المرجع السابق، ص  (1)
  .319ـ علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  (2)
كان المحتسب أحد الموظفین اإلداریین إلى جانب القاضي ، و الكاھیة وھو خلیفة الباشا  و شیخ البلد و ضابط اإلنكشاریة ـ  (3)

المحتسب باختصاص اتھ ف ي ش ؤون األس واق و تحدی د األس عار ، و لق د أورد موس ى لقب ال ان ھ عث ر عل ى             أو الریاس ، وأحتفظ 
وقع ت   "بقسم المخطوطات بمكتبة الجزائر ج اء فی ھ    42و  22م في ورقات 1698/  ھـ 1110محضر یرجع تاریخھ إلى سنة 

بأمر ص احب الس عادة عل ى أن یك ون رط ل الس من       الموافقة مع عبد اهللا محمد بن الحاج یوسف القاضي ، و سلیمان المحتس ب، 
موس ى لقب ال ، الحس بة الذھبی ة ف ي ب الد        -: لمزی د م ن التفاص یل راج ع      "ثمانین درھما و رطل الزیت دینارین وثمانی ة دراھ م   

  . 86.م ،ص1971ن ت ، الجزائر ..و. ، ش ) نشأتھا و تطورھا ( المغرب العربي 
   238.، ورقات ، المرجع السابق ، ص  ناصر الدین سعیدوني -: أنظر أیضا  

                      -  Tachrifat, Op-cit, P.22                   
  .238ورقات جزائریة، المرجع السابق ، ص  ـ ناصر الدین سعیدوني، (4)
  .111ـ ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص  (5)
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نصف غالة األرض املروية ،وأسهم مـن   منه لإلقتطاعات اليت كانت تدفع بتقدمي رغم خضوع نسبة
غالة األرض بعلية بعد اإلستفادة من 

5
من غالا و منح   4

5
  .)1(ألهايل الريف عن خدمام  1

خرة والتويزة التطوعيـة واخلماسـة      فالحية استغلوها عن طريق الس وحىت البايات امتلكوا إقطاعات 
و العزل، فكانت غايتهم متوين األسواق لتأمني حاجيات السكان الغذائية باالعتماد علـى العناصـر   

    .)2(اجلزائرية القبائلية واألسر احلاكمة يف حتقيق اإلنتاج وتدفق األموال و ضمان تنقل قوافل التجار
الفالح باألرض، لزيادة مردود اإلنتاج فوفروا له املسـكن    فكان غالبية املوظفني يرغبون يف بقاء   

وامللبس بعزل البايلك ودفعوا له أجره دون انتفاعه بالربح ألن التشريع اإلسالمي ال يسمح للفـالح  
.)3(املأجور اجلمع بني حقه يف أخذ األجرة املضمونة وحقه يف أخذ نصيب من مثار املشروع اإلنتاجي

ببايلك الغرب مبدينة معسكر، ساهم يف تنمية الزراعة " ان املدعو لكحلحممد بن عصم"فالباي   
وتنظيم عوائدها املالية، فتحكم يف املناطق واألوطان والقبائل ذات اخلزانات الكربى مـن احلبـوب    

  .)4(وكانت غايته استقرار أسعارها وحتقيق األمن التجاري والغذائي باألسواق
ستحدث حكور املكافآت و الترضيات علـى القبائـل مبنحـه    وكذلك صاحل باي ببايلك الشرق ا 

األراضي لقبائل األوراس و قبائل جرجرة و قبائل مشال قسنطينة بغية احلفاظ على مصاحله املادية مـن  
غالل وتكاثر للمواشي واخليول يف البايلك وتوسيع نطاق العالقات التجارية بني األسـواق الريفيـة   

 .)5(واحلضرية
  

انب آخر كان  ملؤسسات األوقاف دفعا كبريا يف استقرار امللكيات الفالحية وثبـات  ومن ج       
احملاصيل وتنوعها يف األسواق وتطوير احلرف الريفية، لتنفق عوائدها على  الصيانة و صـرف مـنح   

أن  أراضي الوقف تشكل نصف األراضي الزراعية الواقعة بضـواحي   املوظفني القائمني عليها ، علما
و من جانب آخـر فـإن     )6(م 1844اجلزائرية الكربى حسب قرار اإلدارة الفرنسية الصادر يف املدن 

 الناظر والوكالء وبعض موظفي الوقف نظموا املخزون باملخازن والعقارات احلبسية التجارية 
 
 
 

                              
  .268ـ علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  (1)
  .168ـ  167ـ جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص  (2)
  .128ـ فلة القشاعي، المرجع السابق ص  (3)
  .143ـ محفوظ قداش، المرجع السابق،  ص  (4)
  .94ـ ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي،  المرجع السابق، ص  (5)
  .71،  المرجع السابق، ص مكانة الوقفـ ناصر الدین سعیدوني،  (6)
 تھكتار ، لمزید من المعلوما 946قدرت أراضي األوقاف في أحواز مدینة قسنطینة و خاصة على روافد وادي الرمال بـ   -   

م، رسالة ماجستیر ، جامعة  1827 – 1771فلة قشاعي ،النظام الضریبي بالریف القسنطیني ،أواخر العھد العثماني  -: راجع 
  109. ، ص 1990- 1989الجزائر 
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اكني واملباين التجارية الوقفية اليت كانت مصدرا ماليا ونظاما دوريا لتسهيل املعامالت التجارية كالدك
 )1( . واملالية  ويف تغطية حاجيات السكان و إستقرار مناصب الشغل واخلدمات

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
(1) A. Devoulx, Les Édifices Religieux de L’ancien Alger, In R A, 1861, P. 371. 
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رواتب اجلند و عامــة املوظفيــن  وأوضـاعهم    " وضوع هذه الدراسة املوسومة بـ  يتركز م
يف إشكالية حمورية تتمثـل  "  1830م إىل  1659اإلجتماعيـة و اإلقتصاديـة  باجلزائر العثمانية من 

يـة  يف إماطة اللثام عن حياة فـئة املوظفني و جند اإلجنشارية باأليالة و الوقوف على إمكانيام املال
  . بدراسة مداخيلهم و مستويام اإلجتماعية وواقع معامالم وتأثريهم يف التمدن احلضاري 

  
ال توجد دولة إسالمية على امتداد البحر املتوسط شغلت بأبعادها الزمنية و املكانية ما شـغلته        

األول من القرن التاسع عشر اآليالة اجلزائرية العثمانية منذ مطلع القرن السابع عشر امليالدي إىل الثلث 
امليالدي ياكلها و أجهزا اإلدارية و دواوينها املدنية و العسكرية اإلجنشارية اليت رمسـت فاعليـة   
اإلنتاج اإلقتصادي املتجدد واملوجه و املكيف حسب القدرة الشرائية للمجتمـع يف أسـواق املـدن    

العمالت النقدية مثنتها مسامهة فئة املـوظفني  واألرياف اليت سادت ا حركية واسعة من املعامالت و
اإلداريني وجند اإلجنشارية باستثمارام احلرفية والصناعية و الفالحية وأدوار قبائل املخزن واألعيـان  

العـائلي وباالنصـهار   و املعـامالت     جوقيمتها الثقة املتبادلة بينهم بالترابط و واإلمتزا واجلزائريني
  .يت وسعت من النسق العمراين احلضاري و اإلجنازات املدنية الشرعية اإلسالمية ال

  
فباحلكمة حتكم العثمانيون يف شؤون احلكم و بقوة اجلند اإلجنشارية و كفاءة املوظفني حـافظوا     

عليه ومبصاهرة قوام األعيان واألسر احمللية و األهايل حققوا التواصل و الترابط اإلجتماعي و التنميـة  
  .ظل التحديات واملستجدات السياسية الداخلية و اخلارجية  اإلقتصادية يف

لقد حافظ املوظفون اإلداريون مبختلف مناصبهم من قمة هرم السلطة إىل قاعدا مبعية أصحاب       
على أسس اإلدارة املركزية الواحدة لكل الوظائف األساسية والثانوية يف  يالقرار يف اجليش اإلجنشار

 كان موظفوها اإلداريني حلقات مترابطة ملراقبة و توجيه األنشطة الناجعة و حتريك املدن احلضرية اليت
املوارد البشرية لكل املهن و الصنائع التنموية وحىت األسر احمللية و قبائل املخزن والقيادات أسهمت يف 

ل واإلقتصاد طبائع سريورة األعمال و تقييم األداء مبا يتناسب و احتياجات خمتلف السكان و الرسامي
  .و ضبط األمن 

فاجتمعت بذلك األعمال الوظيفية اإلدارية بالعسكرية حتت قيادة حكيمة متبصـرة للمسـتقبل         
  سعت إىل بناء التقارب الفكري واإلنتاجي ونشرت التسامح و اإلنفتاح اإلجتماعي على األجناس 
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لخاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  
    وافدة واملندجمة يف احلياة اجلزائرية و كانت هلا مؤهالت يف أن تكون قطبا لتسيري األمـور اإلداريـة   ال

  : و العسكرية رفقة بطانة من اجلزائريني الذين سامهوا يف كل األعمال العامة منها
  التـ ختطيط احتياجات السكان مقارنة مع الناتج االقتصادي و الرساميل وحركية النقود و العم

ـ  إجراءات تعيني املوظفني الدائمني و املؤقتني و املتدربني و إجراءات اإلقامة و ترتيب أمور جتنيـد  
  اإلجنشارية اجلدد و ثكنام و نوبام و حماهلم 

  ـ صرف الرواتب واملستحقات حسب الرتب و املزايا و التكليف الوظيفي و العسكري و األعياد   
  و الترقيات و زيادة الرواتب و املكافآتـ تطوير و تقييم األداء 

  ـ تثبيت الدوام و اإلجازات السنوية و املرضية و الطارئة 
  .ـ اإلجراءات التأديبية و إاء اخلدمة و التقاعد 

 
لقد أولت األجهزة اإلدارية أمهية كبرية يف تسجيل البيانات التفصيلية عن رواتب اجلند و املوظفني يف 

ليت تغريت معطياا بتغري الظروف السياسية و اإلقتصادية لأليالة وكانـت مـن   الدفاتر والسجالت ا
مظاهرها اختالف يف مستويات قيمة الرواتب اليت كانت تسدد كل شهرين ابتداء من شـهر حمـرم      

 80ريـاالت إىل   4صائمة ما يقـارب   8إىل شهر ذو احلجة واليت كانت تتراوح من أدىن راتب بـ 
رياال ، ورغم تباين مستويات الرواتب إال أامل تكن تعرب عن التفاوت احلاصل  15صائمة ما يقارب 

يف الثروة املالية و املكانة اإلجتماعية و اإلقتصادية بني جند اإلجنشارية و املوظفني اإلداريني نظرا ألن 
ات و اهلـدايا  السجالت ال تسجل العوائد املالية اليت كانوا يتحصلون عليها من املكافآت    و الترضي

النقدية و العينية خالل املواسم و األعياد و الشريفات الرمسية ، وهذا ما جعلنا نسجل بأن بعض جند 
و اإلرث و امللكيات ما يفوقون بعض   القاعدة كانت هلم من الثروةاإلجنشارية و املوظفني املصنفني يف

، و بالتايل ال نستطيع أن خنتزل رواتب  الفئات يف قمة اهلرم من ضباط العسكريني و املوظفني السامني
    اإلجنشارية يف قيمة ثروم اليت أكتسبها بعضهم من ممارسة التجارة و احلرف يف األسواق احلضـرية 

  .و باإلستثمار الفالحي 
         و املالحظ أن سياسة األجور و مستوياا كانت هلا عالقة طرديـة مـع مسـتوى درجـة األداء       

ى اخلدمة رغم ترسيخ نظام األيالة لفاعلية الترقية و األقدمية يف اخلدمة وذلك يعود لنظام و القدرة عل
وخول لإلجنشارية شراء املناصب اهلامة اليت تفتح هلم  آفاق م الذي أحجب على املعايري السابقة اإللتزا

  . املنفعة املادية و املكانة اإلجتماعية و املالية يف احمليط احلضري
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مة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخاتا  
  
  
  
و الواضح أن اختالف مستويات الرواتب مل تتعلق مبستوى منو اإلقتصاد أو تراجعه أو بتغري نظام     

          العمالت النقدية بل حتكمت فيها ظروف سياسية و عسكرية متعلقـة بطبيعـة احلكـم و احلكـام    
  .أعتمد عليه الديوان يف تدعيم اخلزينة والنفقات العامةو كذلك تطور نظام الضرييب الذي 

إذا كانت تشكالت جند اإلجنشارية متيزت حبسن التدريب واخلطط القتالية و تركـت بصـماا     
،حيث أظهرت أصناف جند البارزة يف تاريخ اجلزائر العثماين فإا مل تكن منعزلة عن عمليات اإلنتاج 

صدر للثراء واإلنتاج الفالحي والتجارة فاستثمروا يف جمال اإلقطاعات اإلجنشارية متسكها باألرض كم
الزراعية بأحواز مدينة اجلزائر بغية تقريب اإلنتاج الزراعي من أسواق اإلستهالك احلضـري وحتقيـق   
الزيادة يف الربح والتقليل من نفقات النقل ،فكانوا طرفا يف استدامة اإلنتاج و يف املعامالت التجاريـة  

  .ئمة بني األرياف واملدنالقا
لذا حرصوا على استدامة أنواع أراضي العزل و اإلستثمار يف اإلقطاعيات و امللكيات الفالحية اخلاصة  
وتوحيد  األنشطة اإلقتصادية مع بعض القبائل  و األسواق القريبة منها لتحقيق األمـن اإلجتمـاعي   

  .تنظيم سبل ختزين املنتجات  والغذائي وتغطية املتطلبات الدميوغرافية يف املدن و
  
              إن جند اإلجنشارية وعامة املوظفني كانوا أخـذين بأسـاليب الصـنائع و احلـرف و اإلنتـاج        

         علـى املمارسـات     و التجارة وأكثرهم متدنا واستنادا للقوانني والطبائع اإلجتماعيـة وحريصـني  
  .  زائرية املتباينة و املعامالت مع التركيبات اإلجتماعية اجل

   
         منذ بداية القرن السابع عشر امليالدي عرفت البنية اإلجتماعيـة باأليالـة اجلزائريـة تغـريات           

يف بناء القواعد العائلية بترسيخ نظم األحوال الشخصية اإلسالمية على املذهب احلنفـي    و حتوالت 
ملوظفني األكفاء و هياكلهم اإلدارية احلضرية ونظم واملالكي الذي ساهم يف وضع مسارها عدد من ا

اجلنـد اإلجنشارية و قننوا أحكامها لتحقيق املنفعة العامة عرب رموز املؤسسات الشـرعية و الوقفيـة   
اليت       وبالعمران التعليمي الثقايف يف وسط األحياء اآلهلة بالسكان واملساجد والكتاتيبوجمالسها 

وسامهت يف ترابط األجيال عثمانية وعربية جزائرية ونظمت أمور اتمع محلت مسميات ذات أصول 
   و أعلمت الناس ما ختضع له معـامالم  واستحضار األخوة واملعامالت واملمارسات اليومية اجلزائرية

  و عقودهم الشرعية من زواج و طالق و منازعات و إرث و بيوع و هبة و غريها من 
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ـــــــــــــــــــــــــــلخاتمة ـــــــــــا  
  
  

األحكام الواردة يف القرآن الكرمي و حبثت عن السهل امليسر للعباد باستصدار الفتاوى املناسبة إلثبات 
   .احلكممنطق اإلقناع من العلماء و القضاة و األعيان وملا فيه خري للبالد و 

ا يف إصدار األحكام و نشـأة املؤسسـات   إن التعايش بني املذهبني احلنفي و املالكي و توافقهم      
الوقفية و اخلريية فسح اال لفئة املوظفني و جند اإلجنشارية للمسامهة فيها و إدارـا و االحتكـاك   
باتمع فانصهرت طبائعهم واندجمت يف الثقافة اإلجتماعية للسكان اجلزائريني ونشأت بينهم أسـس  

  . التعايش احلضاري وتطور العمراين 
  
             فكانت تلك العوامل و الظروف سبال يف بناء األسس األسـرية و البـنني و تكـوين الثـروة          

و التركات و األمالك و يف استمرارية هويتهم و ألقام فأضحوا قاعدة للعالقـات و املمارسـات   
  . الباطنية والسطحية للمجتمع
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 املالحق

 
 
 



 212 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
 
  هـ  1242مجادى الثاين 12رسالة من احلاج أمحد باي للداي حسني باشا يف : ) 01( ملحق رقم  

  شحن القمح من عنابة و معاقبة عرش بين هنديل تبني                            
  

  
  

  .أرشيف املكتبة الوطنية  18رسالة رقم  :  1642اموعة رقم 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمالحقا  
  
 
 

  مكرر:) 01( ملحق رقم 
  
 أمركم اهللا تعاىل بالعافية و السالمة و أيدكم بالنصر و الصحة و الكرام املقام املعظم األرجع الضرر 

سأل اهللا ن..موالنا األجمد سيدنا حسني باشا الدوالتلي أجناه اهللا ..األبقى احملفوظ بالرعاية امللحوظ..
  .و خلادم دولتكم احلاج أمحد باي..عافيتكم و حنمده اهللا محدا كثريا طيبا على سالمتكم و..العظيم 

إحلاق مبارك عن ستري أسعدك اهللا أنك جزتين يف مكتوبك السعيد على أمر القمح أن حنرص عله 
تواتر األمطار ..قمح ليأيت املركب بالسمع و الطاعة ألمرك السعيد و إمنا متعنا من العزم حلمل ال
  ..   .العظيمة اليت ال ميكن معها قطع الوادي و ماهو واجد يف عنابة قد عرفناك به

متت خرب أن فرقة من لعراش جباية و هم بين هنديل كانوا امسكوا إمرأة حمصنة ذات زوج فكتبت    
بعد أيام ..بقر وغنم  هلم املرة بعد املرة فلم يسمعوا فغزوم و قطعت منهم مخسة و أخذت هلم سعيا

بلغين ان فرقة يقال هلم محوي معهم يقع من جبل أراس بنواحي زواغة أسريوا و أكثروا السرقة و أكل 
   .أموال الناس     و امتنعوا  يف إعطاء املغرم منذ أعوام فغزوم منتصف شهر التاريخ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
 

  هـ تبني مجع 1244ذي احلجة 11رسالة من احلاج امحد باي إىل حسني باشا: ) 02( ملحق رقم 
  ضريبة اجلابري و العشر يف ظل تراجع إنتاج احملاصيل الزراعية                         

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 .أرشيف املكتبة الوطنية  27رسالة رقم 1642اموعة رقم 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  
  
  

  مكرر :) 02( ملحق رقم 
  

األفضل األكمل األسعد ..األنفع األوحد األفضل األكمل األسعد..األجمدإىل حضرة املعظم األرفع 
األرشد ويل نعمتنا سيدنا حسني باشا الدوالتلي أعزه اهللا و أيده و حفضه و نصره السالم الكبري 

السالم عليكم و رمحة اهللا تعاىل و بركاته و رضوان الشامل و حتياته و بعد سيدنا أكرمك اهللا الطيب 
        ابكرماته و رعاك برعايته فقد بلغنا جوابك السعيد و خطابك األعظم ايد و اجل ما استفدن

فنا به عرفك اهللا من سالمتكم اليت هي املراد عافيتكم و نعمتكم اليت نطلب من اهللا هلا الزيادة و عر
    و النصر اسىن املضارب على أمر بوزيان فإن ما مضى منه مضىفضل املعارف و ألبسك من العز أ

     أنا خدميك و وكيلك و جنمع للدار الكرمية...و أمرتنا أن نكتب له باألمان و كذلك السحاري 
  من أعمارنا يف عمرك و بك نأخذ و بسعيك نضرب من حالف و عصى و اهللا جيعلين براك و يزيد 

و بقاءك لنا هو أمنيتنا  و سرورنا و مرحنا و أما حساب السحارى مع الوكيل فانه ال ميكر و ذلك 
سيدي أين خنربك باألمر الثابت ان السحارى كان ذلك العام فلهم اجلابري و قايد العشر و ان 

يل قسنطينة و أما العشر فقد جابدة على كل جابدة اثين عشر صاعا بك ةاجلابري أزيد من ثالث ماي
جرد وافية ذلك العام ثالثة األلف و سبعماية جابدة على كل جابدة صاع قمح  و صاع شعري بكيل 

         .                                                                                        قسنطينة
  ة من القمح فوجدوا أربعة عشر ماية صاع و ستة عشر و انه ملا هرب و بعثنا لسطيف فكيلوا ماي

صاعا قمحا ال غري بعد ان سلك الناس كلها و هذا من غري خدمته و أما الشعري فانه أغضب فيه    
أمني يا رب العاملني و السالم من الغفري لربه عبدكم و مقبل الكرميتني يدكم ... الناس     و أخذه 

 .هـ 1244احلجة  أمحد باي يف ذي  وعزمك احلاج
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
 

  رسالة توضح حالة العملة و املوازين و املادة رسالة من أمحد باي إىل حسني باشا ):  03( ملحق رقم 
  )لوازم دار اإلمارة( املعدنية الثمينة،وخيربه بقدوم اخلليفة إىل دار اإلمارة بالدنوش                           

  

  
  .الوطنيةاملكتبة  أرشيف 25رقمرسالة  :1642جمموعة 

  



 217 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  
  
  

  مكرر): 03( ملحق رقم 
   

مقام املعظم األرفع املالذ األنفع األسعد ..وسعى يف الصاحلات..املقام الذي مجاله وتبني لألنام    
         اية القادر على ما يشاء موالنا الدوالتلي سيدنا حسني باشا أيده اهللا بأمره األجمد احملفوظ برع

  ..و أعاله
          وبعد سيدنا أعزك اهللا و أطال بقاءك وأمت نعمته عليك و أحسانه إليك بلغنا جوابك الكرمي        

م على حضرتكم العظيمة هذا سيدنا و ان ابنكم و خدميكم مصطفى اخلليفة قاد..و خطابك  العظيم 
عبدكم ومقبل الكرمية يدكم احلاج  ...ويده لوازم الدار الكرمية قاصدا زيارة مقامكم املعظم احملترم

 . هـ 1243أمحد باي ذي القعدة 
كانت احلصارات البحرية األوربية املتكررة على اجلزائر احملروسة، والسيطرة اإلسبانية على وهران 

إحلاق  اجلزائري دوافع حقيقة جلعل ديوان األوجاق يتخذ قرارات لتوسيعوأحوزها وامتداد القطر 
جيب اعالمكم به أعزكم اهللا أن السكة الذهب و الفضة كثر فيها الناقص يف امليزان حىت إن إذا ..خري

خشينا فقسمنا عليهم ومرادنا مشاورتك  حتسنا على الناس يف قبول الناقص تقرر عليهم وجود الوازن
ملادة بأسرها و ظهر لنا أن الريال البسيطة الناقص نربم عليه بثالثة أرباع يعين بريال جديد ان تنقطع ا

قيمة دون الوازن و النظر لك سيدي فإذا صار كذلك يكفون و كذلك احملبوب الناقص جنعل له 
   هذا سيدي وملا جاءين جوابك يف الذي ببيع ملك صهر حممد باي منامي ..كيف ما تأمرين بفعل 

زوجته فتأملنا يف العقود اليت عندنا فوجدنا دارا واحدة و خراب للمذكورين اكتسبهما يف دولته  و
وحنن عرضنامها للبيع و بلغنا أنه عندهم أشخاص باعوعهما قبل هذا من غري علمنا وبقي اآلن الدار 

 سالم و علمكو الشيء قبل واليته ليكون ذلك يف شرف ساكن فيها ابنه وقد اكتسبها يف دولته اليت 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  جرد حسايب ملؤونة إجنشارية: ) 04( ملحق رقم 
  

  
  
  
  

  ، األرشيف الوطين 70سجل  : 13علبة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  هـ تبني  1242باشا يف ذي القعدة  رسالة من احلاج أمحد باي إىل حسني : ) 05( ملحق رقم 
  .جند نوبة بسكرة يف رد هجومات عرب الصحاري  مهام                            

  
 .، أرشيف املكتبة الوطنية  16رسالة رقم : 1642رقم  ةجمموع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  
  
  
 
 

  مكرر :  ) 05( ملحق رقم 
  
هللا ان أعمال بسكرة بعثوا لنا يف الشهر املاضي يشتكون من السحاري بأم نزلوا      سيدنا أعزك ا 

بسعيهم وبيوم على زرعهم وصار سعيهم يأكل يف الزرع و تضرروا من ذلك و حني قررت كتام 
وقمت مضمر شكايتهم ومجعت رجال عاقال من خدامنا وكتبت لشيخ العرب و السحاري بالزجر 

م بالرحيل و العد عن زرع أعمال بسكرة و أمرت خدمينا ينظر الزرع و يعاينه ليعرف العظيم و أمر
قرر ما ضاع منه ليغرم السحاري ألعمال بسكرة و ملا بلغ مكتوب شيخ العرب و مكتوب السحاري 

ومكث هناك للنظر يف الزرع و اإلطالع على ما أكل منه فوقع الصياح يف بسكرة اعملها فوجدوا 
سحاري فقتلوه و قطعوه إربا إربا فوقع الضرب بني أعمال بسكرة وبني العرب السحاري رجال من ال

وبعض يولداش النوبة مع أعمال بسكرة فاجنرح من السحاري بعد املوت صاحبها الذكور حنو السبعة 
عشر رجال و جرح من اليولداش ثالثة و هدأت الفتنة بينهم بوقوف شيخ العرب وخدمها و رحلوا 

 ..عن الزرعالسحاري 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  .م  1826/ هـ  1242وثيقة من سجل جند احمللة و األماكن احملصنة سنة  : ) 06( ملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ، األرشيف الوطين  81سجل رقم  :12العلبة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
 

  رسالة من أمحد باي إىل حسني باشا وضح فيها دور قبائل زواوة يف أمن : ) 07( ملحق رقم 
  .البايلك                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ، أرشيف املكتبة الوطنية 10رسالة رقم  : 1642اموعة رقم 



 223 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  
 
 
 

  مكرر :  ) 07( ملحق رقم 
  

إحلاق خري وفيما جيب إعالمك به أكرمك اهللا وأبقى لنا وجودك إن يف العام املاضي وجد قتيل خارج 
قسنطينة و بالقرب مناه مث بعد أيام وجد رجال أخر قتيل أيضا فبحثنا عن ذلك رسالنا البحث التام 

هم أول مرة حىت إىل أن دخلوا اخلبا و يف املرة الثانية فبلغنا ان بعض اليولداش فعلوا ذلك و عاين
كذلك اتبعوهم إىل ان دخلوا اخلبا وحنن مل يتحقق عندنا ذلك الوقت معرفة اجلاين بنفسه كتمنا األمر 
إذ ال ميكن أن نقربك إال باألمر  احملقق وهذه املرة ملا خرجنا للسفر تركنا احمللة مبوضعها املعلوم بوادي 

خذت حنو املاية     و عشرين يولداش جانبه ال غري و تركت شاوش حملة الشتاء و شاوش الرمل و أ
الكرسي الثاين ألجل العسكر على من يفعل احلني أو غري ذلك فوقع القتل مثل األمر السابق بل أكثر 
و قد وجد مخسة أنفس قتلى كل مرة جيدون شخصا قتيال و كلهم من غري بارود و كلهم بأطراف 

بعضهم بظهر الكدية و بعضهم خارج باب القنطرة و تلك النواحي وأن الوطن كله قريبة و  البلد
بعيدة مل يقع فيه قتل و غال وكنا جعلنا زواوة عساسة على كل خيمة فعاينوا اليولداش و عرفوهم و 

هم تغيبوا اتبعوهم إىل أن دخلوا وسط احمللة بوادي الرمل ودخلوا اخلبا و ملا دخلنا البالد و حبثنا عن
 ..أياما مث ملا سكت الطلب رجعوا وهم ثالثة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

رسالة من احلاج أمحد الباي إىل الداي حسني باشا يف أواخر شوال   : ) 08( ملحق رقم 
  عة على قبائل أوالد نايليوضح فيها استعانته بقبائل خمزن  أوالد الدراج لفرض الطاهـ 1244

  

  
  ، أرشيف املكتبة الوطنية   31رقم  :1642جمموعة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  
  
  
  

  مكرر  : ) 08( ملحق رقم 
  

أسعد اهللا تعاىل مقام املعظم األرفع الضرر املالذ األنفع األجمد األرشد ويل نعمتنا سيدنا حسني باشا 
عرفناك بشأننا مع أوالد سحنون فإم ملا بعثوا لنا ..تلي أعزه اهللا تعاىل و أيده و حفظه ونصره الدوال

ال نقبل منهم اخلدمة حىت يردوا ما اخذوا أوالد نايل و أوالد .. املرابطني ثالث مرات على اخلدمة
لناس فإن ماضي و السحاري مع الشروط اليت شرطنا عليهم أو يكفوا عن الفساد و أكل أموال ا

نقضوا شرطا و جاوزوا احلد فال أمل هلم منا و ال خدمة فوقع اخلالف بينهم فبعضهم أجاب ة البعض 
امتنع و كان املوسوس هلم امحد الشريف بن بو عبد اهللا باشا عليهم برأيه الفاسد ففرقوا إبلهم وغنهم 

الصعود إليهم للجبل و ومجيع سعيهم و غيبوه عند اجلبايلية و كنت فبل ذلك عازما على حرم 
و أوصينا مشايخ ريغة .. بعدما ضاع جله باجلوع و النهب من أعمال اجلبال ..حتصنوا بأوعر موضع 

و أوالد يلس و أوالد موصلي و مجيع الرعية اليت بتلك الناحية اليت أوالد سحنون حممى خيرج منهم 
عرفون أخبارهم و يتجسسون و وأبقيت بعضا من شواش الدايرة بوطن ريغة يت..أحد لكيل الزرع 

مرادنا ذا األمر التضيق و التطويل عليهم إذ زرعهم أكل و ال عندهم موضع يكتالون منه عليهم إال 
ومن غد من استخالص الفرق ..التل و ال بروز هلم إال من وطن ريغة  و قد شددنا احلراسة عليهم 

الد سلطان فأتوا إلينا و طلبوا األمان و اخلدمة اآلخرين من أوالد الدراج اخلدام رحلنا و نزلنا على أو
 ...إال فرقة منهم أكلنا زرعهم 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

، هـ1242رسالة من احلاج أمحد باي إىل حسني باشا،أوائل ذي احلجة : ) 09( ملحق رقم 
  خبز جند اإلجنشارية بنوبة عنابة يعرض فيها مدى اهتمام البايلك يف مراقبة 

  

  
  أرشيف املكتبة الوطنية  12رسالة رقم  :1642اموعة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  كتابة عثمانية تبني اختالف رواتب جند البولوكباشية بنوبة تلمسان:   ) 10( ملحق رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - J.Deny, les registres de solde des janissaires, in R. A 1920, p. 45 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  .جرد حسايب ملؤونة اإلجنشارية بالنوبة : ) 11( ملحق رقم 
  

  
  
  
  

  األرشيف الوطين ،82سجل  :13علبة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  
  

  وثيقة حتمل جرد حسايب يف سجل اإلجنشارية : ) 12(  مرقملحق 

  
  
  
  

  األرشيف الوطين مكررة، 82سجل  :13علبة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

رسالة من احلاج أمحد باي إىل أمحد بن محزة أغا النوبة بعنابة يطلب منه رفع  : ) 13(  رقمملحق 
- 1816/ هـ 1245-هـ  1232.الشاوش الذي ضاعف الضرائب عليهم الظلم من أهايل عنابة من 

  .م1830
  
  

  
  أرشيف املكتبة الوطنية 06رسالة رقم:1642جمموعة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  
 
  
  

  مكرر:) 13(  رقمملحق 
  

د بن محزة األغا وكافة حفظ اهللا تعاىل دامت املعظمني املبجلني املكرمني األجالء أوالدنا  سي أمح
  .الديوان املنصور باهللا تعاىل بعناية أكرمكم اهللا ورعاكم 

السالم عليكم و رمحة اهللا وبركاته و رضوانه و بعد فإن أهل عنابة شكوا كثريا أمر الشاوش يأخذ من 
ا ير الذي عليه ريال من الريالني و أكثر يف باطله و هذه بالد إسالم فال ميكن نتركه على ذلك فلم

الظلم فيكف نفسه و البد و أما الكوشة فإنا أمرنا املركانتية  رأسه من هذا) ؟( تعلمون ه يكف بنفسه
بإصالحها فيطيبون اخلبز يف كوشة البالد حىت يصلحها لكم كان الفصل فصل الشتاء و رمبا يطول 

 .إلينا و اهللا يصلح األحوال و السالم من املعظم السيد احلاج أمحد باي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  
  

  رسالة من أمحد باي إىل سيد الباستيون ذكره فيها بتسليمه ألغا النوبة النقود:  ) 14(ملحق رقم 
  لينقلها لبلدة القل                                

  
 

  الوطنية  أرشيف املكتبة ،33رسالة رقم  :1641جمموعة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
 

  خيربه روب أغا دايرة احلضنة يرسالة من احلاج امحد بآي اخلزناج : ) 15(  رقمملحق 
  .باألموال  و نقص موارد الدنوش                         

          

  
  
  
  

   أرشيف املكتبة الوطنية 07رسالة رقم  :1642جمموعة   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  يوضح فيها هـ  1243يف حمرم  رسالة من احلاج امحد باي إىل الداي حسني : ) 16(  رقمملحق 
  الصباحيية يف مسيلة الذين عزفوا عن اخلدمة يف حملة اخلليفة و جلؤوا إىل مصطفى  حالة              
  باي التيطري              

  
  

  أرشيف املكتبة الوطنية  20رسالة رقم:1642جمموعة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  وثيقة تضمنت مكافآت خلدام دار السلطان الكتاب و بولوكباشية و األغا: ) 17( رقمملحق 

  
  
  

 األرشيف الوطين ،78سجل  :13علبة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
         
  وثيقة حسابية هلدايا خاصة باألغا و اجلند االنكشارية و البولوكباشية): 18(  رقمملحق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  األرشيف الوطين ،82سجل  :13علبة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  ختليد ( و الشفاعة جلند األيالة الفطاحلتدشني املسجد اجلديد و الدعوة : ) 19( ملحق رقم 
  م1723سنة )أعماهلم              

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
- A.Devoulx, épigraphie indigène du musée archéologique d’Alger, in R.A 

1873, p.145  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  قنصل القالة يبلغه فيها جتديد حكمه على بايلك  رسالة من أمحد باي إىل:  ) 20( ملحق رقم 
 )م 1765ماي  13( الشرق من قبل علي باشا الذي شرفه بالقفطان                       

 
 

 
 
 
 

 املكتبة الوطنية أرشيف 37رسالة  :1641جمموعة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

  هـ  1241ذي القعدة 26اج أمحد باي إىل حسني باشا يوم رسالة من احل)   21( ملحق رقم 
  يطلب منه أن يشرفه بقفطان يوم العيد كما خيربه بوصول حملة الصحراء إىل قسنطينة

  

  
  أرشيف املكتبة الوطنية 05رسالة رقم  :1642جمموعة 
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  يفتبني تكلهـ   1243رسالة من أمحد باي إىل الداي حسني أواخر صفر )  22( ملحق رقم 

  الباي أمحد لشيخ العرب إلبالغ أوالد ابن الزكري األمان                        
  

  
 أرشيف املكتبة الوطنية  19رسالة رقم: 1642جمموعة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  
  ة حنو دار السلطان هـ يبلغه بتوجه احمللة و اخلليف 1241رسالة من حممد باي سنة ) 23( ملحق رقم  

  و محل معه قوائم أصحاب الرواتب من اجلنود و األئمة واملتقاعدين                                
  

  أرشيف املكتبة الوطنية   08رسالة رقم  :1642اوعة رقم 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

تضمنت احلبوس املوقوفة على اجلامع األعظم  وثيقة من سجل صاحل باي) :  24(ملحق رقم 
  بسوق اجلمعة  مبدينة قسنطينة  

  
  

  
  

 هـ ، أرشيف والية قسنطينة             1235 -هـ  1188سجل صاحل باي لألوقاف  من سنة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
 

لة اجلزائرية العثمانية يف القرن الثامن عشر خريطة توزيع النوبات العسكرية باأليا) : 25(ملحق رقم 
  .امليالدي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure – 14 – Aga janissaire d’Alger                               
  

    Georges Marcais , le costume musulman d’ Alger , achevé d’ imprimer , 
paris , 1930 
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  المصـادر  :أوال
  
   القرآن الكرمي ـ
  
  
  الوثـائق األرشيفية ـ 1
 
   أرشيف والية قسنطينة ـ 1ـ  1  

  هـ املوافق  1232  - هـ 1202(من فترة  أرشيف قسنطينة ،بقسنطينةاحملكمة املالكية  سجالت ـ 
    ) م1817 -م1787لـ   
  أرشيف املكتبة الوطنية باجلزائر العاصمة ـ 2ـ  1
   86رسالة رقم  :1641اموعة  ـ
  30، 27، 25، 20، 17، 16، 07،  06، 05، 04رسالة رقم : 1642اموعة  ـ
  األرشيف الوطين اجلزائري  ـ 3ـ  1
   مكرر 82سجل  ،82سجل  ،78سجل ،70سجل : 13بة رقم عل ـ
  
  
  
    ملصادر املطبوعة باللغة العربيةا  ـ 2 
  
  م1856، تاريخ قسنطينة، حتقيق نور الدين عبد القادر، اجلزائر  ابن املبارك احلاج أمحد ـ

   ن   . و. ، ش 2، ط العريب الزبريي دالدكتور حمم، تقدمي وتعريب وحتقيق  ةآ، املر بن عثمان محدان خوجةاـ 
  .م 1982اجلزائر،                             

   السعي احملمود يف نظام اجلنود، تقدمي وحتقيق الدكتور حممد بن عبد الكرمي ،حممدبن حممود بن العنايب اـ 
  م 1983 ك، اجلزائر،.و.م   اجلزائري                                 

  ، التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية، حتقيق وتقدمي الدكتور  دبن ميمون اجلزائري حمما ـ
  م    1972و، اجلزائر، . ن . و .حممد بن عبد الكرمي، ش                                 

اجلزائري حتقيق ، رحلة حممد الكبري، باي الغرب اجلزائري إىل اجلنوب الصحراوي  بن هطال التلمساين أمحدا ـ
  م  1979بن عبد الكرمي، الناشر عامل الكتب القاهرة، الطبعة األوىل د حمم وتقدير 

املوطأ قدمه وراجعه ونسقه فاروق سعد، منشورات دار األفاق  ،)رضي اهللا عنه( اإلمام ابن أنس مالك ـ
  م 1983 بريوت، اجلديدة، 

  
  
  



 247 

  ــــــــــــــالمصـادر و المـراجـع ـــــــــــــــــــــــ
  
    2005عني مليلة ،   دار اهلدى، مذكرات تيدنا ، ترمجة عمرياوي محيدة  تيدنا ـ
هـ ـ  1168(مذكرات احلاج أمحد الشريف الزهار، نقيب أشراف اجلزائر  ، الزهار أمحد الشريف ـ

    م 1980ت،.ن.و.حتقيق أمحد توفيق املدين، ش ،)م1830 -م 1754(لـ  املوافق) هـ1246
تعريب وتعليق وتقدمي ، م1824ـ  م1816، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا يف اجلزائر  شالر وليام  ـ

  م 1982ت، .ن. و.ش العريب، اجلزائر، إمساعي
 اريخة يف حالة دخول الترك بلد قسنطينة واستيالئهم على أوطاما أو تيس، فريدة من العنتري حممد الصاحل ـ

     م 1991اجلزائر  ج ،.م . د ،  وتعليق حيي بوعزيز مراجعة وتقدمي  قسنطينة، 
   م 1974،  ت. ن.و .ش جماعات قسنطينة، حتقيق وتقدمي رابح بونار،  ، صاحل العنتريـ 
وعلق عليها وقدمها  اإلجنليزية، مذكرات أسري الداي قنصل أمريكا باملغرب، ترمجها عن  كاثكارت جيمس ـ

   م1982ئر، اجلزا ج،. و .د العريب،  إمساعيل
تصحيح حممد ) املشهورة بالرحلة الورتيالنية(، نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار الورتيالين احلسني ـ 

  م 1908، ،  اجلزائرفونتانا  بيار مطبعةشنب ، بن أيب 
 

  
  
 

    ملصادر املطبوعة باللغة الفرنسيةا  ـ 3
                       

 
 

 
- Dan Le Père, histoire de la barbarie et de ses corsaires, Paris 1637  

  
- De Haedo Diego, topographie et histoire générale d’Alger, trad. de Dr monnereau                      
                                et A.Berbrugger, ed Bouchenene 1998 

 
- Laugier de Tassy, histoire du royaume d’Alger, A. Amsterdam, Henri du sauzet    

                                      XXV  M. DCC.  
  

- Pananti, Relation d’un séjour à Alger, trad. par blanquiere, paris 1820 
  
- Peyssonnel Desfontaines, voyage dans les régences de Tunis et d’Alger, publier par M.         

                                        Dureau de malle, Tome II, paris 1838  
- Shaler (W), esquise de l’état d’Alger, trad. de l’anglais et enrichi de note X. Bianchi     

                                                                              Ladovcat, Paris 1830           
- Shaw Thomas, voyage dans plusieurs provinces de la Barbarie et du levant, Parais 1810 

  
- Tachrifat, Recueil de notices historiques sur l’administration de l’ancienne région d’Alger 

                        Pub par A.                    Devoulx   Alger 1852    
-Venture de paradis Jean Michel, Tunis et Alger au XVIII siècle, Sindabad, Paris, 1983  
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  المراجـع: ثانيا

 
 
  املراجع املطبوعة باللغة العربية ـ 1
   البعثيخ مدينة قسنطينة، مطبعة ،أم احلواضر يف املاضي و احلاضر،تارابن علي شغيب حممد املهدي ـ

            م1980 ،اجلزائر                                    
  اجلزائر،ت،.ن. و.ش ،1830 -1792، التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري يف الفترة مابني  الزبريي حممد العريب ـ
   م1972                                 
  م1980 ،الطبقات يف اجلزائر، ترمجة مسري كرم، بريوت ءنشو ،مغنيةاألزرق  ـ

   )ت. د  (القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية ،  )1914-1514(، الدولة العثمانية و املشرق العريب ـ أنيس حممد
  ة يف تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماين ملصر ، األلقاب والوظائف العثمانية، دراس بركات مصطفىـ 

  ، دار غريب، م1964ـ  م1517) الوثائق واملخطوطات من خالل اآلثار و(حىت إلغاء اخلالفة العثمانية        
                                                )ت -د  (، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة        

   ، اجلزائر من خالل رحالت املغاربة يف العهد العثماين، حبث حتت إشراف املراكز الوطينسي مواليبلحميـ  
  م1981ت، اجلزائر، . ن. و. التارخيية، ش للدراسات                         

  م 1979،زائراجل، 3، ط1، القانون الدستوري والنظم الدستورية املقارنة، ج دـ بوشعري السعي
   م 1982،للنشر دار التونسية،ال 1ط ،) م1871-1816(، حبوث ووثائق يف التاريخ املغريب عبد اجلليل التميميـ 
  م1970املكتبة التجارية الكربى ، مصر ، 4ج ، كتاب الفقه على املذاهب األربعة،  اجلزيري عبد الرمحانـ 
  م2004 بريوت، العصرية،املكتبة  مسلم،منهاج  ،جابراجلزائري أبو بكر  ـ
  م 1987، ، الدولة وسياسة احلكم يف الفقه اإلسالمي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة  احلصري أمحدـ 
  م  1972، 1، دراسة جغرافية املدن، ط1830مدينة اجلزائر نشأا وتطورها قبل  ،القادرحليمي علي عبد ـ 

  م 1976، اجلزائر، 2حتالل، ط حماضرات يف تاريخ اجلزائر احلديث بداية اال ،القاسمـ سعد اهللا أبو 
 )م20ـ  م16(تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل الرابع عشر هجري  ،القاسمأبو اهللا  شخص علمـ 
  م 1981، اجلزائر،   إ،.ش ،1،ج

  م 1980، اجلزائر يف عهد رياس البحر، ترمجة عبد القادر زبادية اجلزائر،  سبنسر وليامـ   
   1984ك، اجلزائر، . و . العثماين، م دوأحباث يف تاريخ اجلزائر، العه ت، دراسا لدينـ  سعيدوين ناصر ا

  ت، اجلزائر، . و ن.،ش ) م1830_ م1800 (، النظام املايل للجزائر يف الفترة العثمانية  ـ  سعيدوين ناصر الدين
  م1979                             

  ، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين ،دار الغرب ، ورقات جزائرية  ناصر الدين سعيدوين ـ
  م 2000، 1اإلسالمي،  بريوت، ط                                

  م1989ج  ، اجلزائر ، . م. ، تاريخ مدينة اجلزائر ، د  سليماين أمحد ـ
  م2005، ، قضايا خمتصرة يف تاريخ اجلزائر احلديث، دار اهلدى عمرياوي محيدةـ 
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 م2000زو، ترمجة موسى زمويل منشورات زريابة القبة، اجلزائر ،، تاريخ تيزي و فرج حممد الصغري  ـ
  م 2001،، تاريخ النظم القانونية واإلسالمية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة فركوس صاحلـ 
  م2005، قسنطينة يف عهد صاحل باي البايات، منشورات ميديا بليس، قسنطينة  فاطمة الزهراء قشيـ 

  ج.م .د ،)م 1830 - م1500 (، نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر احلديث ،مجال ـ قنان
  م   1974 ،، تونس2ط، )م1847 – م1827( ، السياسة العثمانية اجتاه االحتالل الفرنسي للجزائر مجندركوران أـ 
   ج،.م.د ،، اجلزائريني املاضي واحلاضر، ترمجة اسطنبويل رابح ومنصف عاشورالكوست إيف وآخرونـ 

   1984اجلزائر                                
  م 1971ت، اجلزائر . ن. و.، احلسبة املذهبية يف بالد املغرب العريب، ش  ـ لقبال موسى

  م1986 اجلزائر، ك،. و . ، م )  م1791 -م 1766( شا داي اجلزائر  ، حممد عثمان با توفيقأمحد  املدينـ 
  م1964، مكتبة النهضة اجلزائرية، اجلزائر 3، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، ج امليلي مباركـ  
  م 1997 دمشق،، تاريخ املغرب العريب املعاصر، حممود علي عامر ـ
  
  
  
 املراجع املطبوعة باللغة الفرنسية ـ 2
  
 
  

-  Belhamissi Moulay, Alger la ville aux Mille canons, E .N .L, Alger, 1990 
- Boutin, Reconnaissance des villes, fortes et batteries d’alger, Pub G.Esquer,Paris  
                   Champion, 1927 
-Duchenne. (E), prostitution dans la ville d’Alger depuis la Conquête, Paris, 1853      
- Esquer Gabriel, la prise d’Alger 1830, Paris, Librairie, Larousse, 1929  
- Gaid Mouloud, chronique des beys de Constantine, O.P.U, Alger1975  
- Kaddache Mahfoud, l’Algérie durant la période ottomane, O. P.U, 2003 
- Kehren Lucien, les janissaires in miroir de l’histoire, paris, 1982  
- Marcais Georges, le costume musulman d’Alger, Achevé d’imprimer, Paris 1930  
- M’hamsadji Kadddour, sultân djezair suivi de ses janissaires Turcs d’Alger    
                                                     (Fin du XVIII  siècle) par Jean Deny, O.P.U, Alger 2005 
-  Mercier (Ernest) histoire de Constantine, 1 éd, Gustave jerome et F-Biro, imp-edi 
                                    Constantine,   1903    
- Merouche (L) recherche sur l’algerie à l’époque ottomane, monnaies prix et revenus                 
                       (1520 - 1830), édition bouchene, paris 2000.  
- Nouschi. (A), enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinois de la conquête  
                         Jusqu’en 1919, essai d’histoire économique et sociale, P.U.F, paris 1961  
-Pauyanne, la propriété foncière en Algérie, Alger 1900  
- Picard. P. Ernest histoire de la monnaie et du crédit en Algérie depuis Alger 1930  
- P .Boyer, La Vie Quotidinne à Alger à veille de l'intervention francaise, hachette ,1963 
- Rinn Louis, le Royaume d’Alger sous les Derniers Dey, Alger 1900  
- Saidouni Nacereddine, l’algérais rural à la fin de l’époque ottomane (1791 – 1830) 
                                       Beyrout Dar Al gharb Al Islami, 2001 
- Tal Shuval, La ville D’alger vers la fin du XVIII siècle, population et cadre urbain,  
                      c.n.r.s, 1998 
- Vayssettes. (E), histoire de Constantine sous les Derniers beys Depuis l’invation jusqu’à  
                                              L’occupation 1837, larnolet, Paris, 1869 
- Walsin Esterhazy, notice historique sur le maghzen d’oran, oran perrier, 1849 
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                                                      المقاالت و الدوريات: ثالثا      
    

  باللغة العربية املقاالت و الدوريات ـ 1
   4عم ، . ت.م، م1787 سنة  Kokovtsoوصف  اجلزائر من قبل الضابط الروسي  إمريت مارسال، ـ

  .م 1975جويلية                       
  م 1986، اجلزائر 1ع،ت. د.، مريني يف العهد العثماين، موقف املؤرخني الفرنسيني من اجلزائبلحميسي مواليـ 
  ، العالقات بني اجلزائر وإيطاليا خالل العهد التركي، ترمجة أيب القاسم بن التومي جملة األصالة،بونو سلفاتور ـ

  م 1972، 7 - 6العدد               
  م 1974 جويلية تونس، ، 2،ع  م . ت . م، فهرس الدفاتر العربية و التركية باجلزائر ، ـ التميمي عبد اجلليل

    م ،. ت . م ،التميمي عبد املالك خلف ، مالمح الوضع يف املغرب العريب، قبيل االستعمار الغريبـ  
                                                     م 1983  ةجويلي30ـ 29 ع            

  جملة  ائري يف أقاليم الدولة العثمانية يف أواخر العهد العثماين،، جتنيد املتطوعني للجيش اجلز اش خليفةمح ـ
  م2003، مارس  2 عوالعلوم اإلنسانية، اآلداب                  

   ، كشاف الوثائق عن تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين باملكتبتني الوطنية يف اجلزائر وتونس، الة  ـ محاش خليفة
  م 1996، 13العربية للدراسات العثمانية، مؤسسة التميمي للبحث العلمي، زغوان، ع  يةالتارخي                 

  ، أمهية املصطلحات التركية يف دراسة التاريخ و احلضارة اإلسالمية ، حتية و تقدير لألستاذ خليل محاش خليفة ـ 
  1997 اجلزء األول، زغوان أغلو، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي و املعلومات ، الساحلي          

  ، نظام اجلمارك و التجارة اخلارجية أليالة اجلزائر ن املركز الوطين للدراسات التارخيية ،جملة ـ فكري طوين
  م 1979، اجلزائر 07التاريخ، ع                   

  م 1979، اجلزائر  07ع التاريخ،  جملة،العثمانية، ترمجة الوثيقة فكري طوينـ 
  الة اجلزائرية  ،إنسانيات جملة م،18، دوائر املصاهرات يف قسنطينة، مع اية القرن  طمة الزهراءقشي فاـ 

   ،  4ع يف االنتروبولوجية والعلوم االجتماعية، مركز البحث يف األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية،،        
   1998وهران         

    ،م . ت . م إلنكشارية يف تدهور الدولة العثمانية ،، مدى مسؤولية اـ كاظم نورس عالء موسى
  1982،جوان26ـ  25ع                    

  احلياة االجتماعية يف الواليات ،يف)م17/ هـ 11(،جمتمع قسنطينة من كتاب منشور اهلدايا سعد اهللا أبو القاسمـ 
  عبد اجلليل التميمي،منشورات مركز الدراسات مجع وتقدمي األستاذأثناء العهد العثماين،  العربية               

  م1988، زغوان العثمانية و املورسيكية والتوثيق واملعلومات و البحوث              
  ،31، عوكتابه السعي احملمود يف نظام اجلنود، جملة األصالة املفيت اجلزائري ابن العنايب القاسم، أبو سعد اهللا ـ

   1976مارس                             
  م ،. ت  .م ،ھـ 1255إىل  1238دفتر حمكمة املدية أواخر العهد العثماين ،القاسم أبو سعد اهللا ـ

  م  1985جوان    ،  38 – 37العدد                           
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     1990 جويلية ، تونس، 58 -57عم ،. ت . ات األوقاف باجلزائر، مموظفو مؤسس، سعيدوين ناصر الدينـ  
    ،3ع نظرة يف التاريخ االقتصادي للجزائر يف العهد العثماين، جملة سريتا،،ناصر الدين سعيدوينـ 

   1980ماي  1400رجب                            
  ،اجلزائر، 32 علتركي باجلزائر، جملة األصالة،، دور قبائل املخزن يف تدعيم احلكم ا سعيدوين ناصر الدينـ 

   1976أفريل                                
   1975، جانفي 3م ،ع. ت . ، م)   م1830 -م1800(، اخلزينة اجلزائرية  ناصر الدين سعيدوينـ 
  ، ، اجلزائر 71 - 70، مذكرة حول إقليم قسنطينة ، جملة األصالة ، ع  ناصر الدين سعيدوين ـ

   1979جويلية  - جوان                             
  ، الوقف ومكانته يف احلياة اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية يف اجلزائر يف أواخر العهد    ناصر الدين سعيدوين ـ

                  1981، سوريا ،  5ت ، العدد . د . العثماين و أوائل اإلحتالل الفرنسي ، م                         
  1988أفريل  ، 10 ع، املرابطون والطرق الصوفية خالل العهد العثماين، جملة سريتا، العيد مسعودـ  
  جتماعي مبجتمع مدينةقتصادي واإل، سجالت احملاكم الشرعية وأمهيتها يف دراسة التاريخ اإل غطاس عائشةـ 

  1997، اجلزائر 3ع  ،لة إنسانياتيف العهد العثماين، جم  اجلزائر                     
  ، 69ـ  68 ،عجملة األصالة ،، اتمعات العربية اإلسالمية بني اجلماعية القبلية مزيان عبد ايدـ  

  1979أفريل ـ ماي                         
  القرن ، النساء و السلطة القضائية من خالل عقود األحباس يف مدينة اجلزائر خالل  ـ الواليش فتيحة

  م2000أكتوبر  خاص،عدد  سريتا،جملة  ،م 18و  م17                        
 
 
 باللغة الفرنسية املقاالت و الدوريات ـ 2  
 

- Ahad Aman, Règlement politique et militaire, trad. en arabe par Mohamed ben Moustafa 
                           reproduit, en français par M. Devoulx, in R. A 1859 – 1860 
- Aumerat. (J.F), la propriété urbaine à Alger, in R. A 1897                                                          
- Boyer (P), des pachas triennaux à la révolution d’Ali khodja dey (1571-1871), in R.H 1970 
- Colombe Marcel, Contribution à l’étude de recrutement de l’odjak d’Alger, in R.A1943,  
 - Dan Le père, histoire de la barbarie, in R.A 1976                                                                      
  -  Devoulx. (A), notices historiques sur les mosquées d’alger, in R.A 1859 -1860                     
- Devoulx. (A), les édifices religieux de l’ancien Alger, in R A, 1861                                            
- Devoulx. (A), Notices sur les corporations religieuses d’Alger, , in RA1862 
- Devoulx. (A), les édifices religieux de l’ancienne Alger, in R.A 1864  
-Devoulx. (A), le registre des prises maritimes, in R.A 1871 
- Federman et AucapitaineH, notices sur l’histiore d’administration du beylik de titteri, 
                                               In R.A 1865  
- Féraud (CH.L), les anciens établissements religieux musulmans de Constantine, in    
                             R.A1868     
- Féraud. (Ch. L), corporation des métiers de Constantine avant la conquête française, 
                               in R.A 1872 
- Grammont (H.D), relation entre la France et la régence d’Alger au XVIII siècle, 
                                 In  R. A 1879 
- Deny. (J)., les registres de solde des janissaires, in R. A 1920 
- Robin (N), note sur l’organisation militaire et administrative des turcs dans la grande Kabylie,              
                   in  R. A 1873,   
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  المصـادر و المـراجـع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  
- Urbain (I), notices sur l’ancienne province du Titteri, in R. A 1843   
-  Vayssettes. (E), histoire de Constantine sous la domination turque de1517à1817, 

                                                             In R.S.A.C, 1867                                                                    
-Venture de paradis. J.M, Alger au XVIII siècle, in R.A 1895   
- Venture de paradis. J.M, Alger au XVIII Siècle, RA 1896  
- Watbled Ernest  , Pachas-Pachas –deys, in R.A 1873  

 
 

  
  الرسائل اجلامعية :رابعا

  
  
  حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ  ،موقع املخزنية يف النظام العثماين يف اجلزائر ، أمقران حليمة -

  )        م2005 -2004/ ھـ 1426 -1425(جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة  احلديث     
  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ) 1830 -1516(السياسي ليهود اجلزائر  –تصادي النفوذ اإلق بيالمي وداد ، -

  م2003/ھـ 1424 املاجستري يف التاريخ احلديث، جامعة منتوري قسنطينة  ،               
  ،رسالة ماجستري        1830إىل  1798نة العالقات بني األيالة اجلزائر و الباب العايل من س محاش خليفة ،-

  م 1988و املعاصر ، جامعة اإلسكندرية ، التاريخ احلديث يف                      
  ، ةقسنطين، أوضاع ملكية األراضي باجلزائر قبيل االحتالل الفرنسي، حبث متهيدي، جامعة  سلطاين الشريف -

                        1978   
  رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث، جامعة ،1830ـ  1791، النظام اإلداري ببايلك الشرق  أمحد سيساوي -

  م 1988 - 1987   قسنطينة                     
  ، اتمع اجلزائري يف العهد العثماين، رسالة جامعية مل تنشر العيد مسعود  -
  حبث لنيل دبلوم الدراسات  م 1790 -م 1779بايلك الغرب يف عهد الباي حممد الكبري  ، فركوس صاحل  -

  . م 1979معهد العلوم اإلجتماعية ، جامعة قسنطينة ،  املعمقة ،                        
   ، رسالة ماجستري ،  1827 – 1771، النظام الضرييب بالريف القسنطيين ، أواخر العهد العثماين  قشاعي فلة -

    م1990  - 1989جامعة اجلزائر ،                  
شر هجري  من أواخر املدينة واتمع يف النصف األول من القرن الثالث ع ةينقسنط قشي فاطمة الزهراء ، -

  ةعشر إىل منتصف القرن التاسع عشر،  رسالة دكتوراه دولة يف التاريخ، جامعة تونس األوىل، كلي القرن الثامن 
   م 1998 - ھـ 1419العلوم  اإلنسانية                        

   م19-م 16/  ھـ 13 - ھـ 10احمللية احلاكمة يف بايلك الشرق اجلزائري من القرن ، األسر   معاشي مجيلة  -
   م 1995اجتماعية وسياسية ، رسالة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ احلديث جامعة قسنطينة  دراسة    
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هرسة الف
 العامة
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  الفهرسـة العامـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فهرس الجداول : وال أ
   

  عنوان اجلدول                                                      الصفحة                         
  
  
 40   قيمة النقود الذهبية املتداولة                                                                ـ 1
  48                                         ثكنات مدينة اجلزائر و طاقة إستعاا لليولداش      ـ 2
  52   تعداد جند اإلجنشارية يف مؤلفات املؤرخني و الرحالة                                     ـ 3
  55   م                                                     1829نوبات األيالة اجلزائرية سنة    ـ 4
  56   م                                                       1829اجلزائرية سنة حمال األيالة    ـ 5
  56  سفرات مدينة اجلزائر                                                                        ـ 6
 61          م                           1830أصناف القبائل حسب إرتباطها بالسلطة سنة    ـ 7
 102  م                                   1822م إىل  1787قيمة إرث البولوكباشية من سنة  ـ   8
  109   أهم وكالء مؤسسات األوقاف و بيت املال من جند اإلجنشارية                          ـ 9

  113م   1823توجهة إىل مكة سنة مبالغ النقود املودعة من قبل احلجيج يف خزينة السفينة امل  ـ 10
  134 م         1710م إىل  1699قيمة تركات جند اإلجنشارية من القتلى و املفقودين من    ـ 11
    135                             م  1710م إىل  1699قيمة تركات الضباط القتلى و املفقودين من  ـ 12
   137   م                   1817إىل   1805قتصادية من ثروة جند اإلجنشارية خالل األزمة اإل ـ 13
  156                                           م 1775 تصفية غنائم سفينة جتارية أوربية جوان – 14
  167م                      1820م إىل1802ثروة بعض املوظفني يف سجالت بيت املال من   ـ  15
  168    ألمالك مصطفى باشا                                              جرد حسايب مايل   ـ 16
 174    توزيع املوظفني العاديني حسب الثروة من خالل تركتهم                              ـ 17
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 الفهرسـة العامـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  فهرس األعالم : ثانيا 
    
  

  ـ أ ـ
    77األب دان 
  89،  86ابراهيم أغا    
  21ابن زكور     
  128ابن طبال العجمي خوجة    
   182،  59ابن قانة    
   21أبو حفص عمر   
  196،  195،  188أبو القاسم سعد اهللا    
   79أمحد أعجمي باشا     
 185،  150،  131،  93،  91،  46،  16 بايأمحد   
  181، 149أمحد بن سخري   
   69أمحد بن علي باشا     
  186،  184أمحد بن هطال تلمساين    
  124أمحد تركي أوده باشي بن خليل   
 92أمحد خوجة    
  166أمحد  داي       
 153أمحد رايس الزميلي    
   69أمحد شاوش القبايلي باي    
  ،157،  145،  144،  101،  92، 84، 82،  60،  23، 21، 14أمحد الشريف الزهار   

                             160    ،169                                                      
  173،  170، 72،  25أمحد القلي  
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  الفهرسـة العامـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   
   74أمحد اململوك باي   
  197أزرق العني باي     
  128امساعيل اإلجنشاري   
   44امساعيل السلطان املغريب   
  121امساعيل بن حممد   
  45اكسموث اللورد   
  181،  149أم هاين         
  120 أمنة بنت العريب   

  ـ ب ـ                                      
   
  193بلقاسم بن عمر السيار    
  92بن سحنون أغا العرب     
 92بوزيان بن العلمي أغا الدايرة    
  123بريم اليولداش     

  ـ ت ـ                                      
  50، 52توسكان باننيت   
  176،  142تيدينا    

  ـ ج ـ                                      
 

 77،  36جعفر باشا   
     59 ، 52، 50 جون أندري بيسونال        

 73، 52،  50، 47  جون ديين          
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  الفهرسـة العامـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ع ـ                                            
  
    166عائشة بنت حسان باشا   
 121عائشة بنت حممد بنت حممد الشريف   
  50عبد اجلليل التميمي   
 169،   45،   24عبد اهللا الشريف بن األحرش   
  172، 18الثعاليب  عبد الرمحان  
  22عبد القادر الراشدي   
 176، 21عبد القادر الشريف الدرقاوي  
  14عثمان باي   
    118العريب بن شعبان بوعلي   
  110، 101علي بولوكباشي   
  120،  118علي النووي   
  164، 158،  146،  21،  14علي باشا   
 88علي باشا نقسيس   
  180علي بن سخري بوعكاز   
  149علي بن صاحل باي    
  14علي بن حممد داي   
  160،  156،  125علي خوجة    
  106، 103،    39،  14 عمر باشا  
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  الفهرسـة العامـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
   

  ـ ف ـ                                       
  198،  128،  117،  23فاطمة الزهراء قشي    
  117اطمة بنت علي الصحراوي  ف  
  115،  98،  95، 84، 75، 50، 49، 31، 30فنتري دو باردي   
 

  ـ ل ـ                                      
   67،  50  لوجي دوتاسي   
  

  ـ م ـ                                      
   158، 143،  21،  13حممد بكداش 

  144حممد بن حسن باشا   
   74مد بن جالب السلطان حم  
  77حممد بن صاحل رايس باشا   
  176،  173، 158،  153،  145،  144، 127، 134، 74، 66، 32حممد بن عثمان  باشا   
 166،  132حممد بن علي باشا   
   143، 105حممد بن ميمون اجلزائري   
  191حممد مسعد اجلربي   
  185حممد منمي    
  117مسعود بن خليفة النجار  
   107مصطفى بولوكباشي  
  124مصطفى النجار اإلجنشاري  
   168،   166، 92،  75، 70مصطفى باشا   
  118مصطفى بن عبد الرمحان األوده باشي   
  125مصطفى بن حممد اإلجنشاري   
  107مصطفى بن مصطفى أغا الصباحيية   
  15مصطفى بوشالغم باي   
  74مصطفى بومرزاق الباي   
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  ـ ـ و                                         
 123وريدة بنت علي الشاذيل   
   

  ـ ي ـ                                       
  92حيي أغا     
  125،  101يوسف البولوكباشي   
   21يوسف باشا   
  125يوسف بن عروج البولوكباشي   
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  ــــــــــــــــلفهرسـة العامـة ـــــــــــــــــــــا
  فهرس الرتب و الوظائف و الهيئات

  
   

  ـ أ ـ                                   
  
  
  164،  95،  91،  89أساشي باشي    
  89،  82اسكي يولداش   
   114 ،111، 14، 12 األشراف   
  114 ،111 ،29 ،19 ،13، 12األعيان   
  175اإللتزام       
  57،  51،  50،  49،  46،  45،  42،  33،  30،  29،  28،  27،  25،  17، 13اإلجنشارية   
    ،61  ،63  ،64  ،65 ،67 ،96 ،72  ،74  ،75  ،80  ،89  ،84   ،97  ،105  ،106  ،  

107 ،110  ،111 ،114  ،115 ،116 ،118،119 ،124  ،126  ،127  ،131  ،132       
  143،  114،  110، 87،  79،  74،  73،  72 ، 66،  64،  49،  45،  42، 17األوجاق   
  93،  92،  15أغا الدايرة   
  111،  107،  97،  84أغا الصباحيية   
   143،  131،  92، 35،  27،  25،  15أغا العرب   
  ،  98، 95،  94،  93،  91،  90،  89،  88،  87،  84،  82،  80،  73،  14أغا العسكر  

                99 ،100   
  65،  57أغا احمللة  
   148،   146،  91، 90،  62،  53أغا النوبة   
  93أغا اهلدية    
  93أغا مازول   
  34أمني احلرف   
  162، 142،  97،   94، 91، 89، 73،82، 72، 68،  65،   62،  57،  54،  45 ةأوده باشي  
    
 

  ـ ب ـ                                         
   142 ،106 ،97، 76 ،75 ،69 ،59 ،58 ،45 ،42 ،12اشا الب  
  64،  53 يباش أوده باش  
  110،  99،  53باش بولوكباشي  
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 44،  43 يباش دائ  
 159،  98،  84، 70باش شاوش   
  159باش عالم   
  159باش مكاحلي   
  62،  53باش يولداش   
   93،95،  92، 88، 77، 74، 72،   62،  60،  57، 44،  36،  33،   26،  ، 20،  14الباي   

              ،97  ،99،105 ،145    
  ،  102،  101،  99،   94،   89،  87،  82،  78، 73، 72،  65،  62،  57البولوكباشية   

                   107  ،110  ،125 
  163،  162،  161،  140،  133،  64،  28بيت املاجلي   
  
  ـ ح ـ                              
  63حازورجي   
  

  ـ خ ـ                                       
  
    151 ،140، 97 95، ، 93، 28اخلزناجي    
  176، 151،  94اخلزندار    
  57،  53،   45خوجة       
  170،  161، 156، 155 خوجة البنجق    
   175، 145خوجة احلبوب   
   175، 158خوجة اجلمرك    
  158خوجة الغنائم    
 158  خوجة بيت املاجلي   
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  لفهرسـة العامـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  ـ د ـ                                          

  
  ،  65،  64،  57، 44،   38،  36، 29، 26، 23، 22، 21، 18، 17، 15،  14،  13الداي   

              66   ،67 ،69 ،78  ،87   ،88  ،89 ،90  ،91  ،92  ،94  ،95  ،97  ،100  ،140  
                    ،142 

 66، 49، 43     الدشرمة 
    111، 101، 98، 93، 90، 88، ،87 44، 42، 23،  22، 15،  14،  13،  12الديوان   
 

  ـ س ـ                                       
  
  91ي سقى باش  
  143،  69،  45،  44، 43، 42السلطان    
   80سنجق الدار   
  84سوالجي     
  

  ـ ش ـ                                     
  155شاوش البنجق    
  84  شاوش السراج   
   98شاوش السالم   
  144،  98،  97شاوش القصر    
  183،  152،  66،  21شيخ اإلسالم    
  151،  59،  35شيخ العرب   
  

  ـ ص ـ                                 
   107، 82الصباحيية    
  

  ـ ق ـ                                 
  110،  27،  20،  3219،  17،  16 القاضي   
 91 ، 87،  72،  27، 25، 15القايد   
  26   قايد الدار  

   60قايد سباو    
  87قايد العشور       
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  ـ ك ـ                                          

  
  151،  99،  91،  88،  87الكاخية   
  

  ـ ع ـ                                            
  62عهد آمان  
  

  ـ م ـ                                            
  ، 94،  92،  87،   82،  77،  75،  73،  66،  65،  62،  59،  57،  56،    27،   25 احمللة    

             97  ،100  ،111 
  84 مربولوك باشي   
 66، 19،  17    املزوار   
   145، 144 مقطاعجي   
  

  ـ ن ـ                                           
  77،  14 نقيب األشراف  
  144 ، 95،  94،  84 ةالنوباجتي  
  ، 101،  100،  97،  94،  87،  82،  77،  76،  75،  72،  66،  55،  54،  53،  27النوبة    

           105  ،111    
 

  ـ و ـ                                           
   154،  140،  54وكيل احلرج   
 

  ـ ي ـ                                          
  85  ياياباشي  
  68،  67،  62،  57،  53،  51،  49 يين يولداش  

  ،  115،  91،  90،  78،  76،  73،  72،  69،  65،  63، 62، ، 54، 53،  52،   45يولداش 
         127  
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   لفهرسـة العامـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  فهرس األماكن و البلدان 

                                            
  أ ـ ـ                                              

   145، 133،  15 اسبانيا   
    144،  127،  81،  49،  7846،  45،   42،  15 األناضول  
    89،  33،  31  اجنلترا  
    38،  19 أوروبا  
    131أوالد عبد النور  
    59 أوالد  ماضي 
   59أوالد نايل  
  ، 44،  43،  42،  39،  37،  36 31،  30،  24،  22،  19،  18،  16،  14،  12األيالة   

        45  ،46  ،49  ،50  ، 54  ،58 ،60  ،62  ،69  ،78  ،91  ،93  ،100  ،105 ،  
          112  ،116  ،127  ،128  ،129  ،132  ،140  ، 143    ،155   

  ـ ب ـ                                            
   118باب عزون  
  177،  176،  142الغرب  بايلك  
   55،  20جباية    
  91،   76،   75،  55 بسكرة   
  43 البلقان   
   55 بين جنات  
  55  بونة 

      
  ـ ت ـ                                           

  
   55 تامنفوست   
   55 تبسة   
      35  ةتال غم  
  145،  101،  55، 34،  22، 20تلمسان    
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   74توقرت   
   80،  44،  20 تونس   
   99،  97،  74،  62،  59،   51،  32 التيطري 
  
  

  ـ ـ ج                                        
  20اجلامع األعظم   
  20 جامع باب اجلزيرة   
  20 جامع البطحاء   
 181جبال البيبان   
   46جبل فليسة   
  ، 65،  64، 62،  60،  58،    53،  49،  47،  45،  44، 36، 24، 22، 12 اجلزائر    

           68  ،72  ،74  ،80  ،93 97  ،99  ،110  ،106  ،107  ،109  ،115  ،124 ،  
              126  ،128  ،129   

    55 جيجلي   
  

  ـ ح ـ                                     
  55 محزة   

  ـ خ ـ                                     
  
   30خنقة سيدي ناجي    

  ـ د ـ                                     
  
   98،  95،  94،  87، 83، 82، 65،  54،  14دار اإلمارة  
     92،  35،  28دار السلطان    
 87،  49،  45،  44،  42،  32،  22الدولة العثمانية   

  ـ ـ ز                                  
     20 زاوية تيزي راشد   
   20 زاوية رضوان   
  181زاوية أوالد خلوف  

   55 زمورة   
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  ـ س ـ                                  
   160،  153،  89 السويد   
  128 سيدي جليس  

  ـ ع ـ                                 
  186عني احلوت     
   186 عني تيموشنت   
  146،  100 ، 91عنابة   
 

  ـ ق ـ                                
 

  ، 117،  115،  99،  98،  97،  91، 74،  62،  60،  59،  57،  55،  56، 46قسنطينة 
            123  ،125  ،177  

  55قشتولة   
   144،  82،  76،  75،  57،  56،  54القصبة   
 92،  86،  81، 80،  74،  73،  67،   95،  94 82،  76،  75،  56، 54  قصر الداي   
 ،94  ،96  ،97  ،118   
  89القل   
 
  

  ـ ك ـ                                
   55  كاف الزجالة    
   127  كرمان    
   128 كوشة الزيات   
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  ـ ل ـ                                      

   46 ليفرونة   
  ـ م ـ                                      

  
   57 مازونة  
  159متيجة  
   20املدرسة القشاشية  
   94 ، 87،  109، 98،  90    املدية  
  106 مرسى الدبان  
   81 ار  
  55مستغامن   
   97   مسيلة   
  105،  99،  98،  74،  62،  57،  55 معسكر   
   109،  90ة  مليان  
  

  وـ ـ                                      
   46 وادي الزيتون   
  35وادي العثمانية   
      165،  133،  105،  92، 59،  57،  52، 51،   42 وهران 
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  لفهرسـة العامـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  الفهرس التفصيلي للموضوعات 

   
 الصفحة                                                                                           

 
   2                                                                                   املقدمـة ـ    

  
  الفصل األول                                     

  م  1830م إىل  1659أوضاع اجلزائر من الفترة                         
    12  الوضع السياسي                                                                         :  أوال 
   16 الوضع اإلجتماعي                                                                        :  ثانيا 
   19  الوضع الثقايف                                                                            : ثا ثال 
   22   الوضع اإلقتصادي                                                                     :  رابعا 

   25                                      جباية الضرائب                                 ـ1        
   27                                امللكية و قوانينها                                   ـ  2        
   30                                األسعار و القدرة الشرائية                          ـ  3        
   31                                قع احلرف و الصناعة و الزراعة                  واـ  4        
   35   التجارة الداخلية و اخلارجية بني املد واجلزر                                      ـ5        
   36                               حركية العمالت املصرفية                           ـ  6        

   
  

  الفصل الثاين                                   
  و رواتبهم رتبهم اجلند                                 

  
  
   42جتنيد املتطوعني                                                                          : أوال   
   47 الثكنات                                                              اجليش النظامي و : ثانيا   
   58  اجليش غري نظامي                                                                      : ثالثا   
   62                القوانني اإلنضباطية للجند النظامي                                      : رابعا   
   67 الرواتب وعملية دفعها                                                               : خامسا   
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  الثالث الفصل                                       
  الترقية يف نظام جند اإلجنشارية و حيام                         

  
  
  

   72   رقية العسكرية                                                                      الت:  أوال   
   73                                    منح و مكافآت جلند اليولداش                      :   ثانيا   
    77                               جند اإلجنشارية و عطلتهم السنوية                      :   ثالثا    
   79  التقاعد                                                                               :  رابعا    
   80  رمزية لباس جند اإلجنشارية                                                        :  خامسا   
  83  لقاب اجليش اإلجنشاري                                                   رتب و أ:  سادسا   
 87    ضباط اجليش اإلجنشاري                                                          : سابعا    
      

  
  

  الفصل الرابع                                          
  جلند اإلجنشارية الوضع اإلجتماعي و اإلقتصادي                       

  الوضع اإلجتماعي  :  أوال  
   105                             التضامن بني العلماء و اجلند و عامة الشعب          ـ  1       
     106                                  اإلنفتاح الثقايف و التعايش املذهيب                ـ  2       
  107                                األوقاف و املعامالت اإلجتماعية                  ـ  3       
    110                                 عادات اجلند اإلجنشارية                           ـ  4       
    114                                          املصاهرات و املمارسات اإلجتماعية     ـ  5       

  الوضع اإلقتصادي  :  ثانيا   
   127                                اإلستثمار احلريف و التجاري لإلجنشارية              ـ  1     
   130          إقتصادية                 اإلقطاعية الفالحية اإلجنشارية ظاهرة إجتماعية وـ  2     
   133أمالك و ثروة جند اإلجنشارية                                                        ـ  3     
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  اخلامس الفصل                                         
  لهمو مداخي املوظفون                                  

  
  أصناف املوظفني السامني مهامهم و عوائدهم   :  أوال    

   142                                             الداي                                ـ  1        
    146                  الباي                                                           ـ  2         
   151                                        اخلزناجي                                ـ  3         
   154                                         وكيل احلرج                            ـ  4         
  158                                        خوجة اخليل                             ـ  5         
  161                                         املوظف السامي ببيت املاجلي            ـ 6         
 163                                          وكيل اخلرج                           ـ  7         

 
       165       وظفني السامني والعاديني                                    أمالك و ثروات امل: ثانيا   
 175                                  نظام اإللتزام                                         : ثالثا   
  
 

  السادس الفصل                                       
 للموظفني عامة و اإلقتصادي ع اإلجتماعيالوض                  

 
  الوضع اإلجتماعي للموظفني                                                             :  أوال  

   180التواصل اإلجتماعي و املصاهرات بني املوظفني و القبائل                          ـ  1       
   182جتمع احلضر                                                     تعايش املوظفني مبـ  2       
   186إسهامات املوظفني يف الوقف و تعزيز مؤسسات النظام                            ـ  3       
   190مظاهر املعامالت اإلجتماعية للموظفني                                             ـ  4       

  الوضع اإلقتصادي للموظفني                               : ثانيا   
  197ضمان استمرارية اإلنتاج و تنظيم الدخل                                          ـ  1       
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   203        اخلامتـة                                                                             ـ   
   208                                     ـ املالحق                                                   
   242                                                     ـ املصادر و املراجع                        
    250                                                           ـ الفهرسة العامة                      
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 ملخص الرسالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  رواتب اجلند وعامة املوظفني و أوضاعهم اإلجتماعية و اإلقتصادية باجلزائر العثمانية              
  م 1830م إىل 1659من                 

 
و احمللني  شغلت األحداث التارخيية اجلزائرية العثمانية احليز الكبري من دراسات املؤرخني األجانب  

الذين أسهبوا يف إبراز مظاهر السلطة السياسية العثمانية و هياكلها اإلدارية و أعمدة خالياها 
انيني و خمتلف التركيبات العسكرية اإلنكشارية النظامية و معامل اهلوة اإلجتماعية بني فئة العثم

  .السكانية 
غري أنه مثة جوانب أخرى من حياة فئة العثمانيني من املوظفني و جند اإلجنشارية تنتظر تسليط   

   الضوء عنها بدراسات تارخيية موضوعية و حتليلية عن ممارسام و إندماجهم يف الوسط اإلجتماعي 
لترابط اإلداري بني احلضر و الريف و كذلك يف تنظيم و إسهامام اإلقتصادية و دورهم يف حتقيق ا

  .اتمع و استمرار خمتلف املعامالت
 عمن فكرة أن فئة عامة املوظفني و جند اإلجنشارية كانت تشكل وتدا من أوتاد اتم و انطالقا  

ارخيية اجلزائري وجدت فكري ينساب يف تقدمي دراسة تارخيية إجتماعية و إقتصادية عنهم يف حقبة ت
م  و الذي أعلن فيه رؤساء البحر و ديوان اجلند رفضهم لنظام الباشاوات ، إىل 1659امتدت من عام 

: م الذي سقطت فيه عاصمة اآليالة اجلزائرية على يد اإلحتالل الفرنسي ، يف عنوان هو 1830عام 
م 1659العثمانية من رواتب اجلند و عامة املوظفني و أوضاعهم اإلجتماعية و اإلقتصادية باجلزائر 

  .م1830إىل 
  .يف خطة قوامها مقدمة و ستة فصول و خامتة و لقد قدمت حبثي  
تناولت فيه الوضع السياسي الداخلي لأليالة اجلزائرية و الوظائف األساسية  :ـ الفصل األول  

ياف و النمط املدعمة للسلطة املركزية و سلطة البايلك ، مث أبرزت احلالة اإلجتماعية باملدن و األر
املعيشي ملختلف الطبقات اإلجتماعية و حتدثت عن احلياة الثقافية و التعليمية السائدة يف تلك الفترة 

  .وبعدها أبرزت األنشطة اإلقتصادية و الوضع املايل و ظروف تطوره و تدهوره
    انضباطه فتطرقت فيه إىل عملية التجنيد يف اجليش اإلجنشاري و نظامه وقوانني :ـ الفصل الثاين 

  .له ، ووضحت عمليات دفع رواتبهم احمو مسامهة فرسان القبائل املخزنية يف 
حتدثت فيه عن سبل الترقيات العسكرية يف اجلند النظامي وما يتحصل عليه من  :ـ الفصل الثالث 

منح  و مكافآت ، ووضحت نظام ترقيام و بعض حقوقهم و حاولت اخلروج برؤية عن التسميات 
اصة برتبهم العسكرية و تصنيفام ن مستعينا ببعض املصادر و املراجع التارخيية اهلامة، كما أبرت اخل

 .رمزية ألبستهم
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تناولت فيه املمارسات اإلجتماعية جلند الغنجشارية مع عامة التركيبات السكانية   :ـ الفصل الرابع  
ت حيام اليومية إىل جانب إسهامام       وركزت على جانب املصاهرات و خمتلف املعامالت اليت طبع

  .يف األنشطة اإلقتصادية و حرصهم على تكوين الثروة و العقارات 
        تطرقت فيه إىل بعض أصناف املوظفني السـامني و مداخيلـهم و أمالكهـم     :ـ الفصل اخلامس

  .و أبرزت تأثري نظام اإللتزام يف الترقيات اإلدارية 
تناولت فيه التعايش اإلجتماعي بني املوظفني و بعض القبائـل ، ووضـحت    :ـ الفصل السادس 

  .معامالم اإلجتماعية و اإلقتصادية مع سكان احلضر 
        مث ختمت موضوع البحث بأهم النتائج املتحصل عليها، و أردفته مبالحـق و بقائمـة املصـادر      

  .و املراجع و بفهرسة عامة 
املتواضع ، أن عامة املوظفني و جند اإلجنشـارية باأليالـة    ا البحثما ميكن أن نوضحه من هذ   

اجلزائرية العثمانية كانت هلم أدوار و مهام يف املدن احلضرية و املناطق الريفية اختلفـت بـإختالف   
الوظائف احملددة هلم غايتهم متثيل أجهزة احلكم و تنظيماته و تأمني مصادر الدخل للخزينة و حتديـد  

فقات الضرورية للسكان و العمران و اجليش، و احلرص على تفعيل األنشـط اإلقتصـادية و   الن سبلَ
  .حركية سيولة العمالت

حد تلك املهام من ميوهلم إىل احلياة املدنية و إندماجهم يف الوسـط اإلجتمـاعي وتوسـيع    تو مل   
تمازج بني التقاليد اجلزائرية معامالم مع خمتلف تركيباته السكانية و احلرفية ، لذا انعكس ذلك يف ال

 .العثمانية ويف استقرار امللكيات 
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    Résuméــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

Soldes des militaires, de tout fonctionnaires et leurs conditions socio-
économiques   en Algérie durant la période ottomane de 1659 à 1830   

 
 

Les événements historiques en algérie ottomane ont pris la plus grande partie des études 
des historiens étrangers et locaux qui ont montré l'émergence des indices du pouvoir 
politique ottoman , les structures administratives,les piliers de ses cellules militaires 
janissaires réguliers et les disparités sociales entre les catégories ottomanes et les autres 
composantes de la société .  
      Cependant d'autres aspects de la vie des fonctionnaires ottomans et des janissaires 
nécessite un éclaircissement à l'aide d'études historiques objectives et analytiques sur leur 
pratique et leur intégration dans la société, ainsi que leur participation économiques et 
leur rôle dans la réalisation 
des liens administratifs la complémentarité entre la ville et la compagne la structuration 
de la société et la pérennité des échanges commerciaux.   
     Mon choix pour une étude historico socio-économique est motivé par le fait que ces 
deux catégories avaient des rôles et des influences au sein de la société algérienne de 
l’époque, mon étude a porté sur la période allant de 1659, au cours de la quelle les 
amiraux et l'office des militaires ont opposé leur refus au système des pachas, jusqu'à 
1830 qui a vu la chute de la régence d'alger au profit de l'occupation de l'algerie par la 
France . 
    Mon étude s'articule autour d'une introduction  de six chapitres et d'une conclusion. 
  - premier chapitre, consiste l'étude de la situation politique interne de la régence et les 
fonctions principales soutenant le pouvoir centrale et le beylik pour mettre en évidence la 
situation sociale dans les villes et les campagnes et le mode de vie des différentes 
couches sociales, a cela s'ajoute la situation culturelle et tous les organismes 
d'enseignement dominant pendant cette période l'émergence des activités économiques, la 
situation financières et les conditions de son développement ou de sa régressim.    
 -deuxième chapitre, définit l'opération de recrutement dans les corps des janissaires, 
son organisation, ses règles de discipline, la participation de la cavalière des tribus 
"maghzen"au sein des troupes et les procédures de rémunération.  
- troisième chapitre, j'ai clarifié les voies des promotions militaires au sein de l'armée 
régulière 
 des primes et compensations, le système des promotion et quelques uns des droits des 
militaires 
et j'ai tenté de présenter une vision sur les titularisations concernant les grades militaires 
et leur classement me référant à certain sources historiques crédibles en  expliquant la 
symbolique de leurs costumes et tenues . 
- quatrième chapitre, j'ai consacré mon étude aux pratiques sociales des janissaires avec 
toutes les composantes de la population , j'ai centre mon étude sur  les mariages et les 
différents liens qui ont marqué leur vie , leur implication dans les activités économiques 
et leur acquisition de la fortune, des biens immobiliers. 
- cinquième chapitreje me suis attaché à étudier les ressources et les propriétés de 
certaines catégories de hauts fonctionnaires et j'ai défini l'impact du système                     
" el  iltizame". 
- sixième chapitre, l'objet de mon étude dans cette partie a porté sur la coexistence 
sociale entre les fonctionnaires et certaines tribus, démontrant leurs relations socio- 
économiques avec les citadins en particuliers. 
J'ai clos enfin mon étude par les réflexions et conclusions que j'ai estimé les plus 
pertinentes, je l'ai étoffé d'annexes importantes, d'une liste sommaire générale.  
 
      Ce qu'il convient de développer et clarifier à travers cet exposé est que la quasi-
totalité des fonctionnaires et des janissaires au sein de la régence avaient des rôles, des 
missions, des charges urbaines qui différaient par rapport aux autres en fonction des 
missions qui leur étaient confiées. 
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     Leurs objectifs sont la représentation de l'appareil de l'état et ses organismes, à savoir 
garantir les sources de revenues pour la trésorerie, déterminer les dépenses indispensables 
à la population à l'urbanisation et à l'armée et assurer l'activation des opérations 
économiques et la fluidité de la monnaie. 
    Ces fonctions n'ont pas constitué un obstacle à leur intégration dans le milieu social et 
l'élargissement des échanges socio- culturels, financiers avec les différentes composantes 
de la population, ceci s'est répercuté sur le brassage des coutumes et traditions ottomanes 
algériennes et la stabilité des possessions .   
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 Abstrac     ــــــــــــــــــــــــــــــ                                      
 

Balances of the military, while officials and their socio-economic conditions  
               in Algeria during the Ottoman period from 1659 to 1830  

 
 

   The historic events in algeria Ottoman took most studies of foreign and local 
historians who have shown signs of the emergence of political power Ottoman 
administrative structures, the pillars of its cells janissaires regular military and 
social disparities between categories Ottoman and other components of society.  

    However, other aspects of the lives of Ottoman officials and janissaires requires 
a clarification with historical studies objective and analytical in their practice and 
their integration in society and their economic participation and their role in 
achieving  
Related administrative complementarity between the city and the companion 
structuring of society and the sustainability of trade.  

    My choice for a historical study socio-economic status is motivated by the fact 
that these two categories had roles and influences within Algerian society at the 
time, my study covered the period from 1659, during the what the admirals and the 
Office of the military have opposed their refusal to pashas system until 1830 that 
saw the fall of the regency of alger the benefit of the occupation of algeria by 
France.  
     My study revolves around an introduction of six chapters and a conclusion.  

- The first chapter, is studying the internal political situation of the Regency and 
the main functions supporting the central power and beylik to highlight the social 
situation in cities and rural areas and lifestyles of various social strata, it has added 
the cultural situation and all educational organizations dominant during this period 
the emergence of economic activities, financial situation and the conditions for its 
development or its régressim.  
 - the second chapter, defines the recruitment exercise in the body of janissaires, 

its organization, rules of discipline, the participation of cavalier tribes "maghzen" 
among troops and procedures for compensation.  

- The third chapter, I have clarified the routes of military promotions within the 
regular army  premiums and compensations, the system of promotion and some of 
the rights of military and I have tried to present a vision on the tenure on the 
military ranks and their ranking referring to some historical sources credible 
explaining the symbolism of their costumes and held.  

- The fourth chapter, I have devoted my study the social practices of janissaires 
with all segments of the population, I centre my study on marriage and the various 
links that have marked their lives, their involvement in economic activities and 
their acquisition of wealth, property.  

- Fifth chapter, I am committed to explore the resources and properties of certain  
categories of officials and I have defined the impact of "el iltizame.".  

- Sixth chapter, the subject of my study in this part focused on social coexistence 
between officials and some tribes, demonstrating their socio-economic relations 
with urban residents.  

  I finally ended my study by the reflections and conclusions that I felt most 
relevant, I have expanded important annexes, a summary list 

      This should be developed and clarified through this briefing is that almost all 
officials and janissaires within the regency had roles, missions, urban charges that 
differed in relation to the other depending on which missions they were assigned.  
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      Their objectives are the representation of the apparatus of the state and its 
agencies, namely to ensure the sources of revenues for the cash expenditures 
needed to determine the population and urbanization in the army and ensure the 
activation of economic operations and the flow of money.  

  These features have not constituted an obstacle to their integration into the social 
environment and expansion of socio-cultural exchanges, financial with the various 
components of the population, this has affected the mixing of customs and 
traditions Ottoman Algerian and the stability of possessions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


