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               تســى اهوــَ اهرحيــً اهرحٌـــى          

 :                           اهيلديـــج

،  ٌعد من أهم قسنطٌنة و باٌلك الشرق فً نهاٌة العهد العثمانً إن تارٌخ     

المراحل التارٌخٌة فً تارٌخ الجزابر الحدٌث، نظرا لتشعب األحداث السٌاسٌة 

واالجتماعٌة، ووجود عدد من المصادر المخطوطة التً حقق بعضها وطبع ومازال 

البعض اآلخر فً خزابن المكتبات، وهً التً اعتمدها الكثٌر من  المإرخٌن 

والكتاب الذٌن أرخوا لقسنطٌنة عموما، ولباٌلك الشرق الجزابري خصوصا، 

وبفضل ما أنجز من فهارس عنه كفهرس المكتبة الوطنٌة وؼٌرها أمكن لنا االهتداء 

 .بها، والرجوع إلٌها أثناء انجاز هذا التحقٌق

"  لمصدر مخطوط بعنوان    دراسة و تحقٌق     و العمل الذي قمت بإنجازه هو 

لمإلؾ مجهول، وهو ٌسلط الضوء على  مرحلة " أخبار بلد قسنطٌنة و حكامها 

هامة من مراحل الحكم العثمانً فً باٌلك الشرق الجزابري فً أواخر القرن الثامن 

عشر، و بداٌات القرن التاسع عشر، إذ ٌعد هذا  مصدًرا هاًما من مصادر هذه 

وذلك لما عرضه من -باٌلك قسنطٌنة- منطقة الشرق الجزابريلالمنطقة التً أرخت 

 . أحداث و تطورات هامة

 فً أنه ٌلقً نظرة سرٌعة ومركزة على الحالة العامة أهمٌة المخطوط     وتكمن 

فً باٌلك الشرق عموما ومدٌنة قسنطٌنة خصوصا فً أواخر العهد العثمانً، كما 

ٌبٌن عالقة الباٌلك بالسلطة المركزٌة بالجزابر، وهل كانت تتمٌز بالطاعة           

و الوالء، أم بالتمرد والعصٌان؟، كما تعرض إلى تؤثر باٌلك الشرق باألحداث 

الخارجٌة، والدور الذي قام به فٌها، و حال المجتمع آنذاك، وسٌتضح  كل هذا 

 .وؼٌره فٌما ٌؤتً فً قسمً الدراسة، والتحقٌق

    و المخطوط جدٌر بالتحقٌق والدراسة كونه تعرض لفترة تارٌخٌة هامة للمنطقة، 

 . وألن مثل هذه األعمال قلٌلة فً مكتباتنا السٌما الجامعٌة



3 

 

     وٌجب أن نبٌن بداٌة أن الوقابع التً أرخ لها المخطوط تناولها أٌضا كتاب 

فرٌدة منٌسة فً حال دخول الترك بلد قسنطٌنة واستٌالبهم على أوطانها، لمحمد 

الصالح بن العنتري، حٌث تعرض إلى بداٌة الحكم العثمانً فً باٌلك الشرق  وقدم 

عرضا ألهم األحداث، وتعاقب الباٌات، كما ذكر األحداث فً مرحلة بداٌة الؽزو 

م، وفً السٌاق نفسه تناول كل من أحمد باي فً 1848الفرنسً لقسنطٌنة إلى ؼاٌة 

مذكراته األحداث األخٌرة لباٌلك الشرق ومدٌنة قسنطٌنة، والحاج أحمد بن مبارك 

بن العطار فً كتابه تارٌخ قسنطٌنة، الذي تناول جزءا من تارٌخ المدٌنة وهذه 

 .األحداث سنعود إلٌها بشًء من التفصٌل مما ٌؤتً فً هذا البحث

 اعتمدت نسخة واحدة فً التحقٌق لعدم وجود نسخ ومن ناحٌة منهج التحقٌق   

خرى حسب علمً، الشًء الذي جعل من الصعب القٌام بالمقابلة والمقارنة أ

لى عدد من المصادر المنشورة، والمحققة، التً إوتعوٌضا عن هذا النقص رجعت 

 .المخطوط  أو نقل عنها لتشابه األحداث الواردة فٌهان تكون قد نقلت من أٌمكن 

بٌنها ربة ٌجاد مقاإ وحاولت ،    وانطالقا من هذه الفرضٌة قمت بمقارنة النصوص

 .جل ضبط النصأمن 

 ألنه خال منها، ثم وضعت عناوٌن لى فقراتإالمخطوط  نص     وقد قسمت 

استخرجت ؼرٌب األلفاظ ،وقمت   بشرحها فً  وحصرتها بٌن معقوفتٌن، ثم

الهامش باالعتماد على كتب المعاجم اللؽوٌة
1

، كما استخرجت  وشرحت أسماء 

لى المصادر، والمراجع التً لها عالقة إاألعالم، واألماكن، والقبابل، بالرجوع 

 .بذلك

 ولطبٌعة الكتابة آنذاك وانطالقا من بٌبة المإلؾالمخطوط ن أ     والالفت للنظر 

ٌبدو عدم مطابقة كتابته مع كتابة الفترة الحالٌة من حٌث رسم األلفاظ والحروؾ لذا 

 ألنها الصحراءضفت الهمزة فً لفظ أقمت بتصوٌبها فً المتن، وكمثال على ذلك 
                                                 

1
، المجلد االول، والثانً والثالث (بٌروت، دار لسان العرب )، لسان العربابن المنظور،  ِٕٙب - 

  المعجم، مجمع اللؽة العربٌة،(2004القاهرة، دار الشروق)، المعجم الوسٌطمجمع اللؽة العربٌة، 
 .(.1994القاهرة، وزارة التربٌة والتعلٌم،)، الوجٌز
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، الجزاٌر الذي ورد خالل النص الجزائروفً لفظ  (الصحرا )وردت بدون همزة،

صل بعض األلفاظ والمفردات ألى إشرت أ، كما كذالك الذي كتب كذلكوكذلك  لفظ 

وشرحها وتصوٌبها فً الهامش، كما أضفت بعض المفردات لكً ٌستقٌم المعنى 

و نظرا لخلو النص من ذكر التوارٌخ لجؤت إلى ، [...]ووضعتها بٌن معقوفتٌن

وضعها هً األخرى بٌن معقوفتٌن، وأشرت إلٌها   فً الهامش، وهذا باالعتماد 

 . على المصادر و المراجع التً لها عالقة بالموضوع

 من قبل األستاذ الدكتور حسانً مختار وطبع        والمخطوط سبق تحقٌقه     

ن هناك بعض أالحظت  ، وعند قراءتً له(دون تارٌخ)فً مطبعة دحلب بالجزابر

النقص فً الجوانب المنهجٌة والعلمٌة تستدعً التوقؾ عندها واستكمالها، بإعادة 

دراستها وسد معظم الفجوات التً فٌها، وهو مجهود علمً ٌشكر علٌه األستاذ 

وال، كما ٌعد إسهاما فً بعث تراثنا أهمٌته ألى إالدكتور حسانً مختار ألنه نبهنا 

 .ثانٌا وتمكٌن الباحثٌن والدارسٌن وتعرٌفهم بمصادر تارٌخٌة ثالثا

  إن الصعوبة األساسٌة لتحقٌق هذا المخطوط تكمن فً عدم وجود نسخ أخرى   

للمخطوط التً تساعد على المقابلة والمقارنة كما سبق ذكره، والتؤكد من صحة 

المعلومات، والتوصل إلى معرفة صاحب المخطوط، كما أن لؽة المخطوط بها 

العدٌد من المفردات الدارجة أو العامٌة، والكلمات التً هً موضعا للرٌبة والشك 

مما تطْلب منً جهدا ووقتا، إضافة إلى صعوبة المقارنة لالختالؾ الواضح     بٌن 

المصادر وتحلٌالت المراجع، و احتواء المخطوط لبعض األعالم ؼٌر المعروفة، 

 .حٌث ٌصعب العثور على ترجمة لها 

، كتاب فرٌدة منٌسة ومن المصادر التً اعتمدتها فً قسمً الدراسة والتحقٌق     

فً حال دخول الترك بلد قسنطٌنة واستٌالبهم على أوطانها لمحمد الصالح ابن 

العنتري
1

م، و هو مصدر هام ٌتشابه محتواه مع المخطوط 1870، الذي توفً بعد

                                                 
1

 فرٌدة منٌسة فً حال دخول الترك بلد قسنطٌنة واستٌالءهم على محمد الصالح ابن العنتري، - 
 (.2005الجزابر، بوزرٌعة، دار هومة للنشر والتوزٌع، )، تحقٌق ٌحًٌ بوعزٌز، أوطانها
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قوم بتحقٌقه، ومذكرات أحمد الشرٌؾ الزهارأالذي 
1

، وتارٌخ قسنطٌنة للحاج أحمد 

بن مبارك ابن العطار
2

 األستاذ والمترجم E.Vayssettes، ومقاالت فاٌسٌت

الفرنسً فً بداٌة االحتالل، الذي عرؾ بكتاباته حول تارٌخ قسنطٌنة خالل الحكم 

 بؤعدادها Revue Africaineالعثمانً، والتً نشرها فً المجلة األفرٌقٌة 

: وقد وضعت اختصارا لكتابتها على الشكل-، 7-6-5المختلفة، و خاصة العدد 

R.A)) والعدد ب :(V)وسنة النشر ب ، :((A وكتاب تارٌخ قسنطٌنة للمترجم ،

Ernest MERCIERالعسكري أرنست مٌرسًٌ 
3

 أما المراجع فقد اعتمدت على، 

وقابع باٌات قسنطٌنة لمولود قاٌد: ، وخاصة كتاب العدٌد منها
4

، الذي ٌعد محاولة 

هامة لتتبع مراحل الحكم العثمانً فً قسنطٌنة وباٌلك الشرق الجزابري حٌث قام 

 Isabelleبتؽطٌة لمختلؾ األحداث، وكذلك اعتمدت على رسالة دكتوراه للباحثة 

GRNGAUD حول تارٌخ قسنطٌنة، وهً مرجع هام  لتارٌخ مدٌنة قسنطٌنة  

خالل القرن الثامن عشر فً المجال االجتماعً  اعتمدت خالله الباحثة على 

مخطوطات ومصادر هامة ودراسة ألرشٌؾ خاص بتارٌخ قسنطٌنة
5

. 

    وألجل انجاز هذا العمل والوصول إلى تحقٌق أهدافه، قسمته إلى قسمٌن 

  .قسم الدراسة، وقسم التحقٌق: ربٌسٌٌن

     ٌتناول القسم األول، التعرٌؾ بالمإلؾ أو صاحب المخطوط، وذلك من خالل 

دراسة بعض الجوانب من شخصٌته ودوافع تؤلٌفه من خالل قراءة محتوى 

                                                 
1

، تحقٌق توفٌق نقٌب أشراف الجزائر مذكرات الحاج أحمد الشرٌف الزهارالزهار أحمد الشرٌؾ، -  
 .(1980الجزابر،الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، )المدنً، 

2
الجزابر، دون  ) تحقٌق نور الدٌن عبد القادر،تارٌخ قسنطٌنة، الحاج أحمد بن مبارك بن العطار، - 

 .(تارٌخ ودار الطبع
3

-histoire de Constantine,  constantine imprimeurs 51,1903  Ernest Mercier, - 
4

   --Mouloud. GAID, Chronique des beys de Constantine,office des 

publications  universitaires ,Alger.        
5

 - Isabelle GRNGAUD, la Ville imprenable, histoire sociale de 

Constantine au 18eme siècles, Ecole des hautes études en 

sciences sociales , thèse de doctorat ,paris 1998. 
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المخطوط، ثم درست المخطوط من خالل التعرٌؾ به وأهمٌته، وعالقته ببعض ما 

أسلوبه و منهجه  : كتب فً عصره، ومصادره، و قارنته بها السٌما من نواحً

ومضمونه ثم منهج المخطوط، ثم محتوٌاته، حٌث أشرت إلى الحالة العامة لباٌلك 

 واالجتماعٌة والثقافٌة فً والسٌاسٌة والعسكرٌة واالقتصادٌةالشرق، اإلدارٌة 

أواخر العهد العثمانً باعتبارها الفترة التً تؽطٌها أحداث المخطوط، ثم ملخص 

 .  لمحتوى المخطوط

     أما القسم الثانً فقد خصصته للتحقٌق، وفق المنهج المتبع فً التحقٌق من حٌث 

تقسٌم النص إلى فقرات، و تحدٌد العناوٌن، و تخرٌج األلفاظ، والكلمات الصعبة، 

وترجمة األعالم، ومقارنة األحداث مع ما ورد فً المصادر األخرى كما سبق 

 .ذكره

 لكل من ساعدنً فً إنجاز هذا العمل والتقدٌر بجزٌل الشكر    و فً األخٌر أتقدم 

المتواضع، وعلى رأسهم المشرؾ األستاذ الدكتور إسماعٌل سامعً، الذي أفادنً 

كثٌرا بتوجٌهاته، و قدم لً ٌد المساعدة من خالل تتبعه لمراحل انجاز   هذا العمل، 

وإلى أعضاء لجنة المناقشة الذٌن تفضلوا بقراءته وتفحص نقابصه وتقوٌمه تقوٌما 

 .علمٌا

                   وهللا أسؤل التوفٌق والسداد والحمد هلل رب العالمٌن
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 قسم الدراسة

               

 صاحب المخطوط والكتاب: المبحث األول           

 (المإلف)          التعرٌف بصاحب المخطوط 

 (المخطوط )          التعرٌف بالكتاب 

 همٌتهأالتعرٌف بالمخطوط و: والأ             

 عالقة المخطوط ببعض ما كتب فً عصره:              ثانٌا

 مصادر المخطوط:              ثالثا

 سلوبهأمنهج المخطوط و:              رابعا

 (فهرسة المخطوط)وصف المخطوط : خامسا             

 الرموز والمختصرات: سادسا                 
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 :(اهيؤهف )اهخعرٌف تصبحة اهيخظّظ       

بالمكتبة  (Fagnan)     صاحب المخطوط مجهول كما ورد فً فهرس فانٌان 

رسالة فً أخبار بلد قسنطٌنة وحكامها لمإلؾ " الوطنٌة بالجزابر العاصمة، 

ستخدامها فً التحقٌق و ال، وقد حاولت العثور على نسخ أخرى للمخطوط "مجهول 

لى عدد من المصادر إللتؤكد من معرفة صاحبه، ولكن دون جدوى، كما رجعت 

وبعض المراجع الحدٌثة، ككتب الفهارس و المعاجم الحدٌثة، كمعجم المإلفٌن لعمر 

رضا كحالة
1

عالم الجزابر لعادل نوٌهضأ، ومعجم 
2

 و كتاب تارٌخ الجزابر الثقافً 

ألبً القاسم سعد هللا، وكتاب معجم المطبوعات العربٌة والمعربة لفإاد سزكٌن
3

 ،

وفهرس مجلة معهد المخطوطات للجامعة العربٌة
4

، وبعض البحوث حول أعالم 

الجزابر
5

، وبعض الفهارس المحلٌة مثل فهرس مخطوطات باتنة لعبد الكرٌم 

عوفً
6

 شارة تمكن من معرفة صاحب المخطوط ولهذا لجؤتإ، ولكن لم تقدم لً أٌة 

كثر صعوبة فً ؼٌاب نسخ أسم المإلؾ ٌبدو اإلى التخمٌن من أجل معرفة  لجؤت

 . المقارنة

     وقد ذكرت المصادر
7

 والمراجع بعض المإلفٌن الذٌن لهم عالقة بموضوع 

المخطوط وكتبوا فً تارٌخ قسنطٌنة، و الشرق الجزابري فً نهاٌة الفترة العثمانٌة، 

حول أحد المإلفٌن  ( (Vayssettesمنها ما ذكره المترجم الفرنسً فاٌسٌت

 المحلٌٌن و ٌدعى محمد البابوري، و ٌقول أنه اعتمد على رواٌته، و ذكر بعض 

                                                 
1

 .(.1975دمشق، مإسسة الرسالة  )، معجم المإلفٌنعمر رضا كحالة، -  
2

 (.1980لبنان، بٌروت، مإسسة نوٌهض الثقافٌة)،  أعالم الجزائرهعجن ػبدي ٠ٛٔٙط، - 
3

 (.1928تارٌخ النشر) 1919-1339  من معجم المطبوعات العربٌة والمعربةفإاد سزكٌن، - 
4

 .49 -1من العدد مجلة معهد المخطوطات العربٌة معهد المخطوطات العربٌة، -  
5

 .(2000 دمشق  منشورات اتحاد الكتاب العرب )أعالم وأعمال فً الفكر والثقافة،عمر بن قنٌة،  - 

6
، فهرس مخطوطات مكتبة الشٌخ التهامً الصحراوي بباتنة االوراسعبد الكرٌم ؼوفً، - 

 .(الجزابر، قسنطٌنة، معهد االداب واللؽة العربٌة)
7

- - E.Vayssettes , , Histoire des derniers beys de Constantine,in R.A 

,V3,A1858,p126  
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(Charbonneau)شاربونو- المإلفٌن الفرنسٌٌن انذاك وٌدعى
 1

أنه اعتمد على - 

شهادة احد المإلفٌن وهو البابوري،  خالل دراسات أجراها حول مرابطً المنطقة 

 (Vayssettes) ، و ٌذكر فاٌسٌت 1848سنة 
 2

 أنه اعتمد على أحد المإلفٌن 

 وذلك حٌنما قدم وصفا لتصرفات الباي محمد المٌلً ،بالمنطقة، ولكنه لم ٌذكر اسمه

، حٌث ٌتطابق وصفه مع الوصؾ الذي قدمه  (م1819-1818/هـ1233-1234)

  .صاحب المخطوط المراد تحقٌقه، وربما ٌكون قد نقل عنه

 وٌضٌؾ كذلك  بؤنه اعتمد على مخطوط ألحد المإلفٌن المحلٌٌن و ٌدعى ابن     

جلول، كما ذكر ناصر الدٌن سعٌدونً
3

 عن المترجم الفرنسً أرنست مٌرسًٌ     

 (Ernest Mercier)
 

لى أحد المإلفٌن، وٌدعى علً ابن إبراهٌم المرٌنً إالذي أشار  

ونقل منه، ونقل كذلك من مخطوط عالج السفٌنة فً بحر قسنطٌنة للنبٌري
4

، كما 

نشر ناصر الدٌن سعٌدونً
5

 مخطوط ألحد الكتاب القسنطٌنٌٌن حول أحداث صالح 

باي، و اسمه إسماعٌل أحمد بن إسماعٌل بن صالح باي الذي كتب هذه األحداث  

، بتعرضه ألحداث مقتل صالح باي واتباعه وذكر بعض (هـ1271)1856سنة 

األسماء التً ذكرها صاحب المخطوط ، و إذا قارنا بٌن أسلوب صاحب المخطوط 

وأسلوب محمد الصالح ابن العنتري نجد تشابها كبٌرا حول المنهج و األسلوب،  كما 

أن صاحب المخطوط كان ناقما على الحاج أحمد باي آخر الباٌات، و وصفه بالمكر 

                                                 
1

-ibid,p108.-  
2

-- E.Vayssatte, histoire des derniers beys de Constantine, in R.A 

V6,A1862,pp110-111 
3

الجزابر، الشركة ) دراسات و أبحاث فً تارٌخ الجزائر، العهد العثمانً، ناصر الدٌن سعٌدونً، -
 .348، (1985الوطنٌة للنشر و التوزٌع 

4
 ٘ٛ ِخطٛغ حٛي ربس٠خ لغٕط١ٕخ خالي اٌؼٙذ اٌؼثّبٟٔ، اٌفٗ احّذ إٌج١شٞ، ٠زؾبثٗ ِحزٛاٖ ِغ -

 Saint –CALBRE، 348،الوزجع نفظه، ناصر الدٌن سعٌدونً: ٔظشأِحزٜٛ وزبة اثٓ اٌؼٕزشٞ، 

C, Constantine et quelques auteurs arabes constantinois,in R A, 

v57a1913,p74 
5

  .347 ،بحاثأدراسات و ناصر الدٌن سعٌدونً، -
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و الخداع، و تتقارب شخصٌة صاحب المخطوط مع العنتري، الذي كان هو اآلخر 

ناقما على الحاج أحمد باي كما ذكر محقق نصه ٌحًٌ بوعزٌز
1

. 

  كما ذكرت المصادر والمراجع احد المإلفٌن، وٌدعى محمد الطاهر بن احمد النقاد 

، والذي كان ٌشؽل منصب مترجم فً المكتب 1850الذي كتب حول صالح باي سنة

1863، وتوفً ببوسعادة سنة1855العربً بقسنطٌنة سنة
2

، وربما ٌكون االحتمال 

األقرب هو صاحب المخطوط الن النقاد فً كتابه ركز فقط على فترة حكم صالح 

باي وكان أكثر إعجابا به، مثل ما ذكره فً وصفه لصالح باي ولفترته التً تمٌزت 

ذو وجه كرم ومكانة جٌدة ...صالح باي ملك قسنطٌنة :" باالستقرار على حد قوله

الخ....وحسن السٌرة 
3

، وهذه األوصاؾ تشبه ما ذكره صاحب المخطوط الذي أود 

تحقٌقه
4

. 

         وبالرؼم من هذه المقاربات والمقارنات إال أننً ال أستطٌع التؤكٌد من أن 

صاحب المخطوط هو محمد الطاهر بن احمد النقاد، أو محمد الصالح العنتري،  أو 

محمد البابوري، أو ؼٌرهم، خاصة وأنه لم ٌترك إشارة تدل على اسمه، أو شٌوخه، 

أو المصادر التً اعتمد علٌها، ؼٌر أنه ٌمكن القول من كونه قد عاش فترة ما بعد 

، وبداٌة االحتالل الفرنسً (م1837-1826/هـ1253-هـ1241)والٌة الحاج أحمد باي

كعدد من المإلفٌن، علما أن معظم مإلفً الفترة كتبوا بدافع من القادة الفرنسٌٌن،  

ودلٌل ذلك ذكر صاحب المخطوط لبعض العبارات التً تدل على تجاوز فترة 

أي  نهاٌة الحكم العثمانً" إلى أن انتهت دولة الترك :"الحكم العثمانً بقوله
5

 ، 

قٌل أن الحاج احمد باي حٌن هدم دار من دٌار صالح : " وٌضٌؾ فً عبارة أخرى

                                                 
1

 .16.فزيذة هنيظت اٌؼٕزشٞ،  -
2

 - Charles FERAUD ,les interprètes de l’armée d’afrique Alger A,jourdan, 

librairie editeur1876p315.      
3

  -,p302.  I- GRANGAUD,la Ville impregnable 
4

  ٚخ1ٗ الىرقت :أظش-  
5

  .م1837نهاٌة الحكم العثمانً فً قسنطٌنة بعد سقوطها سنة- 
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باي
1

، وهذا ٌعنً أنه عاش هذه الفترة أو تجاوزها، و ٌذكر عبارات أخرى تدل "

ٌرجعون أٌضا إلى : "على أنه عاش الفترة كوصفه لعملٌة جلب الضرابب بقوله

"الصحراء على حسب عادتهم إلى اآلن وهم على هذه السٌرة 
2

: " ، و ٌضٌؾ قابال

أحمد باي المتولً على  قسنطٌنة فً ساعة التارٌخ
3

أن صاحب ، و ٌعنً هذا 

 .  قد عاش هذه الفترةالمخطوط

     وأخٌرا، ال ٌمكن التؤكٌد على أن اسم المإلؾ معروؾ نظرا لعدم توفر نسخ 

، وخلو المخطوط من ذكر  اسمهأخرى للمخطوط، وعدم وجود إشارة تدل على

 .التوارٌخ التً ٌمكن أن تساعد على معرفة عصر المإلؾ

 (المخطوط )التعرٌف بالكتاب 

 : التعرٌف بالمخطوط و أهمٌته: وال أ

أخبار بلد قسنطٌنة          : "       المخطوط الذي أحاول دراسته و تحقٌقه بعنوان

بالمكتبة الوطنٌة - -Fagnanلمإلؾ مجهول صنؾ حسب فهرس فانٌان " و حكامها

، تحت "رسالة فً أخبار بلد قسنطٌنة و حكامها لمإلؾ مجهول: "الجزابرٌة بعنوان

، وهو نسخة وحٌدة ربما تكون األصلٌة، وقد نشره األستاذ مختار 2717رقم 

حسانً
4

، "تارٌخ باٌات قسنطٌنة المرحلة األخٌرة: "، واضعا عنوانا جدٌدا له هو

 :ن تحقٌقه به  نقابص نذكر منهاأؼٌر 

 .  قسم الدراسة عدم االلتزام بخطوات    - 

 لم تشرح األلفاظ الؽرٌبة والصعبة، وأسماء األعالم واألماكن والقبابل -

 . واألعراش

 . لم تصوب األخطاء والتعلٌق علٌها- 

                                                 
1

 . ظهر4الورقة : أنظر-
2

 .ظهر1 الورقة: أنظر-
3

 . ظهر8الورقة : أنظر-
4

الجزابر، منشورات دحلب، بدون )خٌرة، األتارٌخ باٌات قسنطٌنة، المرحلة حسانً مختار،  - 
 .(تارٌخ
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 .عدم إٌضاح منهج التحقٌق - 

    و لهذا ارتؤٌت أن أقوم بدراسة و تحقٌق لهذا المخطوط وفق أسس منهجٌة علمٌة 

واضحة تراعً هذا النقص وتكمله، و تكمن أهمٌة المخطوط، فً أنه قدم عرضا 

ألبرز األحداث التارٌخٌة فً قسنطٌنة و باٌلك الشرق الجزابري فً نهاٌة الحكم 

م، إلى فترة 1771-هـ1185العثمانً، وهً الفترة الممتدة ما بٌن عهد صالح باي 

 .م1826/هـ1241وصول الحاج أحمد باي 

    إن قلة التؤلٌؾ حول قسنطٌنة و باٌلك الشرق التً تخص هذه الفترة مقارنة بما 

كتب عن باٌلك الؽرب و باٌاته، ٌجعل من هذا المخطوط مصدرا من المصادر التً 

أرخت للمنطقة، حٌث تابع التطورات، وحاول تفسٌر أسباب تعٌٌن كل باي من 

الباٌات وأسباب عزله، وقد استطاع صاحب المخطوط جمع مادة خبرٌة هامة 

لضعؾ السلطة المركزٌة، كما تطرق المخطوط إلى بعض القضاٌا  وأرجع ذلك

 م، 1804/هـ1219السٌاسٌة الهامة، كالثورات الداخلٌة، منها ثورة ابن األحرش سنة 

التً اعتبرها المإرخون، من أهم العوامل التً أسهمت فً إضعاؾ الحكم العثمانً 

بباٌلك  الشرق،  باإلضافة إلى عرض أحداث أخرى مٌزت هذا العهد، و منها 

اضطرابات السلطة فً الباٌلك، و عالقة الباٌلك بالخارج ومساهمة باٌلك الشرق 

 الحملة اإلسبانٌة على الجزابــر"فٌها، ومن هذه األحداث التً تعرض لها المخطوط 

و دور صالح باي فً االنتصار على األسبان والحرب ضد " م 1775/هـ1189سنة 

 .م1807/هـ1222تونس سنة 

 .عالكج اهيخظّظ تتعض يب نخة فً عصرٍ: ثبٌٌب 

    تناول المخطوط فترة تارٌخٌة هامة من فترات تارٌخ الجزابر العثمانً، و هً 

نهاٌة القرن الثامن عشر و الربع األول من القرن التاسع عشر مٌالدي، و تحدٌدا 

 .فً باٌلك الشرق
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    كما أن هذا المخطوط ٌعد ضمن كتب التارٌخ المحلٌة،  وقد ذكر أبو القاسم سعد 

. آنذاك، كان ٌكتب تحت تؤثٌر البٌبة التً ٌعٌش فٌها هللا أن المإرخ
1

.   

نه ٌتضمن العدٌد من األحداث التً أوٌبدو من خالل قراءة محتوى المخطوط، 

حداث باٌلك الشرق الجزابري فً نهاٌة أوردتها كتابات تلك الفترة، والتً تتعلق بأ

لٌؾ أن تكون قرٌبة من فترة تأالعهد العثمانً، ومن بٌن تلك المصادر التً ٌمكن 

محمد الطاهر بن احمد النقاد باعتباره هذا المخطوط، كتاب تارٌخ صالح باي لمإلفه 

ٌإلؾ لفترة نهاٌة القرن الثامن عشر فً قسنطٌنة، فقد اختار فترة صالح باي 

فً هذا الطوٌلة وعرض أحداثها فً شكل حولٌات كرونولوجٌة، وعرض عمله 

أربعة أقسام، القسم األول حدد فٌه فترة حكم صالح باي التً تقارب اثنان وعشرون 

سنة، والقسم الثانً تعرض فٌه للحدٌث عن وزراء حكومته ورجال مملكته على حد 

تعبٌره وعلماء المدٌنة، أما القسم الثالث فتعرض ألهم أعمال صالح باي ومنجزاته، 

أما القسم األخٌر فتعرض للنهاٌة المؤسوٌة لصالح باي
2

. 

ورقة بوجهٌها35ٌحتوي على 1850    وهذا الكتاب المخطوط الذي ألؾ سنة 
3

 ،

 كتاب فرٌدة منٌسة البن العنتري، باعتباره ٌإرخ لتارٌخ قسنطٌنة منذ بداٌة كذلك

الفرنسً، وكتاب تارٌخ قسنطٌنة للحاج  االحتالللى فترات بداٌة إدخول األتراك 

حمد بن مبارك بن العطار، حٌث تضمن عرضا ألبرز األحداث التً شهدتها أ

قسنطٌنة، علما أن فترة تؤلٌؾ هذه الكتب متقاربة، أي مع بداٌة االحتالل الفرنسً 

لقسنطٌنة، وكذلك بعض المصادر األخرى منها مذكرات الشرٌؾ الزهار، ولكنها 

حداث قسنطٌنة عشٌة الحصار أحمد باي التً عرضت أشمل، ومذكرات أكانت 

ة لحمدان بن عثمان خوجة على العدٌد من آالفرنسً، كما احتوى كتاب المر

كثر شموال ولم ٌقتصر فقط أة كان آاألحداث التً ذكرها المإلؾ، ولكن كتاب المر

 يسلوب االختصار الذأبالرؼم من و  الجزابر ككل، شملنما إعلى باٌلك الشرق و
                                                 

1
 .334،المرجع نفسه- 

2
  -I- GRANGAUD, la Ville impregnable,p414. 
3

 -Ibid,p393.  
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إال أن المإلؾ استطاع  أن ٌفصل فً بعض األحداث، وعلى تمٌز به المخطوط، 

سبٌل المثال ما خص به دور صالح باي فً االنتصار على الحملة األسبانٌة سنة 

 (م1792/هـ1206)، و حادثة مقتل  إبراهٌم باي بوصبع سنة (م1775) هـ1189

من قبل  أنصار صالح باي،  خاصة و أن هذه الحادثة ٌختلؾ فٌها مع بعض 

المإرخٌن مثل محمد الصالح ابن العنتري،
1

، كما فصل فً حادثة هجوم الشرٌؾ 

على مدٌنة قسنطٌنة وحدوث القتال مع أهلها،  (م1804) هـ1219 األحرش سنة ابن

كما ٌحتمل  ضٌاع جزء من  وهذا ما ٌجعله ربما ٌتمٌز عن باقً الكتابات األخرى،

 .المتالحقة المخطوط أو صفحات منه، تتحدث عن األحداث

 :يصبدر اهيخظّظ : ثبهثب
 

     لم ترد فً المخطوط أي إشارة تدل عن المصادر التً اعتمد علٌها صاحب 

المخطوط، كما لم نجد فً المصادر األخرى ما ٌشٌر إشارة واضحة إلى االعتماد 

على هذا المخطوط، وٌبدو أنه اعتمد على مصدرٌن هامٌن فً تارٌخ قسنطٌنة، أو 

 :اعتمدت علٌه هذه المصادر للتشابه الموجود بٌنه وبٌنها هما

كتاب فرٌدة منٌسة فً حال دخول الترك بلد قسنطٌنة و استٌالبهم على أوطانها، - 1

 م، 1843/ هـ1258و قد بدأ فً تؤلٌؾ  كتابه سنة للمإلؾ محمد الصالح ابن العنتري، 

بعدما عٌنه الضابط الفرنسً بواسونً
2

 على رأس المكتب العربً لمصلحة الشإون 

 هـ 1261وانتهى من تؤلٌفه سنة العربٌة فً قسنطٌنة خالل الحكم االستعماري، 

م  و هو تارٌخ 1641/ هـ1050 ومحتوى الكتاب ؼطى فترة زمنٌة من م،1846/

دخول األتراك إلى قسنطٌنة إلى ؼاٌة البداٌات األولى لالحتالل الفرنسً 

، وقد تمٌز أسلوبه بالبساطة، و خلوه من العناوٌن(م1846/هـ1261)
3

. 

                                                 
1

  .8.فرٌدة منٌسةابن العنتري، -
2

، وٌلقبه 1843 القابد بواسونً، عٌن قابدا للمكتب العربً بمصلحة الشإون العربٌة بقسنطٌنة منذ -
 Louis Rin, Le général Poissonnier, in-:نظرأنذاك القبطان بوسنة، آالجزابرٌون 

R.A,V46,A1902,p133-136                       
3

 .9، فرٌدة منٌسةابن العنتري،  -
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 Sainسان كالبر:     كما أن هذا الكتاب تناوله قادة و مترجمو االحتالل و منهم

Calbre
1

 Revue فً المجلة األفرٌقٌةالعدٌد من المقاالت، الذي نشر عنه 

Africaine حٌث اعتبره من أهم المإلفات، وٌعد من أهم المصادر التً تإرخ لهذه 

الفترة، وٌبدو أن المخطوط الذي بٌن أٌدٌنا جزءا مختصرا منه، خاصة وأن العدٌد 

: من الرواٌات متشابهة، كما أن كتاب فرٌدة منٌسة البن العنتري له عنوان آخر وهو

األخبار المبٌنة فً حال دخول الترك بلد قسنطٌنة واستٌالبهم على أوطانها، وربما 

المخطوط جزء من هذا الكتاب لتشابه العنوان، فالقراءة للمخطوط تقود لالعتقاد بؤنه 

جزءا منه، وربما اقتصر صاحب المخطوط على عملٌة النسخ أو النقل، وربما 

هل هو نفسه كتاب ابن : ٌكون تحرٌفا للعنوان، وال شك أن ذلك ٌجعلنا نشك ونقول

 .العنتري؟ أو مجرد اختصار له؟، أم هو كتاب آخر؟

كتاب تارٌخ قسنطٌنة، للشٌخ الحاج أحمد بن المبارك بن العطار، و قد كتبه سنة -2

 م،  وبدأ كتابه بالحدٌث عن تكوٌن المدٌنة فً العهود القدٌمة والحضارات 1870

المتعاقبة علٌها إلى ؼاٌة دخول األتراك، وقد  ؼطى مراحل هامة من تارٌخها 

العثمانً إلى بداٌات االحتالل الفرنسً، ولهذا المخطوط نسخ عدٌدة مخطوطة منها 

، ونسخة بمعهد المخطوطات العربٌة 1645نسخة المكتبة الوطنٌة بالجزابر رقم 

، و هذا المخطوط على أهمٌة بالؽة حٌث خصه أحد 1457:بالقاهرة تحت رقم

الفرنسٌٌن
2

 . م1913، سنة Revue Africaine  بدراسة نشرتها المجلة األفرٌقٌة 

     وفً  الكتاب بعض األحداث التً ذكرها المخطوط، ومنها ثورة ابن 

م، وقد تشابه محتوى 1807/هـ1222م، والحرب مع تونس1804هـ 1219األحرش

هذه األحداث مع رواٌات صاحب المخطوط، وهذا التشابه ٌجعلنا نشك أن أحد 

المإلفٌن أخذ عن اآلخر، و ٌمكن كذلك أن ٌكون المخطوط اعتمد على كتاب تارٌخ 

                                                 
1

  .Sain Calbre, , R.A,v57,opcit,pp74-76 -:انظز-
2

 -A.DORNON, Kitab Tarikh Qosantina,in R.A,V57,A1919,p265.- 
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صالح باي لمحمد الطاهر بن احمد النقاد، للتشابه الكبٌر  فً تؽطٌة أحداث فترة 

 . حكمه، آو ٌكون قد أضاؾ إلٌه الفترات الموالٌة لحكم صالح باي

 :يٌِـــج اهيخظــّظ ّ أسوّتَ :راتعب

لفت فً بداٌة االحتالل الفرنسً ألٌؾ، والقلة منها أ    تمٌزت هذه الفترة بقلة الت

والمالحظ عن هذه الكتابات، التشابه فً المحتوى، وأسلوب الكتابة، وؼٌر ذلك  وقد 

اعتمد صاحب المخطوط على وصؾ  األحداث التً عاشها أو نقلها، أما فٌما ٌخص 

األسلوب فقد كان سردٌا فً التؤرٌخ لتلك المرحلة، كما ٌالحظ أنه لم ٌذكر التوارٌخ 

سواء كانت هجرٌة أو مٌالدٌة،  و تمٌزت لؽته بالبساطة التً  تمٌل فً الكثٌر من 

َجَبَد أي : "األحٌان إلى العامٌة أو الدارجة، والصٌاؼة اللؽوٌة الركٌكة،  مثال ذلك

َتَؽَشْش بدل ٌتؽشم " ، " أخرج أي اقترح علٌه، " َدبرعلٌه"،" َولَى بدل تولى"، "ٌَ

أي " حتى بلػ منصة الحكم به"،"أي خططوا خطة دقٌقة" وربطو ربطة صحٌحة"

أي .." فلما أن تمو تجهٌز جنازته و دفنوه قعد: "حتى وصل إلى الحكم  وٌقول كذلك

 . ، و ؼٌرها من المفردات والجمل العامٌة..."بعدما تم تجهٌز جنازته  دفن وتولى

    كما أنه لم ٌرتب األحداث فً بعض األحٌان، فٌذكر حدثا و ٌشٌر إلى حدث آخرا 

-1819/هـ1235- هـ1234)قبله، فمثال تكلم عن فترة والٌة إبراهٌم باي الؽربً 

، (م1818-هـ1233)، ثم عاد بالحدٌث عن فترة والٌة أحمد باي المملوك (م1829

وهً فترة سابقة لها، و لم ٌراع عالمات الوقؾ بصفة كلٌة، و لم ٌفصل بٌن النص 

و القول، و ؼٌرها، باإلضافة إلى عدم وجود  توازن تارٌخً بٌن كل فترة و 

المخطوط بكتابة بعض الكلمات وفق رسم إمالبً مؽاٌر للرسم  أخرى،  كما تمٌز

بدل  (الصحرا ): الحالً  حٌث ال تكتب  الهمزة عند نهاٌة الكلمة، كؤن ٌكتب

بدل الجزابر، والتاء  (الجزاٌر):الصحراء، و تكتب األلؾ على النبرة ٌاء، مثل 

بدل كذلك،  (كذالك ): بدل منصة، و ٌكتب (منصت): المربوطة ٌكتبها مفتوحة مثل

 .كما أن المخطوط لم ٌذكر المصادر التً اعتمد علٌها
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 .(فهرسة المخطوط)وصف المخطوط: خامسا
 

 أخبار بلد قسنطٌنة وحكامها: العنوان -
 .مجهول: المإلف -

 . ؼٌر موجود:الناسخ -

 .ؼٌر موجود:تارٌخ النسخ -

 .تارٌخ: الموضوع -

 14: عدد األوراق -

 .مؽربً: نوع الخط -

 .سطر فً الورقة20كلمة فً السطر ، 12.سم28/سم18:مسطرة الورقة -

 .جٌدة: حالة المخطوط -

 .ؼٌر موجود: لتجلٌدا -

 .عبارة عن تصحٌحات: الحواشً -

 .موجودة: التعقٌبة -

 .2717الجزابرٌة ، قسم المخطوطات، رقم  المكتبة الوطنٌة : لخزانةا -

الحمد هلل وكفى وسالمه على عباده الذٌن اصطفى وبعد هذه :"بداٌة المخطوط -
البعض من أخبار بلد قسنطٌنة وحكامها وما جرى فٌها من مدة أربعٌن عاما 

 ........".فؤول ما نذكر صالح باي

ومن عادة الباٌات حٌن ٌؤتون للجزابر كل ثالثة أعوام :"نهاٌة المخطوط -
ٌدفعون ملٌون ونصؾ فرنك من ؼٌر الخٌل والبؽال والبقر والؽنم والسبوع 

 بشًء واعتذر بعدم القدرة وقلة  ٌؤتًوالنمور والنعامة وهو حٌن قدم فلم
الطاعة له تلو خروجه لناحٌة حمزة عزلوه وولو فً موضعه الحاج احمد 

 ."باي
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 :الزهىس والوختصزاث والتصىيباث: سادسا     

 

 .﴾...﴿: ا٠٢خ اٌمشآ١ٔخ-

 
 ]...[.= اٌّؼمٛفز١ٓ ٌإلظبفبد  -

 
 .(...)= القوسٌن لحذؾ عبارة مكررة أو ؼٌر البقة -

 
 / .و/1و=/الورقة األولى وجه من المخطوط -

 
 .إلى أخر الورقات حسب الترقٌم/...ظ/2و= /الورقة الثانٌة ظهر من المخطوط-

 
  Année =a:، السنةVolume =v:، العددRevue africaine  = R.A:المجلة األفرٌقٌة-

 

 .رصح١ح اٌىٍّخ فٟ اٌٙبِؼ: األصح-

 

 .أصً اٌىٍّخ فٟ اٌّخطٛغ: فٟ األصً-

 

 .اٌدضائش=اٌدضا٠ش-

 

 .وزٌه=وزاٌه-

 

 .٘زا=٘برا-

 

 .ٌىٓ=الوٓ-

 

 .٘بؤالء=٘بءالء- 

 

 .األغب= االغخ -
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 محتوٌات المخطوط:           المبحث الثانً

 الحالة العامة لباٌلك الشرق فً أواخر:            أوال

                        العهد العثمانً

               

 ملخص لمضمون المخطوط :            ثانٌا
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 الحالة العامة لباٌلك الشرق فً أواخر:          أوال

 :                           العهد العثمانً

 :اهحـــدّد ّ اهخٌعٌى اإلداري -

    ٌعد باٌلك الشرق الجزابري أكبر الباٌلٌكات
1

، و هو أخصب األقالٌم و أكثرها 

اتساعا مما جعل بعض الفرنسٌٌن فً بداٌة االحتالل ٌعتبر باٌلك قسنطٌنة شبه 

مملكة، وٌحد باٌلك الشرق شماال البحر األبٌض المتوسط، و شرقا حدود تونس ومن 

، و ٌدخل ضمن إقلٌم الباٌلك برج حمزة 2الجنوب الصحراء، و ؼربا جبال البٌبان

، ألن القابد المكلؾ به، كان ٌعٌن من قبل باي قسنطٌنة(البوٌرة)
3

 و قد كانت حدود ،

الجنوب التونسً، محل نزاع بٌن سكان المنطقة، حٌث تعد من أهم العوامل التً 

أثرت على األحداث بٌن المنطقتٌن
4

، وقد أشار صاحب المخطوط
5

 إلى النزاع بٌن 

 .الطرفٌن، ولعل مسؤلة الحدود كانت سببا من األسباب فً هذه االضطرابات

البلدٌن م سعى الباب العالً إلى عقد هدنة بٌن 1821/هـ1236 و منذ سنة     
6

، 

وفً عهد أحمد باي تم عقد اتفاق حول رسم الحدود، و إنهاء الصراع
7

، واعتبر 

بعض المإرخٌن
8

، أن هذا االتفاق ٌعد عظٌما حٌث رد لتونس جمٌع ما أخذ من 

 .تراب، وزالت الشحناء القدٌمة

                                                 
1

، (قالٌمأ)لى ثالث باٌلٌكات إدارٌا إ الباٌلك هو الوالٌة، و كانت الجزابر خالل العهد العثمانً تنقسم - 
محمد بن عبد : نظرأ، (الداي)ي دار السلطان ٌسمى الباشاأما حاكم الجزابر أوٌحكم كل منها الباي، 

 القاهرة، المطبعة)ول، األ، الجزء ثر االمٌر عبد القادرمآ تحفة الزائر فًالقادر الجزابري، 
 .15، (1903اٌزدبس٠خ

2
 - E.Vayssettes,opcit,V3, ,p117 
3

 .324، دراسات وابحاثناصر الدٌن سعٌدونً،  - 
4

عالقات باٌلك الشرق الجزائري بتونس فً أواخر العهد العثمانً و بداٌة عمٌراوي حمٌدة، - 
 .17، (2005الجزابر،عٌن ملٌلة، دار الهدى للطبع )، الفرنسً االحتالل

5
 . وجه9الورقة /أنظر-  
6

 .33، ( 1980بٌروت، دار الثقافة)، الجزء الثالث،  تارٌخ الجزائر العامعبد الرحمن الجٌاللً، - 
7

 334. المرجع نفسه - 
8

 .161،(، رٛٔظ، داس اٌىزت اٌؼشث١خ اٌؾشل١خ3غ)، خالصت تاريخ تىنض حغٓ حغٕٟ ػجذ اٌٛ٘بة، -  
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     أما عن التنظٌم اإلداري، فقد أسس النظام العثمانً فً باٌلك الشرق نظامٌن 

 .األول خاص بالمدٌنة، و الثانً خاص باألرٌاؾ

 نـظـام الـمـدٌـنـة - 1

كان هذا النظام ٌعطً للباي حق التصرؾ المطلق، فهو ٌعٌن أو ٌعزل من     

طرؾ الداي، وتبعٌته للداي، الذي ٌجدد تعٌٌنه كذلك بعدما ٌحمل الباي الضرابب 

الكبرى بنفسه كل ثالث سنوات إلى الجزابر، و تسمى بالدنوش الكبرى، و كان 

الباي ٌعد قابدا للقوات النظامٌة، وؼٌر النظامٌة فً مقاطعته، و للباي موظفٌن 

 :تابعٌن له ٌدعون المخزن، و الذي ٌتكون من 

و هو الرجل الثانً بعد الباي، و هو المسإول عن جمٌع األوطان، : الخلٌفة *

ٌقدم األوامر للقٌاد فً مهمة  جمع الضرابب، و فرض الطاعة، و توضع تحت 

 .تصرفه تسعة قبابل 

تتمثل مهمته فً إدارة أمن المدٌنة، و ٌسٌر الملكٌات الزراعٌة : قابد الدار*

 .الكبرى للباٌلك

و هو ربٌس فرقة الفرسان، و توضع تحت قٌادته وتصرفه تسعة : آؼا الداٌرة*

 . وثالثون قبٌلة

 .وهو أمٌن عام، ٌراقب الرسابل المكتوبة من قبل األمناء اآلخرٌن: الباش كاتب*

وهو قابد خواص الباي، وٌقود هإالء فً المناسبات الرسمٌة : الباش مكاحلً*

 .(قٌادة حاملً البنادق)

 .1هو المسإول عن طرود الباي: الباش سراج*

    و كان النظام البلدي موجودا آنذاك، و ٌتكون من مجلس األعٌان، ٌترأسه شٌخ 

ومن مهامه الحفاظ على األمن ، 2البلد، ومجلس ٌختاره من الصناع، و األمناء

                                                 
1

 - E. Vayssettes, opcit  ,V3.,p111-112 
2

 .37،(1963.الجزابر، البلٌدة، دار الكتاب) أحمد توفٌق المدنً، كتاب الجزابر، - 
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ومن العابالت التً كان لها نفوذ عابلة ابن الفقون، ، 1والنظافة، وجمع الضرابب

 وحتى السٌاسٌة منها، كما تولت الوساطة لحل المشاكل المختلفةومن أهم مهامها 

الدفاع عن المدٌنة كمشاركتها فً الدفاع عن قسنطٌنة خالل ثورة ابن 

(م1808/هـ1223)و ثورة أحمد شاوش القبابلً (م1804/ هـ1219)األحرش
2

، و 

قد أشار صاحب المخطوط
3

 لدور هذه العابلة فً الدفاع عن المدٌنة خالل حدٌثه عن 

م1804/هـ1219ثورة ابن األحرش سنة 
.
 

 .(خارج المدٌنة): نظام األرٌاف و البوادي- 2 

      كانت السلطة تستند إلى األعراش، و القبابل المخزنٌة والتً تنفذ  أوامر القادة

األتراك، ثم أصبحت وسٌطة
4

و للباي شٌوخ، وأبرزهم شٌخ العرب فً بسكرة،   ،

 منطقة الحنانشة ، و شٌخوالصحراء، و الذي كان تحت  تصرفه أحد عشر قبٌلة

كانت تحت تصرفه  أثنى عشر قبٌلة، وقابد الحراكتة أوالعواسً، و تحت تصرفه 

وتعٌٌن مشاٌخ الصحراء من  ،5اثنتً و ثالثٌن قبٌلة، و قابد الزمول وؼٌرهم

 ،6اختصاص باي قسنطٌنة، وٌكون هذا الشٌخ كالملك بالنسبة لسكان الصحراء

 وهً فبة  معفٌة من دفع الضرابب،أخرىمجموعة  وتضاؾ إلى هذه المجموعات

المرابطٌن، حٌث كانت سلطتهم قوٌة نظرا لنفوذهم الروحً والمادي
7

.  

 :اهحبهج اهسٌبسٌج -

    عند التعرض للحالة السٌاسٌة لباٌلك الشرق فً نهاٌة الحكم العثمانً، ٌمكن 

-هـ1185)التمٌٌز بٌن فترتٌن، فترة عرفت استقرارا، وتمثلت فً والٌة صالح باي

                                                 
1

 الجزابر، الشركة)، 2، تعرٌب وتقدٌم، محمد العربً الزبٌري، طالمرآةحمدان بن عثمان خوجة،  - 

 .109(.1982.اٌٛغ١ٕخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ
2

 .99-98، فرٌدة منٌسةالعنتري، : عن دور هذه العابلة أنظر- 
3

 . وجه7الورقة / أنظر - 
4

 - E.Vayssettes, opcit.V3.p110 
5

  -  ibid.p118. 
6

 .76، المرآةحمدان خوجة،   - 
7

، 2ط)، الشابٌة مإرخ سوف والطرٌقة، الشٌخ محمد بن عمر العدوانً محمد األمٌن بلؽٌث، -
 .64،(2007الجزابر، دار كتاب الؽد للنشر والتوزٌع
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  وٌعود ذلك إلى طول فترة حكمه، حٌث قدرت بحوالً ،(م1792-1771/ هـ1206

 سنة، والتً أعقبت بفترة أخٌرة، عرفت الضعؾ و التقهقر بعد مقتله سنة 20

، وتمٌزت بتعاقب العدٌد من الباٌات، و قصر مدة والٌتهم، والبعض م1792/هـ1185

 وهً 1منهم حكم  بضعة أٌام فقط، مثل إبراهٌم بوصبع الذي كانت والٌته ثالثة أٌام

بعد صالح باي تبدلت أحكام :" بداٌة لمرحلة الفوضى كما عبر عنها العنتري بقوله

الترك، و انقلبت حقابقهم، وصار صؽٌرهم ال ٌوقر كبٌرهم، وبدأ الضعؾ فً 

فما هً إذن مظاهر ٌٝ ٘زا اٌعؼف ، إ 3 صبحت اٌّخطٛغأؽبس، ٚلذ 2ملكهم

 الفوضى والضعؾ؟

، بظهور اضطرابات عدٌدة فً م1802/ هـ1217 منذخاصة  تمٌزت هذه الفترة،    

الحكم و بدأت االنقالبات، وكثرت ثورات القبابل، كثورة الحنانشة، وؼٌرها وظهور 

 4، وكان رد األتراك حسب البعضم1806/هـ1222الخٌانات كخٌانة ابن الباي أنجلٌز

وأسباب هذه  االضطرابات والثورات السٌاسٌة، هً أسباب   هو االنتقام من الشعب،

اقتصادٌة واجتماعٌة و دٌنٌة، وحتى فترة صالح باي المتسمة بالهدوء، شهدت هً 

كذلك ثورات، حٌث عرفت ثورة المرابطٌن و منها ثورة الزواوي، و ثورة محمد 

 صالح باي        ووقؾ مع الؽراب، فقد كان الزواوي مرابطا فً نواحً قسنطٌنة،

، ولكنه م1775/هـ1183فً حملته للدفاع ضد الهجوم األسبانً على الجزابر سنة 

انضم ألعداء الباي فٌما بعد، و توفً فً جبل شطابة
5

، وقد كان له تؤثٌر كبٌر على 

الجهات الؽربٌة لقسنطٌنة
6

، أما محمد الؽراب فجند أتباعه ووقفوا ضد صالح باي، 

                                                 
1

، 1792أول سبتمبر/1207م إلى أول محرم1792نهاٌة أوت /هـ1206 من ذي الحجة 28حكم من  -

 .84 -83،فزيذة هنيظتاثٓ اٌؼٕزشٞ، : ٔظشأ
2

 .86،المصدر نفسه - 
3

 . ظهر7الورقة / أنظر- 
4

 - A.Cour,  Belkacem  Arahmouni ALHADAD,1802,inR.A,V6,A1919,p26 
5

محمد الهادي العروق، : نظرأ هو جبل ذو تكوٌن كلسً  تكثر فٌه الؽابات، ٌقع شمال قسنطٌنة -  

الجزابر، بن عكنون، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ) مدٌنة قسنطٌنة، دراسة فً جغرافٌة العمران،
1984) ،31. 

6
  -E.Mercier, histoire de constantine,p283.- 
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إلى ؼراب، فخاؾ الباي على جثة محمد الؽراب تحولت و تذهب األساطٌر إلى أن  

 وٌبدو من خالل هذه الرواٌة أن ،1نفسه، وبنى للمرابط ضرٌحا بقبة بٌضاء

 .األساطٌر والخرافات كانت تسٌطر على الذهنٌات آنذاك

     وهناك ثورة أخرى اكتست أهمٌة بالؽة، وأطاحت بسمعة األتراك، هً ثورة 

 التً قام خاللها ابن األحرش بدور كبٌر إلى جانب أحد ،(م1804/ هـ1219)درقاوة

 ، حٌث2المرابطٌن بضواحً مٌلة، وهو عبد هللا الزبوشً مقدم الطرٌقة الرحمانٌة

3 تمٌزت بالقوة، وكادت قلب األوضاع
فٟ ثب٠ٍه  اٌؾشق، وّب ٠دت روش ثٛساد  

واألعراش التً كانت مظهرا آخر لالضطرابات، وكانت منطقة األوراس اٌمجبئً، 

 1823 1818أواخر /    هـ1237-هـ1233)،منطقة لثورات القبابل ضد السلطة العثمانٌة

 .4، بسبب الحمالت االنتقامٌة المفاجبة ضدهم(

وقد شهد جنوب الباٌلك هو اآلخر ثورات بسبب البحث عن الزعامة والرباسة،       

 . 5وتارة التمرد على السلطة واالمتناع عن دفع الضرابب

خرى فقد اتسمت العالقة بٌن باٌلك الشرق وتونس بالحذر الشدٌد أ    ومن جهة 

  (م1814-1856)والحرب، واستؽل الباٌات التونسٌٌن، وعلى رأسهم حمودة باشا 

 م،1804-م1803/هـ1219-هـ 1218اضطراب األوضاع فً الجزابر والثورات منذ 

 ومن أبرز هذه الحروب ػ١ٍٙب،6للتخلص من هٌمنة الجزابر، ومن فرض الضرابب

 وخٌانة ابن صالح باي وقد ظهرت كتابات شعبٌة م،1807/ هـ1223حرب سنة 

/ هـ1223تتعرض لحملة تونس على قسنطٌنة، ومنها مخطوط عابلً ٌرجع إلى تارٌخ 

                                                 
1

، بٌروت، دار الؽرب اإلسالمً بٌروت 1ط)، تارٌخ الجزائر الثقافًأبو القاسم سعد هللا،  - 
1988)،1 /219-220. 

2
  .220-223،المرجع نفسه - 
3

 .1/76 تحفة الزائر،:  ، وللمزٌد عن هذه الثورات أنظر65،عمر العدوانً محمد األمٌن بلؽٌث، -  
4

 .275، بحاثأدراسات وناصر الدٌن سعٌدونً،  - 
5

 .3/235، تارٌخ الجزائر العامعبد الرحمان الجٌاللً،   - 
6

، تونس، دار 3ط)  تعرٌؾ محمد الشاوش ومحمد عجٌنة، تارٌخ تونس،حمد الهادي الشرٌؾ،  م- 
 .8، (1993سراس للنشر 
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s. إلحدى العابالت القسنطٌنٌة تعرؾ بالقج، ترجمه السٌد ـ سم1807
1

 ـ فً المجلة 

2اإلفرٌقٌة
هذا تارٌخ عرض تونس مع قسنطٌنة، وما جرى بٌننا، : "وجاء فٌه فٌه  ،

وصل إلٌنا العرض ٌوم الجمعة، وفتنه السٌد حسٌن باي ابن المرحوم صالح باي فً 

وفتنتهم ، (م1806الموافق ل  هـ1222 فً شهر هللا  محرم سنة 24الٌوم المذكور 

بؤربعة وخمسٌن خباء، والقوم كثٌر، ولكن القوم حاٌرة  وعرض تونس ال ٌحصى 

..."عددهم إلى هللا، من قوم وعسكر، ووقع الفتن مع قوم تونس 
.

وتعتبر الحملة ، 

التونسٌة من أهم األحداث نظرا لتهدٌدها للباٌلك ونتج عنها انقطاع الطرق االقتصادٌة 

والتجارٌة
3  ،

 ضعؾ أدى إلىهذه األحداث كلها قد أثرت سلبا على جمٌع النواحً، مما 

الباٌلك وعجز الباٌات عن تسٌٌر شإونهم وهذا ال ٌعكس الوضع فقط فً باٌلك الشرق 

 . وإنما كان شامال عبر أنحاء البالد آنذاك

 :الحالة العسكرٌة- 

 : لقد كان للباٌلك قوة عسكرٌة هامة تتكون من 

ٌجندون من األتراك، و بعض الكراؼلة، ومن  (ٌولداش)وهم جنود : المٌلٌشٌا - 

 4.مهامهم حماٌة المدٌنة

   و هً القوات المساعدة للمٌلٌشٌا، وتعد قوات ؼٌر نظامٌة : قوات قبابل المخزن  - 

    شملت كل القوات المحلٌة، و قد استعان النظام العثمانً بالقبابل المسٌطرة، مثل    

الذواودة، والحنانشة،  و أوالد مقران، و قبابل الزمول،
5

التً كانت تكون الفرسان  .

لعسكر الباٌلك
6

 . كما اعتمد على ؼٌرها

                                                 
1

 . ٘ىزا ٚسد اعّٗ فٟ اٌّدٍخ االفش٠م١خ - 

       - S, Note chronologique sur l'histoire de Constantine, in R.A,V 39, A - 

    1895,pp:164-165 .
2

  
3

 - Isabelle Grangaud, laVille imprenable, p380.  
4

 -E.Vayssettes,opcit,V3,p121- 
5

، رسالة دكتوراه، اإلنكشارٌة و المجتمع بباٌلك الشرق فً نهاٌة العهد العثمانًجمٌلة معاشً،  -
 .85-82، (2008-2007قسنطٌنة )
6

 -Isabelle Grangaud, la ville emprenable,p314. 
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هً فرق متطوعة محلٌة، تتكون من المجندٌن من قبٌلة زواوة : فرقة الزواوة -  
1

. 

 النظام، وجباٌة لحفظ  و قد كانت المحلة أو المعسكرات المتحركة هً الوسٌلة

الضرابب
2

، وتقوم بمهمتها مرتٌن فً السنة فً فصل الربٌع، و فً فصل الخرٌؾ
3

  

 23 ألؾ  جندي و 22 تؤلفت قوات الباٌلك فً آخر العهد العثمانً من حوالً    

 ألؾ رجل45ألؾ فارس، و المجموع 
4

، و قد ذكر أحد الفرنسٌٌن
5

 فً بداٌـة 

 كان له ثالثون فردا من 1837 أكتوبر13االحـتالل أن الحـاج أحـمد بـاي فـً  

 من المزارقٌة، أي الرماحٌن باإلضافة إلى وحوالً خمسمابة رجلحاملً البنادق، 

 ،  ٚوبْ ٌخ١ٍفخ اٌجبٞ ِبئزٟ فبسط فٟ ظٛاحٟالشواش، و حرس المدٌنة و ؼٌرهم

 عند الؽزو الفرنسً، أنه ترك حامٌة من ألؾ رجل 6قسنطٌنة، وٌذكر أحمد باي

تحت قٌادة ابن عٌسى
7

، وكانت المدٌنة مجهزة باألسلحة والعتاد الحربً، وكان على 

على القصبة ثالثون مدفعا، وعدد آخر من المدافع، واستدعٌت الجٌوش من مختلؾ 

 . من الفرسان500من المشاة، و1500األماكن، وٌضٌؾ أنه أقام معسكرا من 

، 8    و المالحظ أن النظام التركً قد أسس نظاما عسكرٌا، للجندٌة فٌه المقام األول

-م1818/هـ124-هـ1234)قام قادته بدور هام، نذكر منهم ٌحٌى آؼا ، 8األول

، الذي ظهر فً  عهد الداي حسٌن، وقام بدور هام(م1828
9

     .  

                                                 
1

- E. Vayssettes,opcit,V3,p121- 
2

القاهرة، دار الفكر للنشر و )، تجمة لطٌؾ فرج،المدن العربٌة فً العصر العثمانًاندري رٌمون، - 
 .27،(1991التوزٌع

3
- E. Vayssettes,opcit,V3,p121- 

4
 .36،، فرٌدة منٌسةالعنتري- 

5
-Louis Rin, Le Royaume d'Alger sous le dernier dey,Alger1900,pp84-89. - 

6
الجزابر، الشركة )، تحقٌق محمد العربً الزبٌري، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة -

 .47-46، (1981الوطنٌة للنشر والتوزٌع
7

حمد باي، واعتبر أ هو أبو القاسم بن محمد بن عٌسى، كان أبرز الشحصٌات  المقربة من الحاج -

الرجل الثانً بعد أحمد باي، والدعامة التً قام علٌها اإلصالح اإلداري فً عهده، وهو المنظم 

 .13، تارٌخ قسنطٌنةالعطار، : نظرأ، (م1837-1836/هـ1253-1252)للمقاومة أثناء حصاري
 -

8
 .36، كتاب الجزائرأحمد توفٌق المدنً،  

9
-  N.Robin ;note sur yahia agha ,in R.A,V18,A1874,p75- 
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كما أشار إلى تحالؾ العساكر مع أحمد  ،1وقد أشار إلٌه صاحب المخطوط      

م، و 1808/هـ1223شاوش القبابلً عندما قام بالتمرد على الباي علً شاوش سنة 

تعرض لتدهور هذا الجهاز العسكري، الذي أصبح ٌنهب أموال الناس، ومصدرا 

للفساد، وإثارة الفتن والمشاكل، وربما ٌتفق مع رأي حمدان بن عثمان خوجة
2

 الذي 

الذي اعتبر فساد نظام الجٌش العثمانً فً الجزابر، هو من أهم أسباب انحطاط 

الحكم العثمانً، وذكر بعض ضحاٌا مإامرات الجٌش مثل الداي مصطفى واستٌالء 

 . (هـ1221)م1806أحمد بن علً خوجة على الحكم بعد تمرد عام 

 : الحــالــة االقتصادٌة -

     لقد أثرت الحالة االقتصادٌة على الجوانب السٌاسٌة، و اإلدارٌة و االجتماعٌة 

 .فً باٌلك الشرق فً أواخر العهد العثمانً نظرا ألهمٌة هذا المجال 

    وقد تمٌز النشاط االقتصادي فً هذه الفترة، بسٌادة الطابع الزراعً المزدوج، 

الفالحً، والرعوي، و ؼلب علٌه االستهالك المحلً
3

، وعرؾ اإلنتاج ازدهارا 

كبٌرا بفضل إصالحات صالح باي، الذي أنجز أهم مشروع الستؽالل السهول 

الخصبة القرٌبة من منطقة عٌن ملٌلة، و بنى برجا عسكرٌا لمراقبة األعمال 

الزراعٌة، كما استقدم مزروعات جدٌدة كاألرز، وقد استمرت اإلصالحات هذه فً 

الذي أدخل علٌها بعض التعدٌالت (1837-1826)عهد الحاج أحمد باي
4

.  

     كان من أهم منتوجات الباٌلك، الحبوب و خاصة القمح، الذي ٌعد أهم 

المنتوجات فً الشرق الجزابري، وكان ٌباع الـصاع منه بـحوالً عشر إلى إحدى 

عشر فرنكا
5

، وٌرجع هذا االزدهار حسب أحد  الفرنسٌٌن
1

، إلى أن قسنطٌنة تعد 

 .  منطقة هامة، و أنها تسٌطر على الهضاب الممتدة واألرٌاؾ

                                                 
1

 . وجه14الورقة / أنظر-
2

 .150، ةآالمر حمدان بن عثمان خوجة، -
3

 .281،بحاثأدراسات وناصر الدٌن سعٌدونً،  -
4

 .68، المرجع نفسه -
5

الجزابر، )، للشرق الجزائري فً نهاٌة العهد العثمانً التجارة الخارجٌة محمد العربً الزبٌري، -
 .60، (1972الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع
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   كانت الحبوب تصدر إلى أوروبا، خاصة فرنسا، وكمثال على ذلك فإن معدل ما 

م ما بٌن 1774/ هـ1208استوردته مرسـٌـلٌا مـن موانا الشرق الجزابري سنة 

 من الحبوب التً تدخل %40 ألؾ قنطار من القمح، كما أن نسبة 260 إلى 230

مرسٌلٌا مصدرها الشرق الجزابري 
2

.  

 بسبب الجفاؾ1803/ هـ1218     لكن اإلنتاج عرؾ تراجعا منذ سنة 
3

  وٌذكر 

حمدان خوجة
4

- هـ1224 أنه عندما تولى الحاج علً باشا حكم الجزابر 

م، كانت مقاطعة قسنطٌنة فً بإس شدٌد وكانت الزراعة 1815-م1809/هـ1230

 . م1837شبه منعدمة، وكان ذلك عكس الوضع فً الؽرب،وقد استمر ذلك إلى ؼاٌة 

     و تمٌزت المنطقة بزراعة األشجار المثمرة، حٌث كان ٌمارس هذا النشاط 

حول أحواض األودٌة، باإلضافة إلى زراعة الخضر، و خاصة بمنطقة الحامة 

باإلضافة إلى المناطق الساحلٌة للباٌلك وجنوبه
5

.  

     كما كانت حرفة الرعً أكثر انتشارا، إذ ٌمارسها السكان بشكل واسع 
6

  حٌث 

كان إنتاجها كبٌرا وتجاوز عدد رإوس الماشٌة عدد السكان
7

، لكن اإلنتاج تراجع  

وتؤثر باألحداث الداخلٌة، والحمالت العسكرٌة ضد القبابل، و مصادرة مواشٌها 
8

. 

    وقد عرفت قسنطٌنة و باٌلك الشرق نشاطا صناعٌا تمٌز بالطابع التقلٌدي 

الحرفً، وكان األجانب ٌشتؽلون فً عدة حرؾ
9

 أكثر انتشارا فً المدٌنة
10
. 

                                                                                                                                                    
1

--E De La Primaudaie, Commerce et navigation de l'Algérie, in Revue 

Algérienne et coloniale,1860.p4. 
2

 .95.91،التجارة الخارجٌةالعربً الزبٌري، - 
3

مذكرة ) معامالت و مبادالت إقتصادٌة فً قسنطٌنة فً أواخر العهد العثمانً،ٌوسفً صرهودة،  -
 . 60-59، (2005ماجستٌر، قسنطٌنة 

4
 .177،المرآةحمدان خوجة، - 

5
 .61،معامالت و مبادالتٌوسفً صرهودة، - 

6
 تقدٌم و تعرٌب إسماعٌل العربً ،1826 -1816مرٌكا بالجزائر أمذكرات ولٌام شالٌر قنصل -  
  .33، (1982الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع )
7

 .60، التجارة الخارجٌةالعربً الزبٌري، - 
8

 .27المرجع نفسه، -
9

 - Isabelle Grangaud, la Ville imprenable,p43 
10

 Isabelle Grangaud,ibid,pp69-70:أظش خذٚي اٌحشف  فٟ وزبة-  
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    كما كان هذا النشاط مقسما فً شكل اتحادات مهنٌة فً المدٌنة، و التً شكلت 

مصدرا لتموٌل الخزٌنة، و عرض المترجم العسكري الفرنسً شارل فٌرو 

Charles -Féraud
1

صورة عن هذه االتحادات، نقلها عن مخطوط عربً محلً - 

محلً لم ٌذكرعنوانه أو اسم مإلفه، و كانت هذه االتحادات المهنٌة تتمٌز بحق 

الملكٌة
2

، و ٌبدو هذا التقسٌم أنه مرتبط بالنظام اإلسالمً، الذي حدد معاٌٌر، 

بموجبها تتجمع الصناعات المتجانسة فً مكان واحد
3

 قبل، وهذا النموذج كان سابدا 

العهد العثمانً قبل
4

 . 
    أما بالنسبة للنشاط التجاري، فقد كانت قسنطٌنة مركزا تجارٌا هاما

5
  فؤصبحت 

التجارة من اهتمامات الباٌات، و خاصة صالح باي
6

، كما ساعد الموقع و المدن 

المجاورة وموانا عنابة وستورة على هذا النشاط 
7

، ووقوع المدٌنة على حافة 

 متكاملٌن هما الصحراء والتل، ومرور جمٌع القوافل والمسالك التجارٌةإقلٌمٌن
8

، و 

و أصبحت المنطقة هدفا لتوافد التجار اإلٌطالٌٌن، والشركات الفرنسٌة
9

، و قد 

عرفت المبادالت الخارجٌة رواجا كبٌرا، و كانت من أهم مصادر التموٌل للخزٌنة، 

مما استلزم توظٌؾ وكٌل مكلؾ باستالم الحقوق المفروضة على الصادرات، 

والواردات
10

، و كان الـشرق الجزابري ٌصدر العدٌد من المنتوجات كالمرجان و 

                                                 
1

-Charles Féraud, Corporation du métier a Constantine avant la conquête 

française ,in, R.A,V16,A1872,p452-454.  
2

 -E.Pelssier ,annales algériennes , T2 Paris 1839.,p456 
3

 بحث بعنوان المعاٌٌر الهندسٌة و التخطٌطٌة فً المدن اإلسالمٌة العتٌقةحمد حموش، أمصطفى - 
 99-98، (1998جامعة البحرٌن )
4

 النشاط االقتصادي فً المغرب االسالمً خالل القرن السادسحمد موسى، أعز الدٌن -
 .293،(1983، بٌروت، دار الشروق 1ط)الهجري

5
- Primaudaie ,commerce et navigation .p82 

6
  .69،بحاثأدراسات وناصر الدٌن سعٌدونً، - 

7
  85. معامالت و مبادالتٌوسفً صرهودة،  -

8
  .18، هذينت قظنطينت ِحّذ اٌٙبدٞ اٌؼشٚق، - 
9

- Primaudaie ,commerce et navigation ,82 
10

 .69،دراسات و أبحاثناصر الدٌن سعٌدونً،  -
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األصواؾ، والشموع، والزٌوت
1

وما زاد فً االزدهار التجاري الؽنى الطبٌعً  ،

والموقع واالمتداد والمنتوجات الهامة والتجارة العابرة للصحراء
2

. 

 عرفت بمرحلتٌن، مرحلة     نستنتج من خالل الدراسة االقتصادٌة أن الباٌلك مر

رواجا اقتصادٌا، ومرحلة أخرى عرفت تقهقرا، وهذا ما أشار إلٌه صاحب 

المخطوط
3

. 

: جخيبعٌجاإلاهحبهج  -

 لقد قدر أحد الفرنسٌٌن    
4

 الفرنسً، عدد سكان باٌلك قسنطٌنة    االحتالل فً بداٌة 

بحوالً ملٌون ونصؾ من عدد السكان اإلجمالً للجزابر،  البالػ عددهم حوالً ثالث 

 .مالٌٌن نسمة تقرٌبا، و هذا العدد تمٌز بالتنوع والتباٌن سواء فً المدن أو األرٌاؾ

 :    وقد تمٌزت مدٌنة قسنطٌنة بتنوع الفبات كبقٌة المدن األخرى، ومنها

 .هً الفبة المسٌطرة بالرؼم من كونها أقلٌة، وقد جاءت من تركٌا : األتراك- 

هذه الفبة ٌسمٌها األوربٌون الكولوؼٌٌن، وهم نتاج أب تركً وأم من :  الكراؼلة-

 وٌقول عنهم البعض أنهم فبة كانت ثابرة على األتراكاألصلٌٌنالسكان 
5

، وتعد طبقة 

وسٌطة بٌن األهالً واألتراك
6

، وٌذكر البعض أن تواجد  الكراؼلة هً ظاهرة فً 

العهد العثمانً، حتى خارج العواصم الكبرى،  ولم ٌذكر مإلفً المنطقة وجودها خالل 

عابلة 5025هذه الفترة، وقد استطاعت العابالت التركٌة والكرؼلٌة أن تكون حولً 

بقسنطٌنة، والتً كان لها ثروات وعقارات هابلة
7

، وقد استطاع البعض من أفرادها 

                                                 
1

 .85،التجارة الخارجٌةمحمد العربً الزبٌري،  -
2

  -Isabelle Grangaud ,la Ville emprenable,p319. 
 . ظٙش7اٌٛسلخ.:ٔظشأ  -3
4

 - Rosette et Carrette,L'algérie, p235 .- 
5

  --Renandot, Tableau du Royaume de l’algerie et ses environs,Paris 

imprimerie , pp42-44. 
6

 - - D. Bonnafont, Douze ans en Algérie 1830-1842, Paris 

Librairie1880,p141 
7

 -Isabelle Grangaud, la Ville emprenable,p238.  
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الوصول إلى الحكم مثل أحمد باي، آخر باٌات الشرق وهو ابن إلحدى بنات أسرة 

محلٌة صحراوٌة، وهً أسرة بن قانة
1

. 

وهم بعض سكان قسنطٌنة من مهاجري األندلس وأطراؾ بالد  : الحضر أو البلدٌة-

المؽرب، حٌث تمٌزت قسنطٌنة بظهور هذه الطبقة التً كان  لها تؤثٌر على األوضاع، 

ومنحت لها امتٌازات ووظابؾ، ومن بٌن هذه األسر، أسرة ابن بادٌس وأسرة ابن 

الفقون، وابن جلول، و ابن عبد الجلٌل
2

دورا ، وؼٌرها من األسر والعابالت التً لعبت 

 .  ، كما ذكر صاحب المخطوطهاما

فبات أجنبٌة: الٌهود-    
3

، وقد عرفوا بالخبث فً معامالتهم والتحاٌل، وبالرؼم من 

من ذلك سمح لهم بالعٌش، وبممارسة النشاط التجاري
4

، كما أن  صالح باي شٌد لهم 

لهم شارع عرؾ بحارة الٌهود
5

. 

     أما فً األرٌاؾ، فقد تمٌز المجتمع بالطابع القبلً، كبقٌة المجتمعات الرٌفٌة 

المتواجدة فً الجزابر آنذاك، وقامت القبٌلة بدور هام  فً هذا المجتمع الذي تمٌز 

بالصراع وكثرة الهجرات نحو الشمال بحثا عن الكؤل والعٌش،  كما تمٌزت حٌاة 

البدو بالترحال بٌن الشمال والجنوب
6

، وكانت هناك مجموعات قبلٌة مستقلة 

 .متواجدة  فً الجبال والتً أصبحت مالذا للناقمٌن على السلطة

كما تمٌزت هذه الفترة بظهور عالقات المصاهرة بٌن الباٌات واألسر الكبرى      

الرٌفٌة وسعى بعض الباٌات إلى رفع مقام بعض األسر على حساب األخرى،  

-هـ1170)فؤسرة بن قانة ظهرت كؤسرة جدٌدة منذ عهد الباي أحمد القلً 

                                                 
1

 145،(1996/ 112مجلة الثقافة، العدد  )، الحاج أحمد باي بوضرساٌة بوعزة، -
2

 .328،  أبحاث وآراء ناصر الدٌن سعٌدونً،- 
3

 .328، راءآبحاث وأ ٔبصش اٌذ٠ٓ عؼ١ذٟٚٔ، - 
4

- -Renandot, Tableau du Royaume. P46.  
5

 .77، (2005قسنطٌنة، مٌدٌا بولٌس،)، قسنطٌنة فً عهد صالح بايقشً فاطمة الزهراء، - 
6

الجزابر، دٌوان المطبوعات )، القبائل العربٌة فً المغربمصطفى أبو ضٌؾ أحمد عمر،   -
 .256-255.(1982الجامعٌة
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بعدما تزوج من هذه األسرة (م1771م1756ـ/هـ1185
1

، والحاج أحمد باي ٌعد ابن 

هإالء العرب ابن قانة، والباي إبراهٌم أخت أحد كبار رإساء
2

 من  صاهر أحد أفراد

 الشٌخ فرحاتسر الصحراوٌة، وهواأل
3

، وقد أشار صاحب المخطوط
4

 إلى هذه 

 .االجتماعٌةالعالقة التً مٌزت الحٌاة 

، التً قامت بدور هام سراأل    و كان النظام العثمانً قد استفاد من هذه القبابل، و

إلى جانب العدٌد من الباٌات، وتجلى ذلك فً الدعم الذي كانت تقدمه، حٌث تحالؾ 

حزالي لغٕط١ٕخ،  ٚػجش ػٓ رٌه ا ِغ اٌمجبئً ػٕذِب عؼذ فشٔغب ئٌٝ   ثبٞأحمد الحاج

 أْ ػاللخ  كماصجحذ  إٌخجخ اٌّفعٍخ ٌذ٠ٗ،أْ ٘زٖ اٌمجبئً أ :فمبي  ،5اٌجؼط

 . ٘ٛ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌجب٠ٍه6اٌّصب٘شح ٘زٖ وبْ ٘ذفٙب حغت اٌجؼط ا٢خش

خزّبػ١خ ٌجب٠ٍه اٌؾشق اال ِٚٓ خالي ِب عجك ٠زج١ٓ االخزالف اٌٛاظح فٟ اٌج١ئخ     

خزّبػٟ، ٚػٍٝ ع١ش االثش  فٟ اعزّشاس اٌصشاع أاٌدضائشٞ، ٚ٘زا االخزالف 

 ئٌٝ ٘زٖ 7ؽبس صبحت اٌّخطٛغأحذاس اٌغ١بع١خ ئٌٝ ٔٙب٠خ اٌحىُ اٌؼثّبٟٔ، ٚلذ ألا

 .  عش اٌىجشٜألخزّبػ١خ ػٕذ رؼشظٗ ٌٍصشاع ث١ٓ ااالاٌزٕبلعبد 

 : اهحٌبث اهعويٌج ّاهثلبفٌج -
 

     لقد أدى االهتمام بالعلم ونشر المعرفة إلى االهتمام بالمدارس، والمساجد        

و قامت هذه المإسسات بدور هام فً المجاالت العلمٌة، والدٌنٌة، واالجتماعٌة 

والسٌاسٌة، وتولت عابالت  عدٌدة مهمة بناء المدارس والمساجد والتدرٌس بها، 

واإلنفاق على الطلبة، ومن بٌنها عابلة ابن الفقون، وابن بادٌس، وابن جلول، وابن 

                                                 
1

- Charles Féraud ,Les Ben Jalab, in R.A.v24.a1880.p105  
2

 .ٔظش رشخّزٗ فٟ لغُ اٌزحم١كأَ، 1824-1822َ/٘ـ1240-٘ـ1237رٌٛٝ اٌجب٠ٍه ِٓ - 
3

 .77،المرآةحمدان خوجة، - 
4

 . ظهر8الورقة / أنظر- 
5

  - E. Mercier ,Les Deus Sièges de constantine1836-1837,paris ,imprimerie 

poulet.1896.p4.    
 
6

  -Isabelle Grangaud, la Ville imprenable,p314. 
7

 .ظٙش8اٌٛسلخ/أظش-  
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البشتارزي، وكوتجك علً وؼٌرها
1

، وقد تمتعت هذه العابالت بمكانة اجتماعٌة 

وعلمٌة
2

. 

ن أ- Vayssettesفاٌسٌت-     وأهم هذه المإسسات كانت المساجد، وقد ذكر 

كثر من مابة مسجد، واحتوى كل مسجد على مقاعد مخصصة أقسنطٌنة كان بها 

لحفظ القران الكرٌم، وشٌخا لنظارة األوقاؾ
3

 ، وهذا العدد الكبٌر ازداد خاصة   

 مدارس عدٌدة وشجع نشؤأوصالح شامل، إفً عهد صالح باي، الذي حاول القٌام ب

.تون من عدة قبابل للدراسةأالطلبة الذٌن كانوا ي
4

  

     وعلى ؼرار المدن األخرى ظل اإلنتاج العلمً والثقافً بقسنطٌنة ضبٌال ، فقد 

كان محصورا فً التقارٌر التً ال تكتمل  وفً الشروح والحواشً الفقهٌة 

والعقابدٌة، وؼلب علٌه التقلٌد تارة لعلماء المشرق وتارة لعلماء المؽرب األقصى، 

لٌؾ ٌؽلب علٌه األسلوب  العامً وركاكة التراكٌبأسلوب التأصبح أؾ
5

، كما اعتمد 

العلماء على األسلوب النقلً
6

 . تحقٌقهاعمل على ، الذي ٌبرز  فً المخطوط الذي

     وٌذكر البعض
7

 التعلٌم الدٌنً، دون االهتمام بمجاالت تركز على ن االهتمامأ 

لى إ العلماء بمكانة علمٌة كبٌرة، واحترمتهم السلطة حظً التعلٌم األخرى، كما

جانب العامة 
8

، وقد احتلت الطرقٌة مكانة هامة، ولشٌخ الطرٌقة نفوذا واسعا فً 

وساط المجتمعأ
9

كثر الطرق انتشارا هً الطرٌقة الرحمانٌة التً كانت تضم أ، و

                                                 
1

بو القاسم أ: نظرأ هً عابالت حضرٌة هامة كان لها دور هام فً الحٌاة العلمٌة والثقا فٌة، - 

المؽرب،  )، تحقٌق عبد الكرٌم الفٌاللً، خبار المعمور برا وبحراأالترجمانة الكبرى فً الزٌانً، 

 ,A.CHARBONEAU, inscription arabe-: ،و154-153، (1967المحمدٌة، مطبعة فضالة

in R.A,V3,A1858,p469. 
2

 .16، 2، جتارٌخ الجزائر الثقافً أبو القاسم سعد هللا، - 
3

-E.VAYSSETTES, opcit,V3,p115. - 
4

-A, Charbonneau, inscription arabe,471 - 
5

 ،التحفة المرضٌة فً الدولة البكداشٌة فً بالد الجزائر المحمٌةمحمد بن مٌمون الجزابري،  -
 .62 ،(الجزابر، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع)تحقٌق محمد بن عبد الكرٌم، 

6
 .86، كتاب الجزائر توفٌق المدنً، -

7
 -A.Charboneau ,inscription arabe, 470.-  

8
 .30-29، التحفة المرضٌةمحمد بن مٌمون الجزابري،  - 
9

  .29، عالقات باٌلك الشرق الجزائري بتونس عمٌراوي حمٌدة، - 
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الؾ مرٌدآعشرة 
1

، ولم تكن نزعة التصوؾ فقط فً المدن، بل سادت األرٌاؾ 

العهود اإلسالمٌة السابقة والبوادي وانتشرت بٌن القبابل مثلما كان سابدا إبان
2

، وقد 

وقد ذكرت المصادر والمراجع العدٌد من علماء تلك الفترة، ومنهم محمد الشاذلً 

القسنطٌنً، الذي عاش فً بداٌة القرن التاسع عشر مٌالدي،  ومحمد بن المسبح 

، والعلوم التً برز فٌها هإالء هً البالؼة (م1827/هـ1242ت )القسنطٌنً، 

والنحو والفقه وؼٌر ذلك من المجاالت العلمٌة
3

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .3/259، تارٌخ الجزائر العامعبد الرحمن الجٌاللً،  - 
2

 .268، القبائل العربٌة مصطفى أبو ضٌؾ أحمد عمر، - 
3

، تقدٌم محمد رإوؾ القاسمً، الجزء تعرٌف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي، :  أنظر-
، القسم األول تعرٌف الخلف برجال السلفالحفناوي، : ، و277،(1991القاهرة، موقم للنشر)األول، 

، الترجمانة الكبرىأبو القاسم الزٌانً، : ، و173،(1907الجزابر، مطبعة بٌٌر فونتانا الشرقٌة )
 ،1/26،  تحفة الزائر:، و15-14،تارٌخ قسنطٌنة، الحاج أحمد بن مبارك بن العطار، 153-154

محمد الشاذلً أبوالقاسم سعد هللا، : ، و156-2/157 أبو القاسم سعد هللا، تارٌخ الجزابر الثقافً، 
معجم ،عادل نوٌهض، 18-14، (1974الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع)، 1877-1807 القسنطٌنً

رحالت موالي بلحمٌسً، : ، و229، (1980لبنان، بٌروت، مإسسة نوٌهض الثقافٌة)،أعالم الجزائر
  .29،(1981الجزابر، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع )، المغاربة فً العهد العثمانً
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  المخطوط لمضمونملخص: ثانٌا

-هـ1185ٌتضمن المخطوط األحداث التً وقعت بٌن والٌة صالح باي  

م، وقد عرضها بؤسلوب القصة أو الحكاٌة، فسرد وقابعها 1792-م1771/هـ1206

 وبلؽة أقرب ما تكون إلى العامٌة منها إلى الفصحى، وفٌما ٌؤتً نقدم ،سردا

 :مختصرا لمضمونها

ٌإرخ المخطوط فً بداٌته لفترة صالح باي و ٌتعرض إلى : والٌــة صالح باي

التعرٌؾ به و بؤصله، ووصؾ حالة الرقً فً عهده بشكل مفصل، كما خصص 

م على الجزابر، ودوره فً 1775/هـ1189قسما للحدٌث عن الحملة األسبانٌة 

هزٌمة األسبان، ثم تحدث عن قضٌة خٌانة وقعت من الخزناجً للداي، وكٌؾ ورط 

صالح باي فً قضٌة بٌع القمح للفرنسٌٌن، لكن الداي أكتشؾ المإامرة و قتل 

 .الخزناجً

وٌستهل حدٌثه عن تعٌٌن هذا الباي  باٌا جدٌدا بعد  :تعٌٌن إبراهٌم باي بوصبع

عزل صالح باي، وٌشٌر إلى تؤثٌر عزل صالح باي على أهله وأصحابه، وكٌؾ 

استطاع أنصار صالح باي القضاء على هذا الباي الجدٌد، و إعادته إلى الحكم مرة 

 . أخرى

 ٌذكر المخطوط حادثة عزل صالح باي و إعدامه فً سنة :عزل صالح باي وقتله

م، و سبب عزله و قتله، و قد فسره بمحاولة الخروج عن 1792/هـ1206سنة 

 حول تفسٌر سبب عزله وقتله، وتمٌز تالطاعة، ومن المعلوم أن المصادر اختلؾ

 .عرضه هذا بشًء من التفصٌل

وٌشرع فً الحدٌث عن فترة والٌته، و ٌذكر خاللها توجهات  :والٌة حسٌن بوحنك باي

هذا الباي واهتمامه بجمع أموال صالح باي، كما بٌن أن فترته هً بداٌة فترة الضعؾ، و 

 .التقهقر والفوضى

لقد قدم عرضا عن فترة والٌة هذا الباي، محددا أهم  : والٌة مصطفى باي الوزناجً 

 .ؼزواته، ثم بٌن سبب عزله، و الذي أرجعه إلى تؽٌٌر داي الجزابر
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أوضح فً الحدٌث عنه سبب عزله، الذي أرجعه إلى : والٌة مصطفى باي األنجلٌز

 وكٌؾ فر الجبا إلى تونس، ،تصرفات ابنه الالأخالقٌة، و بٌن كٌؾ عزل هذا الباي ونفً

 .وتحالؾ مع باي تونس بهدؾ ؼزو قسنطٌنة 

وركز فً الكالم عن أهم حدث خالل فترة والٌة هذا الباي والمتمثل : والٌة عثمان باي

م، و كٌؾ استطاع الثوار قتل الباي، وما مٌز 1804/هـ1219فً ثورة ابن األحرش 

 .عرضه هذا هو التفصٌل فً رصد األحداث

بٌن فً البداٌة سبب تعٌٌنه من قبل الداي، وهو هدؾ القضاء على  : والٌـة عبد هللا باي

ثورة ابن األحرش، كما عرض حمالت هذا الباي على الجهات الشرقٌة، وتوؼله فً 

األراضً التونسٌة، ثم بٌن سبب عزله، والذي أرجعه إلى تؤثٌر بعض المعارضٌن له 

 .على الداي فقام بعزله 

فً ترجمته تعرض لحادثة  تمرد  أحد العسكرٌٌن القدامى وٌدعى : والٌة علً شاوش 

أحمد شاوش القبابلً، الذي استطاع قتل علً شاوش باي، لكنه هو األخر قضً علٌه، 

بعدما أخبر خلٌفته أحمد الطبال، السلطة المركزٌة فً الجزابر عن جرٌمة أحمد شاوش، 

 .فؤمر الداي بتوقٌفه

ٌتعرض إلى دور  هذا الباي فً إرجاع األمن، و القضاء على :  والٌة أحمد الطبال

 .الفوضى، كما بٌن سبب عزله، الذي ٌرجع إلى إدعاءات ؼٌر صحٌحة 

بٌن صاحب المخطوط أن فترة والٌة هذا الباي قد تمٌزت : والٌة محمد النعمان

بالضعؾ، وكٌؾ استطاع آؼا الجزابر القضاء علٌه، خالل حملة على بوسعادة سنة 

 .م1814/هـ 1229

بٌن كٌؾ تولى الباٌلك وذكر سلبٌاته واستٌاء الرعٌة منه، ألنه لم : والٌة شاكر باي

ٌكن من الشخصٌات البارزة عندما تولى الحكم، كما أنه كان ظالما للرعٌة،  وقتل 

 .الناس ألتفه  األسباب إلى أن عزل 

بٌن أن فترت والٌته كانت قصٌرة لم تتجاوز شهر و نصؾ، : والٌة قارة مصطفى

 .وعزل و مات مخنوقا 
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تحدث عن محاسن هذا الباي، وأهم أعماله رؼم صؽر سنه،  : والٌة أحمد مملوك

ثم بٌن  كٌؾ استطاع إرجاع الهدوء إلى الباٌلك، ووضح سبب  عزله الذي أرجعه 

 .إلى وفاة الداي علً باشا، الذي واله أوالً 

قدم أوصافا لتصرفات هذا الباي، التً تمٌزت بالظلم وسفك : والٌـة محمد المٌلً

الدماء،  وانتهاك أعراض الناس، وهذا الوصؾ تعرضت له المصادر التارٌخٌة 

األخرى التً اعتمدت علٌها فً التحقٌق كما ذكرت سابقا، والتً تتطابق مع 

 . الوصؾ الذي ذكره صاحب المخطوط

بٌن أن هذا الباي كان رجال ضعٌؾ الشخصٌة، مما جعل : والٌــة إبراهٌم الغربً

خلٌفته الحاج أحمد باي ٌورطه فً مشاكل كبرى، وكٌؾ أدى ذلك إلى قتله ظلما، 

وأبرز صاحب المخطوط نقمته على تصرفات الحاج أحمد باي، ووصفه بالمكر، 

 .والخداع

 أوضح فٌما ٌخص هذا الباي سبب تولٌته ثانٌة، والذي :والٌــة أحمد المملوك ثانٌا

أرجعه إلى دوره االٌجابً فً المرحلة األولى، كما ذكر حمالته العسكرٌة جنوبا، 

 .وأهم انجازاته،، ثم أعاد ذكر احمد باي ودوره

 ذكر فٌما ٌخصه بعض أوصافه، التً تمٌزت باإلشفاق :والٌــة إبراهٌم القرٌتلً

 .على  الرعٌة، مما أدى إلى عزله

وضح صاحب المخطوط أن هذا الباي كان تسٌٌره للباٌلك :والٌــة  محمد منمانً

 ضعٌفا، مما أدى إلى ضعؾ المداخٌل، وبٌن  سبب عزله، والذي فسره  
إلى قلة ضرابب الدنوش التً حملها إلى الجزابر، مما أدى بالداي حسٌن إلى عزله،  

وتعٌٌن الحاج أحمد باي،  والمالحظ أن المخطوط ٌنتهً دون التعرض لفترة الحاج 

 . م1826/هـ1241أحمد باي، التً تبدأ من 
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هذه  وبعد، اصطفى الذٌن عباده على وسالمه وكفى، هلل الحمد      /و/1و/
1

 

وحكامها قسنطٌنة بلد أخبار من البعض
2

عاما أربعٌن مدة من فٌها جرى وما ،
3

،  

. باي صالح الحكام حدا ذلك من نذكر ما فؤول

[م1792-م1771/هـ1206-هـ1185:باي صالح  والٌة ]
4

 .

أزمٌر بلد من أصله باي صالح هذا أن علما    
5

 عارفا عاقال، رجال وكان 

وجق فً األقدمٌن من ألنه السلطنة، أمور و بالسٌاسة،
6

 مرتبة من وترقى ،رئلجزاا 

  باي حمدا وهو قبله، كان الذي الباي على الخالفة ةمنص بلػ حتى مرتبة إلى

القلً
7

. 

 

                                                 
1

 . ، ٘زااألصح - 
2
ٌقصد الباٌات، وقد استخدم محمد الصالح العنتري هذه العبارة فً عنوان كتابه، فرٌدة منٌسة فً -  

   .حال دخول الترك بلد قسنطٌنة 
3
ي بداٌة حكم أم، 1771/ هـ1185ٌؽطً نص المخطوط فترة تتجاوز األربعٌن عاما وتبدأ من-   

 .م1826/هـ1243صالح باي وتنتهً بمجًء الحاج أحمد باي سنة 
4

هـ 1206الى (م1771)/هـ1185صالح باي ابن مصطفى األزمٌرلً، تولى باٌلك الشرق من -  
م، أصله من أزمٌر جاء إلى الجزابر  صؽٌر السن، وتذكر المصادر أنه قد واله محمد باشا (م1792)

م، وكان ذو شهرة عالٌة، عرفت فترته رخاء وانجازات كبٌرة، 1771/ هـ1182على قسنطٌنة سنة
 E.Mercier,histoire de constantine,p271-: ، و55،مذكرات الزهار: أنظر

5
 الصؽرى باألناظول،  نسبة إلى سمٌرن وهً اسم  أزمٌر مدٌنة تقع ؼربا  فً شبه جزٌرة آسٌا - 

موستراس، -س: م، أنظر1424المرأة من محاربات القوقاز، وقد فتح المدٌنة مراد الثانً  سنة 
، 52، (دار بن حزم)، ترجمة وتعلٌق عصام اشحادات، المعجم الجغرافً لإلمبراطورٌة العثمانٌة

، 42، (2004، دمشق، دار الفكر2ط)، أطلس دول العام اإلسالمً، شوقً خلٌل، 688،  و53،54
   .14، (2008اسطنبول، المدار اإلسالمً )، الدولة العثمانٌة والعالم المحٌط بهاثرٌا فاروقً، 

6
الوجق مصطلح تركً ٌعنً موقد النار، وتطلق على الفرقة العسكرٌة، وكان بالجزابر خمسة -  

ثكنات عسكرٌة كبرى تسمى االوجاق كما ٌقصد به المقاطعة، وتسمى سنجقا أو وجقا، كما كان ٌطلق 
الشرٌف  مذكرات: ، و2، هامش3/328، تارٌخ الجزائرالعامعبد الرحمن الجٌاللً، : فً تونس، أنظر

  .183/ 12، هامشالزهار
7
م، وكان اؼا على مدٌنة القل 1771/هـ1185م، الى 1756/ هـ1170أحمد باي القلً، حكم ما بٌن-   

عدة سنوات فلقب بالقلً، وقد استطاع فرض السٌطرة فً دولته، وعرؾ بؽزواته ضد القبابل   
 Dornone, kitab :ألوامره، أنظر ، وكان صالح باي خلٌفة له ٌمتثل1757الكبرى فً جوٌلٌة 

tarikh Quocentina p296.et: E.Mercier, histoire de constantine,266.               
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الباي ذلك مات أن ولما 
1

ولى حمدا 
2

 ثب٠ب  ػٍٝ  ثٍذ  المذكور صالح موضعه فً 

وعشرون  سنة وشهران اثنان   بهاوأقام لغٕط١ٕخ،
3

. 

وكان رحمة هللا علٌه حسن السٌرة، حسن النقٌرة      
4

، صاحب حق وعدل، وكانت 

 والجباٌلٌةاألوطان وكانت تحبه جمٌع
5

 والخٌول والبؽال األموال، وكسب من 

 هللا سبحانه وتعالى، وفً دولته رخاء إال والؽنم والبقر، ما ال ٌحصى عدده واإلبل

 فمن جملة ذلك كانت البقرة السمٌنة الؽاٌة        كبٌر
6

 فرنكات8  تساوي
7

، والفرد  

زوج فرنك والكبش السمٌن ٌساوي [فرنك ثالثة عشر] 13والفرد  
8

والفرس المعدة ، 

ق بركوب االصباٌحٌةئ، والعود الملٌح الال9المعدة للوالدة تساوي ستٌن فرنك
10
  

ة فرنك ئٌساوي ما

 

 

                                                 
1

 :م ، أنظر1771/هـ 1185خمسة عشر سنة، فً سنة  توفً بعد مدة حكم دامت - 
M.Gaid,chronique des beys,p38  

2
 .أي تولى - 
3

  .78، فرٌدة منٌسة، العنتري، 55،مذكرات الشرٌف الزهار: عن تحدٌد فترة والٌته أنظر - 
4

 .3/701، َلظاى العزباثٓ إٌّظٛس ، : إٌم١شح ثّؼٕٝ،حغٓ األصً، أظش - 
5
من الوطن وموطن القبٌلة،  ثم اتسع المفهوم لٌشمل الرٌؾ كله، وكان الباٌلك مقسما إلى  قبابل  -  

 :كبرى تدعى األوطان، أما الجباٌلٌة أي قبابل الجبال البعٌدة عن السلطة كانت تدفع الضرٌبة، أنظر

Vayssettes,opcit,v3,p118. ،ًاألسر الحاكمة فً باٌلك الشرق الجزائري، ، جمٌلة معاش
 .   121 ،(1988مذكرة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث، جامعة قسنطٌنة)
6

 .األصح، ٌٍغب٠خ - 
7

ذكر محمد العربً الزبٌري أن البقرة كانت تباع برٌالٌن آنذاك، و اعتمد  على إحصاء إداري  -  
محمد :  ٌذكر فٌه أن عدد األبقار فً الجزابر تجاوز عدد السكان، أنظر1863فرنسً ٌرجع إلى سنة 

 .60، ، التجارة الخارجٌةالعربً الزبٌري
8
 التجارة :انظر:  حسب محمد العربً الزبٌري، كان عدد األؼنام ٌفوق الثمانٌة ملٌون رأس، - 

 .60، الخارجٌة
9

 .األصح، فشٔىب-  
10

  المعجمسهٌل صابان،: أي فرسان الخٌل، وهً فرق مسإولة على حراسة الباٌات، أنظر -  
، 132،2000، مكنبة الملك فهد الوطنٌة، الرٌاض الموسوعً للمصطلحات العثمانٌة التارٌخٌة

 .49،الزهار مذكرات الشرٌف
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 والصاع
1

 من السمن فرنك، والرطل 1فرنكات، والشعٌر  2 من القمح ٌساوي 

نصؾ فرنك
2

ذلك، والعسل مثله، والزٌت كذلك  وأقل من
3

 جاءت ،لكن
4

 الحبوب 

فً دولته حتى ماتوا
5

ةئ عشر مااثنًالبلد فً ٌوم واحد من أهل  
6

 ، وقٌل1200 

، وكان هذا الرجل من كثرة طاعة الوطن له، ٌخرج بمحلتهوزٌادة
7

 عٌن ة قناإلى 

عارب
8

 قرٌبا من البلد بسبعة سواٌع
9

، ٌقٌم بذلك الموضع شهر
10

، وٌرسل 

الشواش
11

 وطً بالعساكرأو واالصباٌحٌة لكل األوطان سواء كان جبال 
12

، لكل 

 وقت ٌؤتوه  بجمٌع المؽارم التً علٌهم من دراهم، وخٌل أسرععرش عسكره، وفً 

 من أحداوبؽال وبقر وؼنم، وؼٌرها من ؼٌر تماطل منهم، وال تراخً، وال ٌمتنع 

 ما هو ملزوم علٌهإعطاء
13

 .

                                                 
1
كلػ، وٌباع الصاع من القمح  فً 130الصاع، من المكاٌٌل فً العالم اإلسالمً، ٌساوي حوالً  -  

منتوجه،   فرنك، وهذا دلٌل على رواج11الى 10نهاٌة العهد العثمانً فً الشرق الجزابري بحوالً 
المصطلحات   قاموس، محمد عمارة، 60-59،التجارة الخارجٌةمحمد العربً الزبٌري، : أنظر

 .324، (1993القاهرة، دار الشروق)، االقتصادٌة فً الحضارة اإلسالمٌة
2
محمد : غ، أي الرطل الكبٌر، أنظر961الرطل الجزابري ٌختلؾ عن األوربً وٌساوي حوالً  - 

 .72، التجارة الخارجٌةالعربً الزبٌري، 
3

فرنك  تساوي لاير بوجو، وهً عملة جزابرٌة، حسب مذكرات 1.8  المتداول كذلك، وكانت قٌمة- 
أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، وٌذكر بعض الفرنسٌٌن فً بداٌة االحتالل حسب رواٌة  أحد 

مذكرات أحمد باي : فرنك، أنظر0.97المإلفٌن المحلٌٌن أن قٌمة اللاير القسنطٌنً آنذاك تساوي 
 S,Notes chronologiques,p168 -:، و119وحمدان خوجة وبوضربة، 

4
 .ٌُ اعزطغ فّٙٙب، ٚسثّب لصذ خبحذ - 

5
 .االصح، حتى مات- 

6
 لم تتعرض المصادر والمراجع لذكر المجاعات فً هذه الفترة  لكن العنتري ذكر فً  كتاب  -

، وارتفع سعر الحبوب، حٌث (هـ1193)م1779مجاعات قسنطٌنة، أن مجاعة ضربت قسنطٌنة سنة 
، تحقٌق رابح مجاعات قسنطٌنةمحمد الصالح العنتري،  :  رٌاالت، أنظر5أصبح الصاع ٌباع ب

 .45، (1974الجزابر، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، )بونار، 
7

 .اٌّحٍخ اٞ اٌحٍّخ اٌؼغىش٠خ ٌدّغ اٌعشائت ٚلذ عجك ؽشحٙب - 
8

هً عٌن واقعة بؤعالً سوق الؽزل، كانت تزود الحوض الواقع خارج األصح، لٕبح ػ١ٓ ػبسة، ٚ - 
 .65، دراسات وأبحاثناصر الدٌن سعٌدونً، : باب القنطرة، وقد توفً صالح باي قبل إتمامها، أنظر

9
 .األصح، عبػبد - 

10
 . األصح، ؽٙشا - 

11
 36، بنٌة الجٌش الجزائريحنٌفً هالٌلً، : الشواش هم المكلفون بتطبٌق األوامر،  أنظر - 
12

 .المقصود هنا المحلة  -
13

 .األصح، ٍِضَٚ ثٗ - 
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 ارضأن   ؼٌر 
1

خبٌةا  كان ٌرسل لها عشرةء الصحرا
2

، فً كل خباء عشرون 

عشرون 

زواوة رجال من عسكر الترك و
3

، ومعهم شٌخ العرب
4

 إلى ٌصلوا أنفلما ، 

 ٌقصد من بلد بسكرة ألنها هً الكبٌرة فً قراءصحراءال
5

، وعلى ما صحراء ال

حكٌى كانت  هً دار الملك فً الزمان المتقدم
6

، وٌنزل ذالك العسكر بالبلد 

 وبعد دخول/ظ/1والمذكورة، 
7

 على دٌارها، اثنان أو وثالثة فً كل دار، وشٌخ 

العرب ٌرسل خدامه
8

 بالمكاتبصحراء لكافة أهل ال
9

 الستخالص ما علٌهم من 

راهمدالؽرامات، وؼرامتهم ال
10

 الفضة والذهب، والجمال، والعبٌد والكسوة  ي وحل

 

 

                                                 
1

 .األصح، أسض - 
2
مفردها خباء، وتعبر عن بٌت من وبر أو شعر أو صوؾ حسب المعجم، والجٌش الجزابري كان   - 

ٌنقسم إلى خٌام، وكانت القوات الخاصة للباٌلك تتكون من خٌم، وكل خٌمة بها عشرون أو خمسة 
 :، و329 دراسات وأبحاث،، ناصر الدٌن سعٌدونً، 173،المعجم الوجٌز: وعشرون رجال، أنظر

S,Notes chronologiques,p168. 
3
تقدم خدمات للباي ومهمتها إخماد الثورات  اي من  منطقة القبابل، وهً مجموعات من الجنود - 

 .85، االنكشارٌة والمجتمعمعاشً، : وصد الهجومات، أنظر
4
قبٌلة من البدو 11 هو قابد ٌخضع مباشرة للباي وشٌخ العرب، سلطته بمنطقة الزاب وتحته - 

والرحل، وهذا المنصب كان فقط فً باٌلك الشرق، ووظٌفته حفظ األمن واالستقرار، وتحصٌل 
فرٌدة العنتري، : الضرابب ومراقبة حركة  التنقالت والتجارة، والمشاركة فً الحروب، أنظر

، أسرة بن قانة ومكانتها السٌاسٌة واالجتماعٌة خالل العهد العثمانً، محمد أوجرتنً، 29منٌسة، 
 .134، 2005-2004مذكرة ماجستٌر، جامعة قسنطٌنة

5
 .األصح، لشٜ  - 

حغٓ اٌّذْ ٌىثشح ِشافمٙب ٚخصجٙب، ٚرٛعطٙب ث١ٓ  أْ ثغىشح وبٔذ ِٓ أثٛ اٌمبعُ اٌض٠بٟٔ أ٠زوش - 7

 149،الترجمانة الكبرى ثٛ اٌمبعُ اٌض٠بٟٔ، أ: ٔظشأرشان، األاٌزً ٚاٌصحشاء، ٚوبٔذ رحذ ع١طشح 
7

 .األصح، ٚثؼذ اٌذخٛي - 
8

 .29، فرٌدة منٌسةالعنتري، : أي الكتاب والمكاحلٌة الذٌن ٌساعدون شٌخ العرب، أنظر - 
9

المكاتب أي المراسالت، ومفردها المكتوب، كلمات كانت تستخدم فً كتابات الفترة العثمانٌة،   -
 .  وٌقصد بها المراسلة 

10
 .ي، اٌشاُ٘األؿ - 



45 

 

أشهروٌقٌم بها ستة 
1

، وٌرجع إلى التل بالعربان
2

، ٌصٌفون فٌه إلى  فصل الشتاء، 

دتهما على حسب عصحراء الإلى أٌضاٌرجعون  [ثم]الشتاء، 
3

 إلى اآلن، وهم على 

 .هذه السٌرة

. [ى1775/ُـ1184اهحيوج االستبٌٌج عوى اهجزائر ّدّر صبهح تبي]

 وفً تلك المدة، قدمت عمارة الصبنٌول    
4

ر، وكان ئ بلد الجزاإلً فً البحر 

  وقت دنوشه5ىقدومه موافقا لقدوم صالح  با
6

وكان معه قومان  ،
7

 ؼزٌرة، ونزل  

ونزل  

 الرمل من ناحٌة الحراش، ووقع بٌنه وبٌن المسلمٌن طرادا عظٌما   إلىالصبنٌول 

وٌعٌن الؽلب له، وباتت المسلمٌن حازنٌن منكوبٌن، وفً نصؾ اللٌل كان صالح 

 عز وجل، وخرج  هللاألهمه [أن]إلى على هذا العدو، بإقامتهم ٌلٌق باي مفتكرا فٌما
                                                 

1
الخلفاء ٌؤتون فً :"الٌوم األول من الصٌؾ، وتقٌم ستة أشهر، وٌقول عنها الزهارتنطلق المحلة فً  -

آخر الربٌع فٌخرجون معهم المحال لٌستخلصوا الخراج والزكاة واألعشار، وهكذا وضع األوابل 
، واألواخر ٌخرجون الستخالص المؽارم والظلمات، ونهب أموال الجباٌة على النهج الشرعً

م 1788، وصالح باي لم ٌرض باالتاوات الضرٌبٌة التً كانت تقدمها توقرت،  ومع نهاٌة "المسلمٌن
تم دفع ضرابب طولقة وبوشارون والزعاطشة، وباقً الواحات، وبعد فترة صالح باي لم تعد هذه 

م والسبب هو 1792-هـ1206المناطق تدفع الضرابب بصفة منتظمة، كما قام بمحاولة ضم مٌزاب 
المطالبة بدفع الضرابب، أنظر 

 louis Rin, Iténéraires de l'Algérie,Paris -   :، و36-35مذكرات الشرٌف الزهار،     

imprimerie ,France1862.p456                            

الجزابر، منشورات عاصمة الثقافة )، تارٌخ مٌزابٌوسؾ بن بكٌر الحاج سعٌد،  : أنظر كذلك
 .67، (2007العربٌة، 

2
 األسرمعاشً، : ٌقصد بالعربان، البدو الرحل وقد كانوا قوة تابعة لشٌخ العرب، أنظر - 

 .146الحاكمة،
3

 .ي، ػذرُٙاألؿ - 
4
 .27، الزهار مذكرات: م، للمزٌد أنظر1775/هـ 1184أي الحملة البحرٌة االسبانٌة، وكانت سنة  - 
5

 األصح، ثبٞ-  
6
 الدنوش هً دفع الباٌات للضرابب المفروضة علٌهم إلى الخزٌنة العامة بالجزابر، وكان مجمل -  

دورو، علما أن الدورو ٌساوي وقتها ربع قطعة ذهبٌة، وأصلها 228000ما ٌدفعه باي الشرق 

اسبانً، ودنوش باٌلك الشرق تدخل الجزابر فً  فصل الصٌؾ كل ثالثة أعوام وتسمى بالدنوش 

  :، و58،55،46، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة: األكبر، أنظر

- Logie De Tassity,Histoire d'Alger,Paris1830,pp223-225 
7
 .102/188، هامش مذكرات الشرٌف الزهار:أي الفرسان المتطوعٌن للجهاد،  أنظر -  



46 

 

من حٌنه إلى وطاق
1

 اآلؼه
2

 والخزناجً
3

ٌفعله،  [أن] فٌما ٌرٌداإلذن ، وطلب منهم

منهم، اإلذن  والحكم بٌده، وكٌؾ ما شاء ٌفعل، فلما أن أخذ األمر وأعطواذنوه، اؾ

أؼته على وزارٌه، ووأمرخرج من ساعته 
4

 وجمٌع القٌاد أن ٌحضروا له خمسة 

ن ٌحملوا على كل  بعٌر شلٌعا من الصوؾ، وٌوجدا، واإلبل من أالؾ
5

 ذلك قبل 

 بصوفها، النةواحد واإلبل إالفما كان ٌطلع الفجر  طلوع الفجر،
6

 اإلبل واجده  من 

 طلع أنر،  فلما ئمن عنده، جاء بها من الشرق، والصوؾ أخرجوها من الجزا

الفجر قدم  تلك اإلبل والعساكر، وجمٌع من كان راجعا بحمله، وؼٌرها ماشٌن 

 وصدم صدمةاإلبلخلؾ 
7

 واحدة على متارز
8

 بٌن الفرٌقٌن  الصبنٌول، ووقع القتال

الفرٌقٌن إلى أن بقت فراٌس
9

 وانكسر الصبنٌول، ةمثل الؽابة مطروح  اإلبل والعباد

الصبنٌول، ورجع للبحر بمن نجى من الموت
10
. 

                                                 
1

 .57هار،سالهذكزاث الشزيف : ٔظشا ،  اٌخ١ّخٞأ-   
2

 المعجم  سهٌل صابان،:اغ، أظشة، ٚ٘ٛ ِصطٍح فبسعٟ ٌٍذالٌخ ػٍٝ وجبس اٌطاألغباألصح،  - 
  .16الموسوعً،

3
ناصر الدٌن سعٌدونً : نظرأ علً آؼا العرب، والخزناجً هو حسن الخزناجً، األؼا ٌدعىوبْ  -  

 .57،(1988الجزابر، المإسسة الوطنٌة للكتاب) تارٌخ الجزائر، الفترة الحدٌثة والمعاصرة،

4
 اٌزبثؼ١ٓ ٌٍجبٞ ثبٌٛصساء ػٍٝ غشاس ٚصساء اٌخ١ٍفخ ٘بسْٚ األػعبءؽجٗ صبحت اٌّخطٛغ  -  

: اٌشؽ١ذ، وّب روش ِحّذ اٌطب٘ش إٌمبد، ٚسثّب ٠ىْٛ ٘ٛ صبحت ٘زا اٌّخطٛغ، أظش

Isabelle GRANGAUD, La Ville Imprinable,p416  
5
 .أي ٌحضر -  
6

 .األصح، الْ - 
7
صدم أي هاجم ودافع، وقد وردت فً المعجم ضرب الشًء الصلب بمثله وصدمه صدما، أي  -  

 . 422، لسان العرب: ضربه، أنظر
8
 بنوا مترسا األسباناألصح، متارس، أي  ما ٌستتر وراءها المدافعون، وقد ذكر ابن سحنون أن  -  

ابتسام  الثغر الجمانً فًمحمد بن محمد بن علً بن سحنون   الراشدي، : طوله ألؾ متر، أنظر
منشورات وزارة التعلٌم األهلً والشإون ) تحقٌق   وتقدٌم المهدي البوعبدلً، الثغر الوهرانً،

 .279-278، (الدٌنٌة، سلسلة التراث
9

فرابس أي جثث، وقد استخدم الكلمة ابن سحنون فً تعبٌره عن االنتصار على األسبان األصح،  - 

حغٓ أٌٝ إٌبس إػّبسُ٘ أخٕذ اٌفشا٠ظ، ٚخٙضٚا أِٓ اٌىفشح، فلما افترست أسود الترك :"بقوله

 .194،الوصذر نفظهاثٓ عحْٕٛ، : ٔظشأ،. "اٌؼشا٠ظ
10

فوجد أؼلب النصارى ملقٌن على األرض بدون :"ٌقدم الزهار وصفا لخسابر االسبان قابال - 
واخذ :"فقتلوا من لحقوه، وٌضٌؾ...رإوس، والدم ٌفوح منهم، ولحق الهاربون منهم  إلى البحر 
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ورجع صالح باي لبلده بعز وإكرام من حظرة
1

 . رٌهئ السلطنة الجزا

: [خٌبٌج اهخزٌبجً]

[عام ونصؾ]     وبعد هذه المدة
2

، وقعت خٌانة من الخزناجً
3

سرق  [الذي]، 

 ٌوسق ثأْ، وأمره[باي]طابع الباشا، وكتب مكتوبا إلى صالح
4

 إلى لمن جاءه 

مرسى عنابة
5

من الصبنٌول بالقمح 
6

، نحو عشرة شقوؾ
7

 بلػ أن  فلما /و/2و /،

ألمر صالح باي التزم إلىذلك الكتاب 
8

 أمر مما أكثر سٌده، وسرح الزرع للوسق 

 مرة، أول سومة القمح خالؾ ما كان ت ؼلأي، ألٌلبه، بوضع بعض القلى فً 

 وأوالد، أي كبٌر السن، وكان صاحب عٌال األتراك أكابر من أحدافدخل ذات ٌوم 

 .، ٌطلب نصٌبا من زرع من عند صالح بايةكثٌر

وكان الباي فً ذلك الوقت متؽشش     
9

 أن على وسق القمح ولم ٌرض به، فلما 

 وأوالدهم حتى ٌشبع النصارى وأوالده ٌصبر هو بؤنه أجابهطلبه التركً المذكور 

 

 

                                                                                                                                                    

 كان السماسرة ٌنادون على األسرى وقٌمة كل أسٌر  مابة ثم ٌضٌؾ...المسلمون ما ترك اإلسبان
 .27،مذكرات الشرٌف الزهار: أنظر..." دورو

1
لسان :  األصح، حضرة، والحضرة خالؾ البادٌة أو الحً العظٌم، وتستخدم كذلك للوقار، أنظر- 

 .158 العرب،
2

 .ئظبفخ  إٌبعخرىْٛ سثّب  - 
3
هو الخزناجً محمد باشا، وكانت له بنتان زوج احداهما من حسن باشا قبل والٌته،كما عرؾ  - 

 . 71، دراسات وأبحاثناصر الدٌن سعٌدونً،.50مذكرات الشرٌؾ  الزهار، : أنظر. بالظلم
4
 لسان العرب: ٌوسق، من وسق أي الحمل وهً مكٌلة معلومة، وٌقصد هنا،ٌكٌل وٌرسل، أنظر -  

926. 
5
 كان مٌناء عنابة أهم مٌناء فً الشرق الجزابري وقد قام صالح باي بإصالحه مع موانا أخرى -  

فرٌدة العنتري، : مثل القالة  وسطورة والقل،  والتً كانت تؤتً إلٌها السفن التجارٌة األوربٌة، أنظر 
 .1/81 هامش منٌسة،

6
 كان الٌهودٌان بوشناق وبوخرص ٌحتكران هذه التجارة، وتسببا فً قضٌة الحبوب بٌن الجزابر - 

 .52، مذكرات الزهار: وفرنسا اثر حوادث الثورة الفرنسٌة، أنظر
7

 .وٍّخ ٌُ افُٙ ِؼٕب٘ب - 
8

 .األصح، ألِش - 
9

محمد الدٌن محمد بن ٌعقوب : ، و991، لسان العرب: األصح تؽشمر، أي ؼضب وتنمر، أنظر - 
 .2/102، (هـ1344، مصر، المطبعة الحسٌنٌة2ط)،القاموس المحٌطالفٌروزابادي الشرازي، 
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 الباشاإلى وقصده بهذا الكالم توصٌل الخبر 
1

 األوالد، فرجع التركً صاحب 

، فلما بجهر لقضاء بعض حوائ الجزاإلى ركب وقدم ةمبخوصا حزٌنا، وبعد مدة قلٌل

 وصل لها، دخل عند الباشا واشتكى له بما سمع من صالح باي فعامله بنصٌب، أن

 قدم صالح باي وقت أن إلىوصرفه فً سبٌل حاله، وبقً ذلك الكالم فً صدره، 

دنوشه، اختبره
2

 بما ذكره التركً، مجبد
3

 مسك أن له الكتاب مختوما بخاتمه، فلما 

مسك الباشا ذلك الكتاب من ٌد صالح باي تعجب منه، وامتحن الفكر فٌه، وبقً 

 وقؾ على كٌفٌة ذلك المكتوب فوجد مملوكه أن إلى، األحوالٌتجسس وٌختبر فً 

المعد للدخول مع
4

الذي سرق الطابع  الحمام هوإلى 
5

 وطبع به ذلك الكاؼط
6

 

 تحقق له ذلك مسك الخزناجً والمملوك وقتلهماأن للخزناجً، فلما وأعطاه
7

 ،

مدة قرٌبة [بعد ذلك ]وبقً
8

نفسه فً رأى  أن[ إلى ]، ومرض مرضا شدٌدا، 

الهالك، وقربت  

                                                 
1
، وهو من أبرز الداٌات، تولى (م1791-م1766/هـ1205-هـ1179)هو الداي محمد عثمان،  -  

 م بناءا على وصٌة الداي السابق علً باشا  قبل وفاته، وقد تمٌز بالزهد 1766المنصب سنة 
والتواضع وحسن التصرؾ، والحكم بالشرٌعة اإلسالمٌة، وكان له الفضل فً االنتصار على الحملة 

: ، و24-23،تحفة الزائر: ، أنظر1791االسبانٌة، وفتح وهران كان على ٌده بعد اتفاق فً دٌسمبر 
 .2/130، (2006، الجزابر، دار المعرفة1ط)، الجزائر بوابة التارٌخعمار عمورة، 

2
 قام الداي باالختالء مع الباي وسؤله عن وسق القمح، وكذلك البقر من مٌناء عنابة، وكان الداي قد -  

 .49،مذكرات الزهار: للمزٌد عن هذه الرواٌة أنظر. أوصى بعدم بٌع القمح
3
 لسان: ورد هذا الفعل فً لسان العرب جبذ ولٌس جبد، أي أخرج، أنظر  االصح، ِدجذا، ٚلذ  - 

 .394، العرب
4

 .األصح، ِؼٗ - 
5
 .أي الخاتم الشخصً -  

6
عبد : صل الكلمة صٌنً ومازالت تستخدم إلى حد اآلن، أنظرأأي الورق، و، األصح، اٌىبغذ-   

: ،و467، (لبنان، بٌروت، دار الجٌل، دون تارٌخ)، مقدمة ابن خلدونالرحمن بن محمد ابن خلدون، 
-476، (مصر، المإسسة المصرٌة للتالٌؾ والنشر )،صبح األعشى فً صناعة اإلنشىالقلشقندي، 

477 . 
7
تم إسناد منصب الخزناجً إلى حسن وكٌل الحرج، واسند منصب وكٌل الحرج إلى برؼل  -  

الخزندار، وهما صهرا الخزناجً المقتول، وعرفت كال زوجتٌهما أن صالح باي هو سبب قتل أبٌهما 

قسنطٌنة، )،أم الحواضرالمهدي بن شعٌب، .50،51مذكرات الشرٌؾ الزهار،: نظرأفحقدتا علٌه، 
 .378، (1980مطبعة البعث

8
 .ٌقصد بها قلٌلة -  
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 بابهإلى ىوفاته ناد
1

كان فً ذلك الوقت وكٌل حرج [الذي] حسن 
2

ه باب الجزٌر
3

 ،

هالجزٌر
3

 .ة على كرسً المملكأقعده أينزله فً منزله ا، و

 ونصؾ نهار مات رحمة هللا علٌهة وبعد لٌل    
4

ا تموأن، فلما 
5

 تجهٌز جنازته، 

 ورتب ألربابهاعطى العواٌد اودفنوه، قعد حسن باشا على كرسً الملك، و

 .العساكر

 وكان ذلك الفصل فصل خرٌؾ، وبعد خروج الشتاء واقبل الربٌع، جاء صالح     

ر، وبعد ئعادة الباٌات ودخل الجزا باي من قسنطٌنة بدنوشه، وخزنته كما هً

 بالذهب، مثل لبس البشاوات، ة مبرجةلبسه عماما، ناداه الباشا وأٌامدخوله بثالثة 

 صالح باي كان فً ذلك الٌوم عازما على قتل الباشا أن ما قٌل /ظ/2و/وعلى 

 التً هً لٌست بعادة ممن كان قبله، ثمانىةالمذكور لكن حٌن كساه تلك العمام
6

 

 وهً ثمانٌة ة المعلوماإلقامة أٌام قلبه، وتم واطمؤنعلى ما كان نواه من الشر، 

أٌام
7

 فً وطنه، دخل وأشؽاله أموره تم أن، وخرج لوطنه مستبشرا ضاحكا، فلما 

ة بنٌان القنطربإتمامالبلد واشتؽل 
8

 والباشا بعث مكتوبا  إال قلٌلة أٌام، فما لبث 

                                                 
1

   .122،التارٌخ الجزائر بوابةعمار عمورة، :نظرأاألصح، بابا وتطلق على كبار وسادة ألتراك،  - 
2

 .ٚو١ً حشج ٘ٛ لبئذ اٌّشعٝ - 
3

سمٌت بباب الجزٌرة لوقوعها على البحر، وتقع فٌها ثكنة كبٌرة تعرؾ بثكنة أسطى موسى التً  .- 
 :، و32،بنٌةالجٌش الجزائريحنٌفً هالٌلً، : مٌالدٌة، أنظر 1674 هجرٌة1085 بنٌت فً 

D.Divoulux, Casernes Janissaires, in R.A,V3,A1858,pp136-137 .                   
4

مٌالدٌة، 1791 جوٌلٌة 6/هجرٌة 1205من ذي القعدة 10توفً الداي عثمان ٌوم الثالثاء  -

 .130، الجزائر بوابة التارٌخعمار عمورة،  :نظرأ
5

 .1/331 َلظاى العزب،اثٓ إٌّظٛس، : ٠مصذ ثٙب ارّٛا، رُ اٌؾ١ئ اٞ ارّٗ، أظش- 
6

 .1/333 َلظاى العزب،اثٓ إٌّظٛس، : ٠مصذ رشن ٚصشف ، أظش -  
7

هً فترة ضٌافة الباٌات عند تقدٌم الدنوش بؤنفسهم بالجزابر، وقد عرض الشرٌؾ الزهار هذه  - 
 . 46الى41مذكرات الشرٌؾ الزهار،: التفاصٌل بشكل دقٌق، انظر

8
لقد اهتم صالح باي بإتمام هذا الجسر كعمل من أعماله الكبرى، وجلب له المهندس االسبانً  - 

 E.D.L.Primaudaie,commerce et:أنظر. دون بارتولومٌو، لكنه توفً وتعطلت اشؽاله–دون

navigation,p93           
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 باي بوصبعإبراهٌمنه ولى ا بربط صالح باي وعزله، ووأمرهم، واألؼاللدٌوان 
1

 

المذكور، قاموا من   الدٌوانإلى وصل  ذلك الكتاب أن فلما ة،الذي كان باٌا فً المدي

 معسكره ونزعوا له الطابع والٌطؽانإلىحٌنهم ومشوا 
2

 مربوطا، هطلعوه للقصبا، و

ن كل متولى معزوال، ا، ووعظوه وعرفوه بة وسٌاسةمربوطا، وذلك فعلوه بلطاؾ

أزمٌر ٌمشً لبلده بؤنه وعرفوه األمانوكل حً ال بد له من الموت، واظهروا له 
3

 

دخلوه ا وصلوه السجن أن التام، فلما األمان وعٌاله، وآمنوه أمواله وجمٌع بؤوالده

 العقول وبقوا ٌوسعوا وأهل به الكبراء منهم وأحاطت، كبٌر الدٌوان، األؼافً بٌت 

. علٌه فً المضاٌق بالكالم الطٌب

 

 4.[ى1792/ - ُـ1206: -ّالٌج إتراٌُى تبي تّصتع]

، وجلس على كرسً ة باي بوصبع لقسنطٌنإبراهٌم ما ذكر، دخل إتمام     وبعد 

ةالملك، وضربت علٌه المدافع والموزٌق
5

. ة القدٌمة على حسب العاد

                                                 
1
هـ الموافق 1208من ذي الحجة 28 هو إبراهٌم باي بوصبع ابن بابا علً بوصبع باشا، نصب فً - 

 1/84،هامش فرٌدة منٌسةالعنتري، : ، لكن مدة حكمه جد قصٌرة، أنظر1792اوت 17ل 
2
  نزع الطابع والٌطؽان أي  السٌؾ المذهب الذي ٌحمله  الباي  دلٌل على الشروع فً عزله ، - 

، مذكرة 1830-1791 بباٌلك الشرق الجزابري النظام اإلداريأحمد سٌساوي، : أنظر
 .54 ، جامعة قسنطٌنة،1988-1987ماجستٌر

3
 تختلؾ رواٌة صاحب المخطوط مع العنتري بؤن العهد الذي تم بٌن الباي ابراهٌم بوصبع وصالح - 

باي المخلوع هو أن ٌذهب بؤوالده إلى أزمٌر، فً حٌن ٌذكر العنتري أن االتفاق ٌتضمن ذهاب صالح 
  .84،فرٌدة منٌسةمحمد الصالح العنتري، : باي إلى الجزابر مع أوالده، أنظر

ى، ّكد 1792 ستخيتر1-1792 أّح/ ُـ1206يحرى1-ُـ1206ذٔ اهحجج 28 فزشح ٚال٠زٗ ِٓ -3 
فٕ    - رٌسح يٖرسٖٕذكر آE.Mercier- ٖبى، ّفسر ستة خؼٌَٖٖ أً فخرث ّالٖخَ هى خخجبّز اهثالثج أ

ثبر حسد اهداٖبح ٌظرا  هطّل يدث ّالٖخَ، ّاهثرّث اهنتٖرث أً صبهح تبٔ كد  أينبً صبهح تبٔ  ُّ
زيبح ّصؼّتبح يبهٖج، ييب  أاهخٕ اسخطبع جيؼِب، فٕ حًٖ نبً اهداٖبح اهيخؼبكتًٖ ٖيرًّ تفخراح 

:  ٌظرأدْ إهٓ ظِّر أػداء هَ، أ
-E.Mercier, histoire de constantine,p285  

5
 .ٌقصد الموسٌقى أي الطبول الرسمٌة -  
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    وقابلوه
1

ة، والفرح والسرور، وبات تلك اللٌلة، ومن ئ البلد والعساكر بالتهنأهل 

، وحلؾ لهم أبٌهم على موت وآمنهم صالح باي وجبر خواطرهم ألوالدالؽد بعث 

 ال ٌمتأن، ةبإٌمان  مؽلض
2

 مات هو قبله، وانه ٌمشً بجمٌع ماله، إذا إال أباهم 

 أمرهمهم، ثم بعد ذلك ئ ٌبكون، وهو ٌبكً لبكاواألوالد وعٌاله لبلد الترك، وأوالده

د الدارئ  للسجن، ومعهم قاأبٌهمبالقدوم عند 
3

حد كبراء الوزراا 
4

،  فانصرفوا
5

 

 باي إبراهٌم، وهو فً السجن، واجتمعوا معه وحكوا له ما ذكر لهم لمآدبهم األوالد

.  وقلة الخوؾاألمنمن 

 

  .6[ى1792/ُـ1207عّدث صبهح تبي ] 

 القلب ممترامطمؤن    و بات صالح باي 
7

 دولته ودٌوانه مثل أرباب، وان 

خزنداروالجنجده
8

، والمزوارة المقصور/و/3و/د ئ، وقا
9

،اتفقوا
10

  مع بعضهم بعضا

، الذي تولى فً موضع إبراهٌم ذلك الباي إلى واالنقٌاد ةعلى قلة الطاع بعضا

وٌخرجوا سٌدهم صالح باي من السجن وٌبقى فً ملكه  سٌدهم وعزموا على قتله،

                                                 
1
 . األصح، وقابله -  
2

 .األصح، ٠ّٛد - 
3

 .رُ ؽشحٙب ِٓ لجً - 
4
فرٌدة منٌسة، العنتري، :  هو قابد الدار وٌدعى رضوان، وكان من خصوم صالح باي، أنظر-  

 .1/85هامش
5
 .  األصح، فانصرؾ-  

 :                         م،أنظر1792سبتمبر1-م1792أوت21/هـ1207محرم10-1207 محرم 1من-   4
-E.Mercier, histoire de constantine,p288. 

7
 .وٍّخ ٌُ اعزطغ فّٙٙب - 

8
 ربما ٌقصد بها الجندرمة، ووظٌفتهم تشبه وظٌفة اإلصباٌحٌة، وسمٌت بجنود المنزل وأطلق -  

عمر أبوالنصر، :، و140خالصة تارٌخ تونس،حسن حسنً عبد الوهاب، :علٌها اسم الجندار، أنظر
  98-97،(1963بٌروت، المكتبة األهلٌة، )،الموسوعة التارٌخٌة

9
 المزوار هو المكلؾ بمراقبة المدٌنة وحراستها ومراقبة الفساد األخالقً، أنظر- 

: 
 

Rosette,Algerie,p211     
.
  

10
 .فٟ األصً، اٌزفمٛا - 
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كما كان، وان وافقوهم
1

ر فذلك المراد، وان لم ٌوافقوهمئسلطنة الجزا
2

 ٌخرجون 

على طاعتهم
3

. بؤنفسهم وٌقاتلون 

 المرأة، وهو من قبل المحال، ال ٌتصور فً العقل الن أنفسهم     هكذا سولت لهم 

 من زمان طوٌل، وهً تحت حكم ؼٌرها فال ٌمكنها ةال ترجع رجال، كون هذه البلد

 الزمان هً الحكمآخر تصٌر فً أن
4

  

ةوفً اللٌلة الرابع
5

 باي المذكور، ربطوا ربطةإبراهٌم من دخول 
6

 صحٌحة بان ال 

، فلما أن جاء المسىةال بد لهم من قتله فً تلك اللٌل
7

، صلى الباي صالة المؽرب، 

وتعشى مع كبراء دٌوانه ومخازنٌه
8

وشربوا قهوتهم، وتحدثوا ساعة فٌما ٌلٌق بهم، 

وبوطنهم وبلدهم وافترقوا، ومشى كل واحد منهم لداره، والباي قام  بمحل منابه، 

ونزع ثٌابه، ونام، هذا وأصحاب الربطة موجدٌن
9

 أنفسهم كما اتفقوا علٌه، 

وباختصار بعد نومه دخلوا له وذبحوه 
10

، وبعد ذبحه خرجوا للقوم الذٌن جاءوا 

ةمعه نحو السبعٌن فارسا من عمراو
11
 السعٌد وقاسً والحاج محمد وؼٌرهم أولهم 

 كانوا ألنهم واحدا، إالمن أكابر عمراوة، كلهم  ذبحوهم عن آخرهم، ولم ٌنج منهم 

                                                 
1

 . األصح، وافقتهم - 
2

 . األصح، توافقهم - 
3

 . األصح، طاعتها - 
4

 .ٌقصد أن الباي ال بد أن ٌكون من األتراك ٌؼٍٗ - 
5

 .فٟ األصً، اٌشاثغ - 
6

: الربطة فً اللؽة الحزمة، والرابط هو مالزمة الثؽر، أما مدلولها فً النص فهو اعداد خطة أنظر - 
 .252،المعجم الوجٌز

7
 .األصح، اٌّغبء - 

8
 .أي أعضاء حكومته، وقد سبق شرح ذلك فً قسم الدراسة - 
9
 .أي محضرٌن ومستعدٌن -  

10
الذي قام بقتله هو سلٌمان األزمٌرلً الخبجري، والعنتري ٌقول أن صالح باي هو الذي قتله  -  

محمد : نظرأبنفسه، وهذا عكس ما ذكره صاحب المخطوط باعتبار أن صالح باي كان مسجونا، 
 .353، دراسات وأبحاثناصر الدٌن سعٌدونً، : ، و84، فرٌدة منٌسةالصالح العنتري، 

11
هم عبارة عن مخزن عمراوة، أو سباو، وهً عشٌرة عربٌة تقٌم حول بالد جرجرة، بها فرسان  - 

القدٌمة  معجم القبائلعمر رضا كحالة، :أتوا من برج سباو مع إبراهٌم باي إلى قسنطٌنة، أنظر
، 379   أم الحواضرالمهدي بن شعٌب، : ، و2/827،(1949دمشق، المكتبة الهاشمٌة، )، والحدٌثة

 -       Louis.Rinn,Royaume D'Alger,p23:و
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وبعد  ذلك طلعوا  لصالح باي، جبدوه  دار الباٌلك،أماممٌن بموضع واحد ئاق
1

 من 

 الفعل بؤس :" علٌهم ذلك، وقال لهمفؤنكرالحبس، وقصوا علٌه الفعل الذي فعلوه، 

"الذي فعلتموه، ولكن الواقع ال ٌرتفع
2

، ومشى معهم لدار الحكم، وجلس على  

كرسٌه، ومن الؽد نادى كبراء العسكر، وتكلم معهم بمقصوده، وطلب منهم البقاء 

فؤجابوه لذلك، ووافقوه وفتحوا ر،ئمعه على وجق الجزا
3

، وتعاهدوا وتحالفوا 

ٌخونه  الأن المؽلضة على باإلٌمان
4

، وهو كذلك، وأقاموا على تلك الحالة مدة ستة 

.  رئ الجزاإلى بلػ الخبر أن إلىعشر ٌوما 

  :[ى1792ستخيتر 1/ُـ1207يحرى :11يلخل صبهح تبي]

 وكان عندهم رجال من القراؼلة   
5

 قسنطٌنً منفً ببلد تلمسان، اسمه حسن ولد 

حسن باشا
6

  السٌد /ظ/3و/، اسمهة قرؼلً من كبراء أهل قسنطٌنآخر، ومعه رجال 

علً بن قارة علً
7

 أن باي المقتول، فلما إبراهٌم، وكانوا عازمٌن على خالفته مع 

صار ما صار به رحمة هللا علٌه، ولو ذلك الرجل وهو حسن ولد حسن باشا الذي 

                                                 
1
 . األصح، جبذوه -  

2
 .ٌقصد ال ٌنفع الندم والذي وقع قد وقع -  
3

 .أٞ لشؤٚا اٌفبرحخ - 
4

 .األصح، ٠خٖٛٔٛ - 
5
 .ٌقصد، الكراؼلة، وقد تم شرحها سابقا -  

6
كان ؼرٌم صالح باي وٌختلؾ العنتري مع صاحب المخطوط فً كونه قد كان منفٌا بالمدٌة، لكن  -  

وبالمقابل ذكر أبو القاسم الزٌانً عندما زار تلمسان أنه عرؾ حسٌن باي بتلمسان، وأورد نصا ٌإكد 
وهذا الباي حسن باشا قبل والٌته كان منفٌا بها عند والٌها الباي محمد بن عثمان، حٌن : "ذلك فقال

شكاه باي قسنطٌنة لدوالتنً الجزابر، فوجه من ٌاتً به فاسترحم بضرٌح  محمد بن عثمان، الشٌخ 
أنه الباي حسن : "...، وٌضٌؾ"عبد الرحمن الثعالبً، ووقعت فٌه الشفاعة من الموت فنفاه لتلمسان

المنفً من قسنطٌنة، وبقً بتلمسان حتى قتل أهل قسنطٌنة صالح باي، فواله دوالتنً الجزابر 
، كما ذكر موالي بلحمٌسً نقال عن  عن قول ابن ..."بقسنطٌنة، فتوجه لها مع جماعة من أصحابه

قدم علٌه محمد الكبٌر حسن باشا، بعض أمراء قسنطٌنة منفٌا عن بلده عارٌا :"...سحنون حٌث ذكر
، موالي بلحمٌسً 152،الترجمانة الكبرىأبو القاسم الزٌانً، : ، أنظر..."فرٌدا فاسكنه تلمسان

 .144، الجزائر من خالل رحالت المغاربة
7

  أمالمهدي بن شعٌب،: هو وكٌل الخرج وصهر الداي حسٌن، وقدم مع حسن باي، أنظر - 
 .380، الحواضر
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 بتلمسان، والبسوه القفطان1اكان منفً
2

، وكتبوا له مكاتب  لكل األوطان والقٌاد 

 بالنفً من آو بالقتل إما على صالح باي،  باإلقامة وأمروهموالمشاٌخ والعربان، 

األرض
3

. 

ر قاصدا لبلد قسنطٌنة، ئ الجزاإلى وسار حسٌن باي من ٌومه الذي دخل فٌه     

 ناحٌة اسطٌؾإلىبلػ أن فلما 
4

 قلٌلة أٌام، وفً أربابها، فرق تلك  المكاتب على 

للوجق  بالسمع والطاعةوأجابوهاجتمعوا علٌه، 
5

ر وال لهمئ الجزا
6

 فابدة  فً 

 ٌجمعوا القومان وكافة العربان، وٌطاردوا صالح أنعصٌانه، واتفق رأٌهم على 

باي وٌقتلونه
7

، وفً الٌوم الرابع رحلوا من سطٌؾ ونزلوا، وفً الٌوم الخامس 

 . الطوق  بالعنقإحاطة  بالبلدأحاطوا

 البلد ونادى لعسكره وحرضهم على القتال، وكان أبواب هذا وصالح باي ؼلق     

عدده
8

ة واحدئ خمسما
9

 البلد من عند حسن ألهل طلع النهار بعثت ورقة أن،  فلما 

: ة والبركةلهم فٌها  بعد السالم والرحم الئباي، ومعها مكتوبا من حضرة  الباشا، قا

عٌن ألمرنا، فارفعوا ئن كنتم خداما للوجق سامعٌن طاا قسنطٌنة ؾأهل أوالدناعلى "

                                                 
1

 .فٟ األصً، ِٕفٟ- 
2
 اٌمفطبْ ِصطٍح رشوٟ ٠ىغ١ٗ اٌغٍطبْ ػٍٝ ِٛظف١ٗ رٚٞ اٌّشارت اٌغب١ِخ، ٠ٚؼشف ٠بٌخٍؼخ، -  

حمد بن مبارك بن العطار أن الباشا  بعث إلى حسن باي وكساه الخلعة وواله على أٌذكر الحاج ٚ

 .106،المعجم الموسوعًسهٌل صابان، . 73، تارٌخ قسنطٌنةالعطار، : نظرأقسنطٌنة، 
3
 تختلؾ الرواٌات حول سبب عزل صالح باي، فالبعض ٌرجع ذلك إلى تؽٌر سلوكه فؤصبح ٌظلم -   

الناس  شٌوخ الزواٌا، والبعض ٌرى أنه خرج عن طاعة الجزابر، والبعض ٌرى أنه حاز فً قلوب
على تقدٌرا كبٌرا مما اثار حسد الداي، وؼٌرها من الرواٌات، ولكل حججه ودالبله، فقد كان لرجال 

الزواٌا لهم دور سٌاسً مإثر، كما أن انجازات صالح باي زادت من شعبٌته وعوامل أخرى أدت إلى 
، تعرٌب، محمد بن عبد مذكرات حمدان خوجة الجزائري: ، و73،نفس المصدرالعطار، : قتله، أنظر

 . 22، (1972بٌروت)الكرٌم، 
4

 .األصح، عط١ف - 
5

 .األصح، ٌٛخك -
6

 .األصح، ُٚ٘ ١ٌظ ٌُٙ - 
7

كانت هذه الحملة التً بعثها الداي ٌقودها حسٌن باي ووكٌل الخرج علً، وانظم إلٌهم شٌخ العرب  - 
 .  73، تارٌخ قسنطٌنةالعطار، :أنظر. والعربان وكونوا جٌشا كبٌرا

8
 .األصح، ػذدُ٘ - 

9
ٌذكر العطار أن صالح باي عند سماعه بهذا الخبر قام بجمع العساكر والتمس النصر من أهل البلد  - 

 75،تارٌخ قسنطٌنةالعطار، : أنظر . فلم ٌجٌبوه، ولم ٌقبلو بالخروج عن طاعة الجزابر
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 بلدكم، وابقوا فً األمان،  ونحن أدرى به، أبواب على صالح باي، وافتحوا أٌدٌكم

 أنفلما ". كم  فً رقابكمئ ونساأوالدكمن كنتم عاصٌن الوجق، فذنوبكم وذنوب او

وصلهم المكتوب اجتمعوا
1

 علٌه العلماء والشٌخ
2

  وكبراء البلد فً الجامع الكبٌر، 

 البلد وصاروا ٌطاردون الباي أبوابوبعد قراءته اتفقواعلى طاعة السلطان، وفتحوا 

، والكالم ٌمشً بٌنهم وبٌن أٌامالمذكور وهو بدار حكمه، ووقع القتال بٌنهم ثالثة 

العسكر
3

ثمذ ػٕذٖ ٔحٛ اٌؼؾش٠ٓ سخال  حتى ،/و/4و/ جبدوه واحدا بعد واحدأن إلى 

وخدامه والعلوجهسخال ِٓ ألبسثٗ 
4

 العسكر علٌهة، فلما أن تحققت له خٌان
5

 والٌؤس 

البارود، فلما أن سمعت منه زوجته ما   من الخالص، قدم على حرق خزنةوالٌؤس

 شٌخ البلدإلى ٌفعل، بعثت رسوال خفٌة [أن] أراد
6

 بمقصود  زوجها، وذلك وأخبرته 

.  البلدأهل وعلى أوالدهاوذلك خٌفة على 

     كان زوجها صالح باي فً ذلك الوقت له اثنان وعشرون ولدا
7

 وإناثا، ذكورا 

 وصل له أن فلما ، سمع شٌخ البلد ذلك الخبر، قدم له من حٌنهأنمع العلجات، فلما 

                                                 
1

 . األصح، اجتمع - 
2

محمد :  عبد الرحمن ابن الفقون، أنظر وبْ ِٓ ث١ٓ اٌؼٍّبء اٌز٠ٓ لشؤٚا رٌه اٌّىزٛة اٌؾ١خ - 
 -E.Mercier, histoire de Constantine,p291 :، 74ٚ،منٌسة فرٌدةالصالح العنتري، 

3
ٌذكر ابن  العطار أن فتنة حقٌقٌة قد وقعت بعد انحٌاز األتراك إلى جانب صالح باي، ووقوع -  

القتال مع أنصار حسٌن  باي، كما تمت مراسلة األتراك بعضهم ببعض، وندموا على خروجهم عن 
 . 354، أبحاث وأراءناصر الدٌن سعٌدونً، : ، و75،نفس المصدرالعطار، : طاعة الجزابر، أنظر

4
، ِفشد٘ب ػٍح ٚاٌؼٍح ٘ٛ وً خبف ؽذ٠ذ ِٓ اٌشخبي ٚ٘ٛ وث١ش اٌصشع اللشأٗ  األصح، وعلوجه - 

 ،القاهىص858، لظاى العزب: ٔظشأٚاٌّؼبٌح ٌالِٛس، ٚرطٍك وزٌه ػٍٝ اٌشخً ِٓ وفبس اٌؼدُ، 

 .431، الوعجن الىجيش، 621، الوعجن الىطيط،1/200الوحيط،
5

: ٌذكر العطار أن جنود الباي أصبحوا ٌتسللون على الباي، وهربوا ولم ٌبقى إال العدد القلٌل أنظر - 
 .75،تارٌخ قسنطٌنةابن العطار، 

6
 .E.Mercier, histoire de Constantine,p291: أي الشٌخ عبد الرحمن بن الفقون، انظر- 

   إختلفت-7
ا

لمصادر والمراجع فً تحدٌد عدد أوالد صالح باي، فقد ذكرت الباحثة فاطمة الزهراء 
ثالثة اوالد وسبع  )قشً أنه خلؾ خمسة إناث وذكرٌن، أما ارنست مٌرسًٌ ذكر ان عددهم عشر 

، وذكر ناصر الدٌن سعٌدونً أنه خلؾ عشرة أوالد، وإذا رجعنا إلى كتاب ابن العنتري، نجده (بنات
وهذا ٌدل على العدد الكبٌر، .."أعطاه هللا من صلبه كثٌرا من االوالد:"... ٌشٌر إلى العدد الكبٌر بذكره

        ،  122، صالح باي  قسنطٌنة فً عهدقشً ،: ،و82، فرٌدة منٌسةابن العنتري، : أنظر
     70بحاث، أدراسات وناصر الدٌن سعٌدونً، 
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 الزاوٌةإلىالشٌخ المذكور، طلب منه الخروج معه والمشً 
1

 من ؼٌر خوؾ وال 

 أن إلى فخرج له ودخل تحت جناح برنسه، ومشى به ، باذاٌة وال بمكروهأحداٌلحقه 

 الدٌوان وفكوه من ٌد الشٌخ بالّزورآهلوصلوا  نصؾ الطرٌق، تلقوه 
2

به  وطلعوا  

ساعته  وخنقوه منة القصبإلى
3

 حسن بايإلىوبعد ذلك بعثوا ،  
4

، وطلبوه للدخول، 

ة فارس، وطلع ئ، فدخل البلد فً ماأقاربه بموته، وبعث رجال من ٌإمنللدخول، فلم 

للقصبة، ونظر فرٌسة صالح باي مطروحة على النعش والحبل فً عنقه، فتٌقن 

اخبره بصحٌح موته، فعند ذلك ركب على جواده، ودخل [ؾ]بموته، وخرج لسٌده، 

 إال البلد وكبراء العسكر، وأهل، وقبل دخولها، تلقته العلماء واآلمان باألمنالبلد 

، وكر خوجه، وؼٌرهم من أؼا وإبراهٌم، أؼا حسن دفظانهالخواص منهم مثل 

ةالشواش وخزندار والجنجد
5

ة الفتنوأصحاب 
6

 كلهم ماتوا، فمنهم من مات 

ب  كتائ وفً ذلك الٌوم كتبت ال،بالرصاص وقت الطراد، ومنهم من مات مخنوقا

  أنهم ظنون كانوا يألنهموالسرور بموت صالح باي،  ر بالبشابر، والفرحئ الجزاإلى

 

 

 

 
                                                 

1
كان من العادة االحتماء فً منزل وزاوٌة ابن الفقون، وقدا جاء فً إجازة كتبها الحاج أحمد باي  - 

 -Mercier,constantine,p34:م، ٌمنح هذه األسرة هذا الحق، أنظر1826/ هـ 1242سنة
2

 .أٞ ثبٌمٛح - 
3

 ٌذكر ابن العطار عن هذه الحادثة، أن الشٌخ ابن الفقون هو الذي مشى بصالح باي الى قرب داره   - 
لقد ؼدرت، فرد الشٌخ الؽدر " وفً الطرٌق وجد دٌوان  القصبة فً انتظاره فمسكوه، وقال للشٌخ

 تارٌخالعطار، : ، أنظر.."سبق منك، فٌك وال فً أهل البلد، وذهبوا به إلى  القصبة وخنقوه
مشاهٌر معجم : مٌالدٌة،أنظر1792/ هجرٌة1206 محرم 16، وقد قتل صالح باي فً 75،قسنطٌنة

273. 
4

 .عزأرٟ رشخّزٗ - 
5

 .وٍّخ غ١ش ِفِٙٛخ اٌّؼٕٝ - 
6

إبراهٌم أؼا، وحسن خوجة، وكباش خزندار، وٌوسؾ قابد المقصورة، ثم محمد :   روشد اٌّشاخغ- 
خوجة أحد أقارب  صالح باي، والحاج محمد بن الخوجة باش طبجً، وأ حمد شاوش الكرسً وعلً 

 .355، دراسات وأبحاثناصر الدٌن سعٌدونً، : ؼربً قابد القصبة، أنظر
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. رئ الجزا/ظ/4و/عصٌان ال ٌقدرون علٌه، والعرب كلهم ٌطٌعونه وٌوافقون على

 . [ى1795-ى1792/ُـ1209-ُـ1207:ّالٌج حسً تّحٌم تبي ]

 المكاتب، وقعد على كرسً المملكة، اشتؽل بالبحث على أموال أمر تم أنولما      

هئالباي المقتول وأموال أصهاره  وقربا
1

 وحفضانه
2

، وخدامه، وجمع ما ال ٌحصى 

نه جمع ما ٌزٌد على الخمسٌن ملٌونا بٌن ذهب وفضة، ا هللا، فعلى ما قٌل إالعدده 

 والماصوعة الفضوأسلحة ة والمحجرة المذهبة األسلحوأما
3

، والخٌول والبؽال، 

 والبقر والقمح، ال لهم واإلبل
4

 لرزقه، كان رحمه هللا على ما حكً ة حد وال نهاي

 له فً لٌلة واحدة ألؾ فرس، وستة وعشرون فرسا ت، ولداألخبارعلٌه من صحٌح 

التً كانت مفترقة
5

 جمع أنولما  ، ما ٌزٌد على األلفٌناإلبل عند األعراش، ومن 

 بلػ أنر، فلما ئ الجزاإلىر، وجاء به من قسنطٌنة ئ من الجزااألؼاذلك المال قدم له 

ٌضرب السكة  صالح باي كانأنلهم ذلك، تعجبوا منه ؼاٌة العجب حتى ظنوا 
6

 ،

ه وخدامه ئ ونساأوالده علٌهم حسٌن باي، والذي بقً عند أخفاههذا ؼٌر الذي 

 الحاج أن، فعلى ما قٌل اآلن، وحتى اآلن إلى األرض، وما هو مخزونا فً وأحبابه

. احمد باي فً التارٌخ، حٌن هدم دارا من دٌار صالح باي، وجد فٌها خزنة كبٌرة

 

 

 

                                                 
1

 .األصح، ألبسثٗ - 
2
 . سثّب ٠مصذ أحفبدٖ-  

3
:  قطعة دوالر إسبانً، أنظر60الماصوع، هً قطع صؽٌرة من الفضة، وتساوي الواحدة منها  -  

 .260، مذكرات ولٌام شالٌر
4
 .  األصح، ما لها -  
5

 .األصح، ِزفشلخ -
6
 ملٌون فرنك، وقد 12  ذكر حمدان بن عثمان خوجة أن األموال التً أرسلت إلى الجزابر تقدر ب-  

 .22، مذكرات : خلفت هذه األخٌرة أثر فً نفس الداي، أنظر
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 .[تداٌج  االطظراتبح ّاهفّطى] 

ر بمتروك الباي المقتول، اشتؽل حسٌن باي ئ المذكور للجزااألؼاوبعد رجوع    

بتمهٌد الوطن وتقعٌده
1

 ارتعد وشاشتألنه، 
2

 3ا، وحزنوا وبكوا بكاءأهله عقول 

 صالح باي، ومن ذلك الوقت، والوطن فً الؽلىتطوٌال على مو
4

  والنقص

 .أػٛاَ ِذح ِٓ خّغخ 5ٚاٌخغشاْ ٚاٌٙٛي

ِٚبد ِخٕٛلب، ٚعجت  ، ٚأؼضي6 حغٓ ثبٞ ثبٌغٍطٕخ ِذح ػب١ِٓ   ٚٔصفٚألبَ     

ٔٛا ف١ٗ ظ، ٚثٙزا حِٛرٗ أٗ وبْ ِحجب فٟ عٍطٕخ رٛٔظ، ٚوبْ ٠ىبرجُٙ ثبٌغش ٚاٌؼالٟٔ

طاعتهم، ألنه من جنسهم وابن عمهم، ٚاٌذخٛي رحذ حس اٌخ١بْئعٍطٕخ اٌدضا
7

، وهذا  

، كله كذوباتأصلوهذا  لٌس له 
8

 منه /و/5و/وزورا وبهتانا، ألنهم أخذتهم

، العربً، والتركً، ة كان رجال كرٌما حسن الصورة وٌعرؾ كل األلسنألنه،ؼٌرة

، 9 ٠ٚحفع  اٌمشاْ اٌؼظ١ُ،ي والصبنٌولي، والطلٌانٌؽرٌقًلً، والشاوي، والئوالقبا

 اإلٔىبس أٔىشٖٚ اٌٍغبْ ِؼٕبٖ لشغٍٟ، 10ٔٗ ِطٍٛقا، ِٚغ األِٛسٌٚٗ ِؼشفخ فٟ وً 

                 اٌزبَ، ٚلزٍٖٛ

                                                 
1
، مجمع اللؽة العربٌة، 127، لسان العرب:  بمعنى أن ٌصٌر له جذع تقوم علٌه، وٌتهًء، أنظر-  

 .748، المعجم الوسٌط
2
 .  ٌقصد، وتشوشت-  

3
 .فٟ األصً، ثىبء- 
4

 .األصح، اٌغالء - 
5
تمٌزت فترة ما بعد صالح باي باالضطراب والفوضى، وضعؾ الباٌات، ونقصت التجارة  -  

 .M.Gaid, chronique des beys ,p48:، و21،تارٌخ قسنطٌنةالعطار، : نظرأوالعمران، 
 .ودلٌل هذه الفوضى بداٌة االنقالبات وقصر مدة حكم الباٌات، وتراجع االقتصاد كما وضحنا سابقا

6
 .1795جانفً 30الى 1790سبتمبر 1أي من  -  

7
لم ترد فً المصادر والمراجع هذ السبب، فابن العنتري ٌذكر أن السبب ٌرجع إلى إصابة الباي  - 

بمرض فتعطلت أحكامه، فؤمر الباشا بقتله، وهناك من الباحثٌن من ٌرجع السبب إلى  قضٌة   
: ،و85،فرٌدة منٌسةابن العنتري، : الخالؾ مع الشركة االفرٌقٌة بالقالة، أنظر

M.Gaid,chronique,.p48 
8
 .781،المعجم الوسٌط األصح، أكاذٌب، راجع،  -  
9

 . ٌنفرد صاحب المخطوط فقط بذكر هذه األوصاؾ، أما المصادر األخرى والمراجع فال تذكرها ، - 
10

 .األصح،ِطٍك -
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 وبْ اٌشخً ا١ٌٍّح وٍٗ ٠ٕضػٛٔٗ ِٓ إٌّصت ٠ٚؼىغٛا ِب، أ1ٓ٠االػدبَ  ٚ٘زٖ ػبدح 

َ اٌشخبَ األث١ط ئ٠ش ٌٙب، ٚؽ١ذ٘ب ثمٛاظ ِحىّخ ثذاس اٌجب٠ٍه ال ْٜ، ٚوبْ ثٓأِشٖ

تمٚ  ،3  ٚاٌضال٠ح2ٚاألعٛد  اٌد٠ٕٛٓ
4

 صالح باي فً بدأه بناء جامع الجمعة الذي 

دولته، وبعد موته رحمة هللا علٌه
5

 رجع فً موضعه مصطفى باي الوزناجً 

. التركً

 .6 [ى1798-ى1795/ُـ1212-ُـ1209:ّالٌج يصظفى تبي اهّزٌبجً]

، وكان رجال قصٌر القامة كثٌر اآلن     وكان باٌا فً المدٌة والزال بها إلى 

نه كان فً الطراداالشعر، فعلى ما حكً 
7

 ٌربط شالؼمٌه  فوق رأسه بؽٌر خٌط، 

 ضربنه ياوكان شجاعا صاحب قلب وله معرفة بضرب الٌطؽان، فعلى ما حكً 

مهس واحدة ٌقضربةالرجل 
8

 قبل العساكر األول نصفٌن، وفً ٌوم الطراد ٌسبق هو 

 ركوب الخٌل أنل والعربان، ؼٌر ئ، وهابته جمٌع الجباٌلٌة، والقبانالعساكر والقوما

 والجبال الشرقٌةاألوطان أهلال معرفة له فٌه، وطاعته جمٌع  الناس 
9

 .

                                                 
1
: ، و696،لسان العرب:  األصح، األعاجم، واألعاجم خالؾ العرب والقصد هنا األتراك، أنظر - 

 .408، المعجم الوجٌز
2
 أي من جنوة باٌطالٌا، وقد كان الجزابرٌون ٌستوردون الرخام من اٌطالٌا، وكان بعنابة حصن - 

م، وهذه التجارة كانت قدٌمة حٌث عرفت الفترات 15ٌسمى بحصن الجنوٌٌن، بنً فً القرن 
التجارة محمد العربً الزبٌري، : االسالمٌة السابقة هذا التبادل بٌن الجزابر وهذه المناطق، أنظر

 .269، النشاط االقتصادي في الوغزب االطالهيحّذ ِٛعٝ، أ، ػض اٌذ٠ٓ 66، الخارجٌة
3

 .397،المعجم الوسٌط، 37/لسان العرب: من الزلج والزلجات أو زلٌجا، وهو األملس، أنظر -
4

 . األصح، وأتم- 
5

مٌالدي، ودفن فً مسجد سٌدي لخضر بجانب أبٌه ومن 1795/ هجرٌة 1209مات فً سنة  - 

: أعماله األكثر أهمٌة، تجدٌد جسر القنطرة الذي بداه صالح باي، كما وسع فً دار الباي، أنظر
E.Mercier, histoire de constantine,p300.- 

6
 أصله من أتراك الجزابر، تولى التٌطري مدة عشرٌن سنة وكان متخصص فً صناعة البارود، - 

وعند تولٌه الحكم كان فً سن متقدمة، ولعب دورا إلى جانب الداي فً صد الهجمات االسبانٌة، 
: وتجربته هذه أهلته لكً ٌصبح باٌا على قسنطٌنة، أنظر

 .E.Mercier, ibid,p301,et: M.Gaid,opcit,p49-  
7

 .2/579 َلظاى العزب،اثٓ إٌّظٛس، : ِٓ اٌّطبسدح أٞ اٌمزبي، أظش - 
8

 .فٟ األصً، ٠مصّٗ -
9
 Féraud, Les: من الجبال الشرقٌة واألوطان الشرقٌة، الحنانشة والنمامشة والحراكتة، أنظر -  

Ahrar ,Segnieures des Hnancha, in R.A,V18,A1874,p29 
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ةخذ مستاوأومن جملة ؼزواته     
1

 قرٌة فً رأس جبل عالًة، وهاذه مشتاو
2

، لم 

 من ناحٌة الضهرةواألخرىٌكن له مسلكا سوى طرٌقان،  طرٌق ناحٌة القبلة، 
3

 ،

 بوعونأوالدوسكان تلك القرٌة والجبل عرشا كبٌرا، ٌقال لهم 
4

ة شاويوأصلهم، 
5

  

ل ولؽتهمئلٌس هم من العرب، ولٌس هم من القبا
6

 .لئ القباؼة تشبه ل

 وخارجها عٌون من الماء الؽزٌر، /ظ/5و/ة وفً وسط ذلك الجبل داخل القري    

 وجنات ورحاواتحشٌشومرج من ال
7

 الناس إالء الماء، ووسع كبٌر، وه

المذكورٌن ٌركبون الخٌل العتاق
8

، ومن عندهم ٌعترفون على الكثٌر من الوطن، 

  وركوب المخازنٌة والمشاٌخ والقٌاد، الكثٌر من عندهم، حتى سوق الفرس الملٌحة

.   من ذلكوأكثر فرنك ألؾ فرنك، والعود الملٌح ألفٌن [ٌبلػ سعرها ]

 حد من الباٌات سوى هذا مصطفى باياوكان هذا الجبل لم ٌقدر على دخوله 

 .الوزناجً، قدم لها بمحلة عظٌمة وعسكر وقومان وحشود من العربان

، ولم ٌقدر علٌهم ة بعد المرة بذلك الجبل من كل ناحٌة، وفاتتهم المروأحاط     

 ة، اشتؽل بالحٌلة ثالثآوٌقٌم هناك شهران و  تحقق له عدم القدرة علٌهم ولأنفلما 

 دخلها وصورتهاأن إلى  ةوالهندس
9

، ربط ربطة مع عرش قرٌب منهم، ٌقال لهم 

                                                 
1

 . األصح،ِؾزبٚح-
2

 .األصح، ػبي - 
3

اٌّؼدُ : أظش.اٌعٙشح ثبٌٍغخ اٌؼب١ِخ ٟ٘ اٌغشة، اِب اٌظٙشح فٟ لٛا١ِظ اٌٍغخ فٟٙ ٚلذ اٌضٚاي -

 .402اٌٛخ١ض، 
4
كان هذا العرش من أهم األعراش الجنوبٌة، وٌترأسون مشٌخة بلزمة بباتنة، وقد أرؼمهم الباي  -  

 E.Mercier, histoire de constantine,p303 -:على مؽادرة مناطقهم، أنظر
5

الشاوٌة، نسبة إلى أرباب الشاة كما عبر عنها حسن الوزان، وكانوا ٌعٌشون فً الخٌام وٌقومون  - 
الحسن بن محمد الوزان الزٌانً : بتربٌة األؼنام، وٌسكنون مناطق جنوب قسنطٌنة، أنظر

 M.Dumas et Fabar:،و76، (هـ1399الرٌاض)، ترجمة، عبد الرحمن حمٌدة،  وصف إفرٌقٌا

Grande Kabylie,Librairie de l'université Royale de france, paris,1847,p8. 
6
ؼتهم، وقد ذكر حسن الوزان أن اللهجة البربرٌة قد اختلطت فً إفرٌقٌا باللؽة و، لفً االصل - 

 .47، وصف افرٌقٌاحسن بن محمد الوزان، : العربٌة، وشكلت لهجات جدٌدة، أنظر
7
 .259، معجم المصطلحات االقتصادٌة، 1/73 القاموس المحٌط،:  األصح، رحى، راجع-  

8
أن الفرس إذا كان كرٌم رابع الخلق "تعتبر الخٌل العتاق من أجود الخٌول، وٌذكر ابن سحنون  - 

  .  356، الثغر الجمانًابن سحنون، : ، أنظر"مستعدا للجري فهو عتٌق وجواد
9
 .ربما ٌقصد، هذه الصورة التً دخل بها -  
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 على أن ٌكونوا لهم  رأٌهم اتفق ة العطاء الكثٌر، وبعد تلك الربطوأعطاهم ةالحلٌمً

: لٌن لهمئنصرة  وبعثوا لهم  لٌال قا

، والذي ٌضركم ٌضرنا، والذي ٌسركم ٌسرنا، والن هذا أحباب وإٌاكمنحن  "     

ه ئ، وان كنتم ترٌدون الصد نبعثوا لكم ماأموالكم قتلكم ونهب وأراد بكم أحاطالرجل 

ةرجل تعٌنكم فً العس
1

 ." والطراد

 لذلك وشكروا فضلهم، فلما أن جقفؤجابوهم     
2

 رجال 200تًئ اللٌل عٌنوا ما

را، فلما ضحا  اللٌل، قرب طلوع الفجر، وكان عسكر البايآخربسالحهم، وطلعوا 

 الذٌن جاءوا ألصحابهم بان الخٌط األبٌض من الخٌط األسود فتحوا باب القرٌة أن

 وعسكر األتراك إال ذلك، أثناءنصرة لهم، و تلقوهم بالترحٌب والسالم بهم، فً 

 واحدة، فمات من العسكر فً تلك الصدمة على ةطلعوا خلفهم، وصدموا صدم

الباب نحو الثالثمبة وخمسٌن ٌولداش
3

ة، ومن الحلٌم
4

 نحو الثمانٌن، ووقع السٌؾ 

 إال منهم /و/6و/  بوعون المذكورٌن فمات منهم  خلقا كثٌرا، ولم ٌنجأوالدفً 

 .القلٌل، وهم الذٌن خرجوا من الباب الظهري على خٌولهم

 وبعد وقوع ما  وقع، طلع الباي لتلك القرٌة وهدمها وخرب دٌارها، وقطع     

ن الكثٌر من الناس، من ئأشجارها، وأخذ منها ماال ؼزٌرا ألنها كانت معدة  لخزا

 والقمح والشعٌر والصوؾ، وؼٌر ذلكةدراهم وحلً الذهب والفض
5

. 

 

  
                                                 

1
 العسة، من العوس أي الحراسة والطواؾ لٌال والكشؾ عن أهل الرٌبة، وقد ظهر هذا النظام فً -  

 لسان العرب،: عهد عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، حٌث ذكر أنه كان ٌعس فً المدٌنة، أنظر
 .600، المعجم الوسٌط، 775

2
 .127،المعجم الوسٌط: نظرأ جؾ أي أسرع، وربما ٌقصد فً النص حل اللٌل، - 
3

 .الٌولداش أي الجنود، وقد سبق شرحها فً قسم الدراسة - 
4

 .األصح، اٌح١ّ١ٍخ - 
5

 كان من ؼزواته األولى ضد قبابل نهد والخمٌر فً حدود القالة، وأوالد سعٌد باألوراس، وأوالد -

موسى فً قبابل األعشاش قرب باتنة، وبعد إخضاع هذه القبابل، تحالؾ مع شٌخ العرب الذباح، ثم 
:   استٌاء كبٌر ضده، أنظر البابور  والبٌبان، ونظرا لحمالته العقابٌة ظهرمنطقة ؼزا 

M.Gaid,chronique des beys ,p:49                                                                         
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وسبب عزله حٌن  ، تمت دولة مصطفى باي المذكورأن إلى أهلها من ةوبقت  خالً

ر وولى فً موضعه حسن باشائمات أحمد باشا بالجزا
1

، كان له رجال ببلد قسنطٌنة 

اسمه مصطفى أنكلٌز
2

 تملك أن، محبا فٌه محبة  بالؽه وقٌل انه من بلده، فلما 

ربطه وقتله[و] الوزناجً المذكور إلىر، بعث ئبمملكة الجزا
3

 وولى فً موضعه 

الحاج مصطفى باي االنكلٌز
4

    .

 . [ى1803-ى1798/ُـ1218-ُـ1212:ٌجوٌزألّالٌج يصظفى ا]

 كان رجال قدٌما فً الوجقألنهفلما أن تولً فرحت به الناس فرحا شدٌدا،      
5

 

 أكثر من أو صالح باي أٌامحد، ورخت األسعار فً دولته مثل اوله معرفة بكل 

ذلك، واستقبت
6

 والطرقات، وقل البالء فً كل موضع من ؼٌر طراد وال األوطان 

 والوطن فً هناء وفرح وسرورأعوام وال قتل، مدة ستة  ؼوارة
7

. 

 

 

                                                 
1
م، 1798-م 1791/ هـ1212-هـ1206حسن باشا، هو حسن باشا الخزناجً، حكم الجزابر ما بٌن - 

: وقد خص له ابن سحنون أبٌات شعرٌة لمدحه بعد الصلح مع  األسبان، كما ٌضٌؾ إلى ذلك قابال
لما قام حسن بالملك بادر النصارى ألعتابه العلٌة فقبلوا التراب بٌن ٌدٌه وكشفوا رإوسهم أمامه "..

 .301، الثغر الجمانًابن سحنون، : ،  أنظر..." خاضعٌن
2

 .٠مصذ، أد١ٍض -
3
سبب قتله هو الخالؾ مع الشركة اإلفرٌقٌة، وتآمر التجار الفرنسٌٌن ضده بعدما رفض التعامل -   

معهم فً تجارة الحبوب بالقالة، وبعد وصول حسن باشا إلى الحكم، استطاع الفرنسٌون كسبه فؤثروا 
 E.Mercier, histoire:، و1/87، هامش فرٌدة منٌسةابن العنتري، : علٌه فً عزل الباي، أنظر

de constantine,p302.  
4

م، وسبب تسمٌته باالنجلٌز أنه أقام 1803مالى ماي 1798جانفً / هـ1216-هـ1212 تولى ما بٌن- 
فً سجن بؤنجلترا مدة عشرة أعوام وكذلك تسمٌته باألنجلٌز، لدمه البارد مثل دم االنجلٌز 

 -,ibid,304. E.Mercier:أنظر
5

ٌفسر هذا االستقبال الجٌد له، كونه عمل مع صالح باي، وعرؾ بإخالصه خالل حٌاته بقسنطٌنة -  
 M.Gaid, chronique des beys , p50: أنظر

6
.بقصد، استقرت - 

 
 

7
 ٌتفق رأي صاحب المخطوط مع رأي العنتري بؤن فترة حكمه عرفت كذلك استقرار مثل فترة - 

 . 80، فرٌدة منٌسةالعنتري، : صالح باي، أنظر
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سمه علًا هذا الباي كان له ولدا أن ؼٌر     
1

، قبٌحا زندٌقا من  أكابر مجرمٌها 

كثٌر الفسق والزنا وشرب الخمر، وكان ٌؽصب نساء الناس فً دٌارهم من ؼٌر 

ةاؼرض منهم، وقتل كم من مر
2

  تماداأن فً اللٌل خفٌة، فلما 
3

 على ذلك وشاع 

خبره اشتكوا
4

أباهر مرة بعد مرة، فعزلوا ئ الجزاإلى البلد أهل به 
5

حلؾ  [قد ]، وكان

 بلده فً بر الترك على مرسى إلى أرسله عزله أن ال ٌقتله، فلما أنحلؾ له الباشا 

.  ركبوا به البحر، جاءهم رٌح ؼٌر رٌحهم ورماهم لمرسى تونسأن، فلما ةعناب

 كان من قدر هللا تعالى، ودخل الشفقأن     فلما 
6

  لمرسى البلد [ورماهم] 

المذكورة
7

 باشتأي حمودة باشا إلى كتب ورقة 
8

            اإلذن تونس، وطلب منه 

ة  بلؽت الورقأن له لٌتكلم معه فٌما ٌلٌق، فلما ة البر، والمقابلإلى فً النزول /ظ/6و/

:  " ال لهئ عنده قااإلقامة  بنزوله فنزل وقابله، وبعد مقابلته طلب أمر  باشا، ةلحمود

بقً ".  كذلكاألمر، فكان أمالكك  نؤخذ لك قسنطٌنة وتصٌر ملك من أردت إذا

ىر والمركب سافر ورجع لمرسئ بالجزاا باشةالحاج مصطفى األنكلٌز عند حمود
9

 

                                                 
1

 E.Mercier, histoire de      : كان خلٌفة على أبٌه وكان سًء الخلق، أنظر- 

constantine,p306.   
2

 .أٞ اِشأح -
3

 .األصح، رّبدٜ - 
4
 . األصح، اشتكى  -  

5
 .37، أم الحواضرالمهدي بن شعٌب، : ، أنظر1803 ماي 15بعد عزله صودرت أمالكه فً  -  

6
 .341، لسان العرب: أي الثقب والشق أو الكسر، أنظر -  
7

٠مصذ  رٛٔظ اٌزٟ وبٔذ رشغت فٟ اٌزٛعغ فٟ اٌؾشق اٌدضائشٞ ٚلذ اؽشد اٌٝ رٌه فٟ لغُ  - 

 اٌذساعخ
8
 األصح، باشا، وٌقصد باي تونس، وهو أبو حمودة علً بن حسٌن بن علً تركً، ولد سنة -  

هجرٌة، 1190هجرٌة، وقرا العلوم العقلٌة والدٌنٌة، ثم عٌن باٌا من قبل الدولة العثمانٌة سنة 1173
ومنذ أن عٌن وهو ٌعمل على  تقوٌة جٌوشه حٌث بنا األبراج، وعمل على ؼزو قسنطٌنة، وقد توفً 

عشر فً الفكر  أعٌان القرن الثالثخلٌل مروم بك،  : م، أنظر1814/هجرٌة1229فً سنة 
 .261-259، (1971بٌروت، مإسسة الرسالة )، والسٌاسة واالجتماع

9
 .فٟ األصً، ٌّشعب -



64 

 

أمرهر، فشق علٌهم ذلك، وعظم ئ الجزاإلى، ومن هناك بلػ الخبر ةعناب
1

، وبعد 

 محمد باي واهرانة قارأوالدعزله، ولى فً موضعه رجال اسمه عثمان من 
2

. 

ى، ّثّرث اتً 1804-ى1803/ُـ1219-ُـ1218: ّالٌج عثيبً تبي ]

 .[ى1804/ُـ1219االحرش، 

  الؽرب[من]جاءوا به      
3

 إلىر، والبسوه القفطان المعلوم وبعثوه ئ الجزاإلى 

 قبٌح القامةقسنطٌنة، وكان هذا عثمان باي  رجال ضخما، أعور العٌن قصٌر 

المنضر
4
 وصٌؾكؤنهسمر اللون ا 

5
، وكان ال ٌصبر ساعة  واحده على شرب 

الخمر ونكاح االما
6

. ، فعلى ما حكً انه كان ٌجامع ستة أو سبعة من االما 

 فً كل ناحٌة، واألهوال األشرار األسعار، وقامت ت         وفً أٌامه ؼل

  رجال من ناحٌة   قام أن إلى وضعؾ الوجق أربابهاوانقطعت الؽرامات من 

وادعى لئالقبا
7

 ٌقوموا أن نه شرٌفا، وطلب الناس التباعه فاتبعوه، واتفقوا علىا 

 األمر، فكان أمالكهم من 8 من ٌد األتراك، وتصٌر ملكوٌؤخذوها، ةعلى قسنطٌن

 رجلآالؾ ةكذلك، فاجتمعت  نحو العشر
9

 وادي الزهور وؼٌرهم أهلل، ئ من القبا

                                                 
1
 :كانت هذه الحادثة سبب فً بداٌة حرب حقٌقٌة بٌن الجزابر وتونس، أنظر -  

M.Gaid,chronique des beys,p88                                                                        
2

م، وهو ابن محمد 1804إلى نوفمبر1803ماي / هـ1219-هـ1218 األصح، وهران، وقد عٌن فً- 
/ هـ1213بن عثمان الكبٌر باي وهران، خلؾ أباه على باٌلك الؽرب لمدة خمس سنوات، وفً سنة

م، عزل ونفً إلى البلٌدة لمدة عامٌن، ثم أعفً عنه وعٌن باٌا على قسنطٌنة، وقد قرب إلٌه من 1799
 .M.Gaid, ibid,p52:ؼٌر األتراك، كما قرب إلٌه األؼنٌاء والكراؼلة، أنظر

3
 .أي من وهران -  
4

 .، إٌّظشاألصح -
5
 لسان:  الوصٌؾ هو الخادم، والخادم عادة ٌكون أسود، وربما لهذا وصؾ بهذا الوصؾ، راجع-  

 .1037،والمعجم الوسٌط، 936، العرب
6
المعجم : ٌقصد باإلما، أو اإلٌما أو اإلٌما، وهً اإلمرأة التً فقدت زوجها وجمعها أٌامى، أنظر -  

 .34، الوسٌط
7

 .فٟ األصً، ٚاٌذػٝ - 

8
 .األصح، ٍِىب-  
3

–  المصادر حول تعداد أنصاره، فمنهم من ذكر بؤنهم حوالً ستون ألؾ رجل كما ذكر  اخزٍفذ – 
 = وحمدان خوجة، ومنهم من حددهم بحوالً مابة ألؾ رجل كما ذكر العطار،Mercier.Eمٌرسًٌ
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من الجبال
1

 وجاء،
2

 أبوابها وصلوا لها، ؼلقوا أن ولما بؤخذها لقسنطٌنة  طامعٌن 

 .وبقوا ٌطاردوا من داخلها

 وهذا الشرٌؾ الدرقاوي جاء من ؼٌر أخبٌة وال عوٌن    
3

ل ئال لهم أي للقبائ، قا

حٌن تصلوا إلى البلد نضع ٌدي على بابها ٌنفتح من ؼٌر : "الذٌن جاءوا معه

 قسنطٌنة أهل ٌعمروا مكاحلهم بالتراب ٌرجع بارودا، وبارود أن وأذنهم، "مفتاح

ٌرجع ماء  فً مكاحلهم ومدافعهم
4

، واسمه محمد بن عبد هللا
5

. 

 خارج ةة رجل لفندق الرحبئ دخلوا  نحو  الماأنهمب ئب والعجائ ومن الؽرا    

البلد، الذي هو معد للزٌت
6

ءة نحاس كبٌره مملوةفوجدوا فٌه طنجر/و/7و/، 
7

  

                                                                                                                                                    

مذكرات : وقد وصفهم ابن العنتري أنهم كانو كالجراد المنتشر، وهذا ٌدل على العدد الكبٌر، أنظر=
: ، و89،فرٌدة منٌسة، العنتري، 46، تارٌخ قسنطٌنة، أحمد العطار، 27،خوجة حمدان

D.Luciani,les Oulad Atia de L'ouad  Oued  Ezhour,in                                     
 R.A, V,33,A1889,pp300-301.  

 وبالرؼم من هذا االختالؾ إال أن الجمٌع ٌتفقون فً ذكر العدد الهابل ألنصاره، وربما ٌرجع ذلك 
 .إلى تؤثٌر الزاوٌة فً الحٌاة السٌاسٌة، والتحاق كل ناقم على السلطة 

1
كان أنصار ابن األحرش من مختلؾ أنحاء جٌجل وسكٌكدة، وكانوا ٌعٌشون حٌاة مستقلة وخاصة  -  

 ,D.Luciani:أوالد عطٌة، وكانت هذه المناطق تسٌر أنفسها بنفسها باختٌار قادتهم، أنظر

ibid,p96-311   
2

 .األصح، ٚخبءٚا -
3

 . أٞ اٌّغبػذح
4

 89 فرٌدة منٌسة،العنتري، : تذكر العدٌد من المصادر هذه الرواٌة ولو بشكل مؽاٌر، أنظر- 
ٌبدو من خالل قول ابن االحرش، أن السكان كانت تسٌطر علٌهم ، و46، تارٌخ   قسنطٌنةالعطار، 

 .أفكار الشعوذة والخرافات، واالدعاء  بالكرامات وهذا ٌعكس الوضع االجتماعً والثقافً  آنذاك
5
هو محمد بن عبد هللا بن األحرش، الملقب بالبودالً، وهو شخصٌة مؽربٌة ؼامضة ظهرت فً  -  

الشرق الجزابري  وقد ادعى أنه من  اتباع الطرٌقة الدرقاوٌة، جاء إلى الجزابر ونشر تعالٌم  هذه 
الطرٌقة، واتصل ببعض المرابطٌن الجزابرٌٌن  مثل عبدهللا الزبوشً مقدم الطرٌقة الرحمانٌة بمٌلة  

وكانت حركته هذه قوٌة، كما ادعى أنه المهدي المنتظر، وكان صاحب شعوذة، وقد اتبعته القبابل 
فً  ، طلوع سعد السعود فً أخبار وهران والجزائر واسبانٌا وفرنساابن عودة   المزاري: أنظر

، محمد 300/ 1(،2007، الجزابر، دار البصابر، 1ط)، تحقٌق ٌحً بوعزٌز، 19أواخر القرن 
أبو :  و46،تارٌخ قسنطٌنةالعطار، : ، و47/88،هامشالشٌخ محمد بن عمر العدوانً بلؽٌث، األمٌن

أبو :  ، و17-16، (2007الجزابر، منشورات دحلب)، معجم   مشاهٌر المغاربةعمران الشٌخ، 
  .  222-1/221، جالثقافً تارٌخ   الجزائرالقاسم سعد هللا، 

6
فندق الزٌت، هو فندق بقسنطٌنة كان مخصص آنذاك إلقامة تجار الزٌت، وألن حركة السلع  - 

عز الدٌن أحمد موسى، : استوجبت اتخاذ فنادق لكل سلعة وهذا منذ الفترات االسالمٌة السابقة، أنظر
 ، 86، معامالت ومبادالت، ٌوسفً صرهودة، 294، النشاط االقتصادي فً المغرب االسالمً

7
 .فٟ األصً، ٍِّٛح - 
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بمعجون العمٌون
1

 منه أكل وباتوا هناك فً الفندق، فجمٌع من آخره، فؤكلوه عن 

صبح سكرانا، فدخلوا
2

، أحدا ولم ٌنج منهم آخرهم البلد، وقتلوهم عن أهل علٌهم 

 البلد قتاال كبٌراأهلومن الؽد وقع بٌنهم وبٌن 
3

 باب الجرٌد وباب إلى، حتى وصلوا 

وباب الواد
4

 .ربوهم بالشواقرض، و

ل فانكسروا وكروا راجعٌن لجبالهم، ئ على القباة ٌومٌن كانت الؽلبأو وبعد ٌوم     

وسبب ذلك قلة  ماكولهم، وكان الباي عثمان فً ذلك الوقت خارج البلد بالمحلة
5

 ،

 من جنود أحدا فلم ٌجد ة رجع من المحلة بلؽه خبر قدوم الشرٌؾ لقسنطٌنأنولما 

 .لئالقبا

 وادي الزهورإلىر بان ٌمشً ئ من الجزاأمر جاءه أشهر وبعد ستة     
6

 وٌقصد 

 اشتؽل األمر وصل له أن، فلما األرض ٌنفٌه من  تلك أوذلك الدرقاوي، ٌقتله 

 جمع القومان والقٌادة قلٌلأٌام، وفً ةبتجهٌز المحل
7

 ناحٌة إلى، وخرج قاصدا 

الدرقاوي
8

 ولم  واإلبل،، لكن حٌن خرج رفع معه كل ما ٌكسبه من السالح والخٌل 

 عزم على قله ألنه الباٌلك  فً البلد، قصد بذلك نقمة الوجق أموالٌخلؾ شٌبا من 

الرجوع  سالما
9

 ٌمٌنا أمامهل ئ هذا الوادي هربت القباإلى بلػ أن، وباختصار فلما 

                                                 
1

 .629، المعجم الوسٌط: لم نعثر على هذه الكلمة فً معاجم اللؽة، وربما ٌقصد العنب، راجع - 
2

 .األصح، فذخً - 
3
: كان الشٌخ ابن الفقون من أبرز المدافعٌن عن المدٌنة مع الشٌخ أحمد بن األبٌض قابد الدار أنظر -  

A.Dournon,Kitab Tarik Qosantina 
4
: باب الواد هو باب ضمن الثالثة أبواب بقسنطٌنة، وهو الباب األوسط المإدي إلى الجنوب أنظر-   

 .309، دراسات وأبحاثناصر الدٌن سعٌدونً، 
5
محمد الصالح :   كان الباي آنذاك فً جبال البابور بسطٌؾ فً مهمة جمع الضرابب، أنظر- 

 . 18، معجم مشاهٌرأبو عمران، : ،و89، فرٌدة منٌسةالعنتري، 
6
 هً منطقة جبلٌة وؼابٌة صعبة المسالك، وقبابلها ناصرت ابن األحرش، وقد أورد عنها لوسٌانً -  

 -Luciani,opcit, p96-311 :مقاال خاصا فً المجلةاإلفرٌقٌة، أنظر
7
 .هً قوات ؼٌر نظامٌة تسٌر مع الباي، وقد تم شرحه سابقا -  

8
 .أي ابن األحرش -  

9
، وألن الداي مصطفى كلفه وت عزم على القضاء على ابن األحرش أو أن ٌمي ان الباي قد  أ- 

بذلك ألنه ظهر فً مقاطعته، وخرج الباي على رأس جٌشه بعدما عرؾ أن الداي ٌشك فً قدرته  
، وقد كان للباٌات كامل 171-170، المرآةحمدان بن عثمان خوجة، :  ولهذا هاجم بعنؾ، أنظر

 . المسإولٌة فً مقاطعاتهم، ومن ضمنها إخماد الثورات
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وشماال وتركوه جاز
1

 استوعرأن إلى 
2

 والجبال والشعب، األودٌة  فً وسط تلك 

ولم ٌكن له سوى مسلك
3

، وسدوا له ةل من كل ناحًئ واحدا، ودارت علٌه القبا

 مرةأولالمسلك الذي دخل منه 
4

، واشتؽلوا بالقتل والنهب  فً تلك العساكر 

والقومان اللً
5

 وأما، ة قتلوا منهم خلقا كثٌرا، والكثرة من الموت كانت من الخٌال

 الباي ؼرق العود به فً وسط واد، وقتلوه فً ]أما[العسكر سلم منه البعض، و

موضعه ودفنوه ببلدهم
6

ع فً الناحٌة  الشرقٌهئ من اكبر الوقاالواقعة، وكانت هذه 
7

 ،

الشرقٌه
7

 تؤسفوار ئ الجزاإلىهذا الرجل عثمان باي، وبلػ خبره /ظ/7و/ة ، وبعد  وفا

ا على ما وقع، ولكن الندم على ما وقع ال ٌنفع، وولوتؤسفوا
8

آخر  من بعده رجال 

.  ٌقال له عبد هللا باي

 

 

 

                                             

                                                 
1
 .بقصد، ٌجتاز -  

2
 .1043،المعجم الوسٌط: ، و952، لسان العرب: استو عر، أي تعسر علٌه األمر، أنظر  - 
3

 .األصح، ِغٍىب - 
4
ٌقصد أن القبابل قطعت الطرٌق بٌن الباي ومحلته، وخدع، وتقول بعض المصادر أن األرض  -  

، 86 مذكرات الزهار: ؼمرت بالمٌاه  بفعل التساقط الشدٌد، فؽمرت أرجل حصان الباي، أنظر
 .171، المرآة، حمدان بن عثمان خوجة، 301 طلع السعود،الزٌانً، 

5
 .٠مصذ اٌز٠ٓ - 

6
ترك جثمانه فً مكان ٌدعى بنً بلعٌد، وقدم رأسه قتل الباي اٌضا، و لقد هزمت جٌوش الباي، و-  

إلى ابن األحرش من قبل المدعو ابن عمٌرة من أوالد عطٌة، وتذكر المصادر أن الباي قتل والسٌؾ 
هذا ضرٌح المرحوم عثمان بن "، وكتب على قبره قبره،(بنواحً المٌلٌة )بٌده، ودفن بؤوالد عواط 

هجرٌة 1219محمد باي قسنطٌنة الذي قتل بهذه األرض المسماة أخناق علٌهم من بالد عواط فً
 -:، و120، مذكرات الزهار: وقد كانت مدة والٌته عامٌن ونصؾ، أنظر". م1804/

Luciani,opcit,p300                
7

 تعتبر هذه الحادثة من أهم الحوادث وكادت أن تقلب األوضاع ضد األتراك، وقد أدت إلى عواقب - 
أبو القاسم سعد هللا، تارٌخ الجزابر : وخٌمة، وشدد الباٌات خاللها الخناق على نشاط المرابطٌن، أنظر

. 21، معجم مشاهٌر المغاربةن أبو عمران، 223-2/222الثقافً، ج
 .  و هذه الحوادث أثرت على جمٌع المجاالت وخاصة المجال االقتصادي 

8
 .فٟ األصً، ٌٚٚٛ - 
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 . [ى1806-ى1804ٌّفيتر/ُـ1221-ُـ1219:ّالٌج  عتد اهلل تبي]

أصله     تركً 
1

 على بنً جعد2دئ، كان قا
3

 رجال ألنه، اختاروه لخلؾ الثار، 

 انه ٌى، صحٌح القلب، فعلى ما حكواآلفتان فً  طرٌق الطراد أحدشجاعا لم ٌؽلبه 

 وحده، والطرٌق مخٌفة، ولم ٌشعر بؤحد ءالصحرا  قصدإلى ةكان ٌمشً من قسنطٌن

من قطاع الطرٌق
4

، ولبس القفطان على ة قسنطٌنإلىر ئ قدم من الجزاأن، فلما 

، فلم ٌجد ة بحضره الدٌوان والعلماء والمخازنًةدخل الخزن [وعندما]، ةحسب العاد

 إال لم ٌجد فٌها واإلبلفٌها شٌبا ال دراهم وال سالح، وكذلك خزنة الخٌل والبؽال 

ة كلهم منافقٌن خارجٌن عن الطاعاألوطان أهلالقلٌل ووجد 
5

. 

 التوانسة، فالكل شوشوا لهم وأخبار وسبب خروجهم هذا الدرقاوي المذكور،     

 عبد هللا باي المذكورأمره تم أنعقولهم، وفسد ذلك الوطن فسادا كلٌا، فلما 
6

 فً 

ةلالبلد عمر مح
7

 باألخذ فٌهم وأحاطتونس،  لبلد الشرق من ناحٌة  ، وخرج قاصدا

والنهب، فمن جملة ذلك اخذ لهم عرشا ٌقال لهم الفراشٌش
8

ة ، ٌركبون نحو الثالث

 من الخٌل، وبقً على تلك9ؾاال
10

 النمط مدة عام وهو مشتؽال بالؽزو على  

                                                 
1

وصل مع مجموعة هامة من االنكشارٌٌن وفرسان الخٌل والمخزن، وكان ، كان من أتراك الجزابر -
مجٌبه بهدؾ استتباب األمن والهدوء، وكان ذلك بعد وصول الداي الجدٌد أحمد باشا، وهو الذي 

 .E.Mercier, histoire de Constantine,p317:  للقضاء على ابن االحرش أنظرأرسله

Et: M.Gaid, chronique des beys, p54    
2

 .األصح، لبئذا- 
3

 .48مذكرات الشرٌف الزهار،: انظر.  الجزابرألؼاالقابد الخامس  - 
4
لقد وصؾ أحد الفرنسٌٌن طرٌق الصحراء فً بداٌة االحتالل، بؤنه صعب المسالك وٌتٌه فٌه  -  

 -Rosette,L'algérie,p154-156 : اإلنسان بسرعة، وؼٌر ذلك من الصعوبات، للمزٌد، أنظر
5
 . ٌقصد أنها فترة الفوضى واالضطرابات وتراجع االقتصاد -    

6
 .أي بعدما تسلم الحكم -  
7

 .فٟ االصً، ِحخ - 
8
 عرش الفراشٌش، ٌقع فً الجهة الؽربٌة لتونس وهو ضمن القبابل التونسٌة وكان تحت نطاق -  

 -22Féraud, Les Ahrar,p :سٌطرة قبٌلة الحنانشة  الجزابرٌة، أنظر
9

 .األصح، آالف-  
10

                                                                                                     .    األصح، ذلك
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عمالة تونس
1

 وطنه، واشتؽل أهلعفى على  [قد] وذلك منه حٌله وهندسه، كان

بؽٌر
2

 والناس رجعوا على ما كانوا علٌه من النفاق وقلة إال فلم ٌتح تلك المدة 

، من ؼٌر ة والدوام علٌهم من الؽرامات والعادات المخزنًألمرهالطاعة، وامتثلوا 

، وكانوأعوام ة مدة ثالثةكلفة، وال قتل، وبقً على تلك الحال
3

 ة جماعة من المخازنً

 بن زكريأوالد، منهم أشؽاله مفسدٌن فً أحكامهٌن له فً ض معارةالمخازنً
4

 

األبٌض بن وأوالد
5

 دار أهل، وسبب ذلك كانت عداوة سابقه بٌنهم وبٌن . ومن تبعهم

 شٌخ العربةدار بن قان
6

 من بنات بن امرأة هللا باي كان متزوجا /و/8و/ وهذا عبد

ةقانة شٌخ  العرب اسمها داٌخ
7

 .

ة وبٌت الزكارة     وكانت بٌن دار بن قان
8

زمان   سابقه منة، ومن تبعهم عداو

ةالمخزنً واخذ ماله ٌعنً بالحروب  قتلهأخٌه، بحٌث من قدر على واألجداد اآلباء
9

 ،

ةالمخزنً
9

 تولى عبد هللا المذكور، ودخل لقسنطٌنة كما  ذكرناه سابقا أن، ولما 

                                                 
1

م، وقد استطاع الوصول إلى 1805 ٌقصد والٌة تونس، وسبب الؽزوة أن الداي قد كلفه بها سنة - 
محمد الصالح : قلعة األصنام، وأخذ العدٌد من قطٌع األؼنام واألبقار، ودارت الحرب مع تونس، أنظر

 M.Gaid,chronique   des-                                 : ، و93، فرٌدة منٌسةابن العنتري، 

beys, p56   
2
 . األصح، بالؽٌر -  

3
 . األصح، وكانت -  

4
أصلهم من بنً هالل بنى عامر، وكانوا ٌقٌمون فً إفرٌقٌا الشمالٌة، وقد كانوا ٌمثلون قوة أسرة  -  

عمر رضا كحالة :بوعكاز الجنوبٌة، والتً تعتبر من األسر الخمسة الحاكمة فً إقلٌم قسنطٌنة، أنظر
 .19 ، األسر الحاكمة،جمٌلة معاشً: ، و377،القدٌمة والحدٌثة معجم القبائل

5
هً أسرة قسنطٌنٌة ٌعتقد أن أصلها عربً، اعتنقت اإلسالم قبل العهد العثمانً، وتعتبر كذلك من  -  

 .127/، هامش المرجع نفسهمعاشً، :  األسر الحاكمة، أنظر
6
م، وقد اختلؾ فً 18 ظهر من األسر الحاكمة فً النصؾ الثانً للقرن ما أسرة بن قانة هً آخر -  

أصولها، وكان لؤلسرة مكانة فً الصحراء والحضنة، وكان هدؾ العثمانٌٌن من التقرب منها  فً 
 األسرة،بعض الفترات  هو ضرب أسرة بوعكاز، وأحمد باي آخر الباٌات، إبن إلحدى بنات هذه 

 .71- 65، المرجع نفسهمعاشً، -V.Devoisin,opcit.p143: أنظر
7
 هً ابنة حسن باي بوحنك، كانت قد خدمت زوجها بنصابحها، وكانت لها عالقات جٌدة مع -  

، 87، مذكرات الزهار: األتراك واألؼنٌاء، وكان رجال المخزن ٌستشٌرونها فً أهم القضاٌا، أنظر
 -E.Mercier, histoire de Constantine,p320:و
8
 . ٌقصد ابن زكري-  
9

 كان السبب فً هذه الحروب هو الرؼبة فً الحصول على لقب شٌخ العرب، وقد طبق الباٌات -
سٌاسة فرق تسد بٌن هذه األسر، حٌث أوجدوا منافس كبٌر ألسرة بوعكاز وهً أسرة بن قانة، وكذلك 
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 ال تقدم وال أنر، فحلفت له ٌمٌن مؽلظ، ئتلحقه من الجزا [لكً]بعث لزوجته [حتى]

وأجدادهها ئ اباأعداءٌنظرها  قبل موت 
1

الباي عبد ] بلػ كتابها له، مسك أن، فلما 

، منهم سً آخرهم، ومن تبعهم وقتلهم عن األبٌض بن وأوالد بن زكري، أوالد [هللا

 بن زكريإبراهٌمالدهمان بن زكري، وسً سعد بن زكري، وسً 
2

، والحاج  احمد 

، ة المذكورة بلػ خبر موتهم لداٌخأن على عثمان باي، ولما ة كان خلٌؾاألبٌضبن 

 هً ة وفرحت فرحا عظٌما وعملت مهرجانا  كبٌرا، وهذه داٌخةقدمت لقسنطٌن

 الحاج احمد بايةخال
3

 فً ساعة التارٌخ، والسبب فً هذه ة، المتولً على قسنطٌن

 صالح بايأٌامالعداوة من 
4

 .

 ذلك الوجق، فمنهم دار صالح باي وٌتبعوهم أهل      كانوا مقسومٌن على نصفٌن 

الزكارة
5

 والجالجلة
6

 بن قانة واقرابهموأوالد، األبٌض بن وأوالد 
7

، كلهم وأحبابهم، 

  شر، ودار حسٌن باي، وبٌت الذباح شٌخأو  خٌرا ةصفا واحدا، وكلمة واحد

ةوالعواشري 8اٌؼشة
9

علًة ، ودار بن قار
10

، ودار بن  نعمون
11

 ودار حسن 

                                                                                                                                                    

 E.Mercier, histoire de -:أسرة المقرانً التً قسمت بدورها إلى فروع متناحرة، أنظر

Constantine,p221.271الى 257 األسر الحاكمة،معاشً، : ، و. 
1
 المقصود هنا، أسرة بوعكاز وأتباعهم بن زكري أعداء أسرة بن قانة ، واألصح، آثبء٘ب ٚأخذاد٘ب-  

2
 . ربما كان هإالء من رجال المخزن منذ عهد صالح باي-  

3
 .هو آخر الباٌات، و أمه إحدى أبناء أسرة بن قانة، كما سنرى الحقا-   

: ان هذا الصراع مع اسرة بن ؼانة جنوبا كان منذ عهد صالح باي، انظر- ارنست مٌرسًٌ- ٌذكر -3 
E.Mercier, histoire de constantine, p286.- 

5
 .أي بن زكري - 
6

 ابن جلول، باعتبارها أسرة حضرٌة هامة بقسنطٌنة مقربة من صالح باي، وهً ذات أسرةٌقصد  -
 -E.Mercier, ibid, p222:  مؽاربٌة، وقد تزوج منها، أنظرأصول

7
 .األصح، البسثُٙ - 

8
األسر : معاشً: هو محمد الذباح أحد شٌوخ عابلة بوعكاز، وكان معادٌا لنظام الباٌلك، أنظر - 

 .199، الحاكمة
9

ٌقصد أسرة بوعكاز بوعاشور بمٌلة، والتً تختلؾ عن أسرة بوعكاز الذواودة الصحراوٌة  وأسرة  -
بوعكاز بوعاشور الجبلٌة بمٌلة، ٌرجع أصلها األول من منطقة أوالد زناتً، وفً عهد صالح باي 

 .79-77، المرجع نفسهمعاشً، : استطاع أن ٌفرق بٌن أفراد األسرة وقهرها، أنظر
10

 . ٌبدو من خالل تسمٌتها أنها من أصل عثمانً- 
11

 هً إحدى األسر القسنطٌنٌة، ولعلها نسبة إلى أحد باٌات قسنطٌنة، ولعله بن نعمان، وقد اختلؾ - 

 .132، المرجع نفسه معاشً، :نظرأفً أصولها، 
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البجاوي
1

 ماتوأنولما   ، ومن تبعهم كذلكإبراهٌم، ودار بن شاندارلً 
2

 إالء ه

 بن كوجك علًإسماعٌلالناس المذكورٌن، سلك منهم رجال اسمه 
3

 إلى، و هرب 

مشتؽال  ، وهوة بها مدة عامٌن وزٌادوأقامر، ئ الجزاإلىالجبال، ومن هناك قدم 

 وكانوا ، المخزن وعامل كل واحد منهم بمال كثٌرأرباب والتحلٌة عند ةبالشٌطن

 وأ لمن عنده دراهم كثٌرة سواء حاللً إالالء الناس ال ٌسمعون وال ٌنظرون إه

 واألخبار، وباختصار، سمع كالمه وقبل وزاد فً التخلٌط /ظ/8و/حرامً،   

 سلم فً ذلك أن إلىسودوا له  قلبه وعموا بصٌرته،  [أن]إلى الباشا، أذن فً الكاذبة

اورهمشالرجل، واقر بعزله، و
4

علٌه برد حسٌن فؤشاروا  فٌمن ٌرد فً موضعه، 

ولد صالح باي
5

، وكل ة ؼزٌرأموال، كونه ولد سلطان ودار قدٌمه وصاحب 

، ٌعرؾ سٌاسة الملك وٌضبطها، وأدب وهو صاحب عقل أباه كانوا ٌحبون األوطان

وهذا كله كذوبات
6

. رٌةئ الدولة الجزاأرباب وخٌانات من 

 

                                                 

: م، إلى نهاٌة الحكم العثمانً، أنظر19 هً أسرة بدأت تستولً على منصب قابد الدار منذ القرن -1
  .130،  المرجع نفسهمعاشً،

2
 .                                                                             األصح، مات- 
3

 أسرة بن كوجك علً إحدى األسر الحضرٌة الهامة فً قسنطٌنة، ودلٌل ذلك نص  لمخطوط دتع -
ومما وجد :"من خمسة ورقات ٌتضمن توارٌخ دخول األتراك إلى قسنطٌنة لمإلؾ مجهول، ورد فٌه

فً بعض عقود األمالك والظهراوات  ماهو تصحٌحا أو تحقٌقا للكتاب المشار إلٌه من دار سٌدي 
، وهً ذات أصل تركً، وأشار البعض أنها كرؼلٌة، ..."الشٌخ ابن الفقون ومن دار كجك كجك علً

ولها عالقات هامة، وأثرت خاصة بعد وفاة صالح باي، حٌث فر إسماعٌل بن كوجك علً، وكانت له 
امتٌازات واسعة  وكان لعابلته اهتمام باألوقاؾ، وقد ذكر أبو القاسم الزٌانً حٌن زار قسنطٌنة، انه 
التقى احد افراد هذه العابلة وهو محمد بن كوجك علً والذي كان كاتبا لصالح باي، ولما قتل الباي 

اخذ منه اموال كبٌرة وذكر له أنه جمع ماال ٌحصى من األموال، ولعل صاحب المخطوط ٌقصد هذا 

، 1541مخطوط لمإلؾ  مجهول، معهد المخطوطات العربٌة بالقاهرة، رقم: نظرأالشخص، 

معامالت ، ٌوسفً صرهودة، 156-154،الترجمانة الكبرىأبو القاسم الزٌانً، : وجه، و1ورقة
  .145-143 ومبادالت،

4
 .فٟ األصً، ٚعبٚسُ٘ - 

5
، وكان (هـ1223-هـ1222)1807م إلى جولٌلة 1806هو ابن صالح باي، تولى الحكم فً نهاٌة   -  

صؽٌرا الٌستطٌع تسٌٌر شإون الباٌلك، واستقبل جٌدا نظرا لسمعة ابٌه ولتاثٌر العابالت الكبرى 
  -.E.Mercier, histoire de constantine, p320: الصدٌقة له، أنظر

6
 .أكاذٌب األصح، - 



72 

 

  .[ى1807-ى1806/ُـ1223-ُـ1222:خعًٌٌ ّهد صبهح تبي] 

كان هذا ولد صالح باي المذكور ولدا صؽٌرا السن، ال ٌبت بعرضه، ولم       

نه ا ما كان ٌحكى علٌه ة، فمن جملأخواته مثله مثل أحداٌخرج من داره، وال ٌعرؾ 

 إالٌخفً نفسه حٌن ٌتكلم الرعد  فً السماء، وال ٌخرج  فً اللٌل لدار الوضوء 

باألنٌس معه، لكن من سوء تدبر االعجام
1

 فً ذلك الوقت والتضاربهمالمملكة أهل 
2

 

األموال ألخذ
3

والحاصل قضٌت حاجة  ،األرنب، نزعوا السبع ووضعوا فً منزله 

وأمروهم البلد والدٌوان ألهلاسماعٌل بن كوجك علً، وكتبت له المكاتب 
4

 بقتل 

وأمروهمعبد هللا باي، وتولٌة حسٌن ولد صالح باي فً موضعه، 
5

 بالسمع والطاعة 

وبعد كتب المكاتب، خرج بن كوجك علً المذكور خفٌه واخذ طرٌقا  والطاعة له،

 وصل لبلد أن إلى جبل إلى من جبل ة، وبقً ٌمشً بالحٌلةؼٌر الطرٌق المعلوم

 دار صاحبه حسٌن المذكور واخبره بما إلى، دخلها لٌال، ومشى مقابله ةقسنطٌن

جرى ووقع، وكان فً ذلك الوقت عبد هللا باي  خارج البلد فً ناحٌة الشرق بجبل 

 إلىاسمه داموس الحمام، وبقً بن كوجك علً مختفٌا فً دار صاحبه لٌال ونهارا 

 العادة على حسب وأكابرها البلد أهل قدم عبد هللا باي من بسكره، تلقوه أن

 اللٌلة التً ٌدخل فٌها عبد هللا باي للبلد، بعث بن كوجك /و/9و /وفً تلك، المعلومة

 النوبة فقرءوها، وعرفوا ما وأؼار للدٌوان، ئعلً المكاتب التً جاء بها من الجزا

ربت علٌه ض، وة الصباح دخل عبد هللا باي المذكور لقسطٌنأصبح أنفٌها ولما 

المدافع والموزٌقات
6

 ى نزل من اعلالمملكة وصل لدار أن على حسب العادة، فلما 

                                                 
1

                                                                                          . األعاجم:   بقصد-
2

 . األصح ٚرعبسثُٙ- 
3

 كان الهدؾ من وراء قتله هو الحصول على األموال، وقد أصبحت هذه العادة جارٌة بعد مقتل كل -
  .87،مذكرات الزهار: باي، أنظر

4
                                                                                           .  األصح، وأمرهم-
5
  .                                                                                                    األصح، وأمرهم- 

6
 .  طبول التولٌةاياألصح، الموسٌقى، -   
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، فلما تمواالقهوةه وعماله، وجلس على كرسٌه وشربوا ئجواده هو، وجمٌع وزرا
1

 

شربها، قامو
2

 إلى الدٌوان وتراموا علٌه ونزعوا له السالح ومشوا به أهل له 

هئ، وادخلوه الحبس، وفً اللٌل خنقوه هو والبعض من وزراالقصبة
3

 . 

[حسٌن ولد ] اوبعد ربطه جاءوا فولو    
4

لبسوه القفطان ووضعوه ا صالح باي، و

 بنت عروسه، وبعد قعوده اشتؽل باللهو والطرب وشرب كؤنهعلى الكرسً 

 ارتفع أن إلىالمقطرات من المسكرات، وترك الخروج لؤلوطان وقلة الؽزو علٌهم، 

ي ونقصت الؽرامات وطالت أٌداألوطانالحكم فً الكثٌر من 
5

 البدعات، وكثرة 

 . فً كل ناحٌة، ونقصت الطرقات على الماشً والجاياآلفتان

 بلؽت  لسلطنة تونس، طمعوا فً ذلك أن إلى األخبار وقع ما ذكر وتمادت     

رئالوطن وعزموا على نزعه من ٌد سلطنة الجزا
6

 واشتؽلوا بتجهٌز العساكر 

 .والقومان

، ثؼذِب خٙضٚا اٌىث١ش 7ح  لغٕط١ٓألخذ وقت عمروا محلة وبعثوها أسرع وفً     

 

 

                                                 
1
 .اأتمو األصح، -  

2
 . األصح، قام-   

3
م، كما قتلت زوجته داٌخة، وحسب المصادر أن سبب قتله من قبل الداي 1806/هـ1221  قتل فً - 

أحمد باشا، هو تدخل زوجته فً مواقفه، ونظرا لتؤثر التجارة عبر المناطق الشرقٌة بعد منح األنجلٌز 
فرٌدة العنتري، : امتٌاز صٌد المرجان بالقالة بدل الفرنسٌٌن، الذٌن أثروا على الداي لعزله أنظر

 -.E.Mercier, histoire de constantine, p320:  ، و94 /1، هامشمنٌسة
4

 .سقط بحجم كلمتٌن، وقد أكملت السقط بما ٌخدم المعنى-  
5

 .فً االصل، اٌد-  
6

لقد استؽلت تونس فترة الثورات فً الجزابر للتخلص من هٌمنة الجزابر، وما علٌها من ضرابب، - 
 .167، ةآ الوز، حّذاْ ثٓ ػثّبْ خٛخخ،90، تاريخ تىنض، محمد الهادي  الشرٌؾ: أنظر

7
كان قابد الحملة التونسٌة هو سلٌمان كاهٌة األول، الذي كان من خواص الباي التونسً السابق - 

علً باشا، ثم ترقى إلى أن أصبح كاهٌة المحال، وتدرب على ذلك إلى أن توجه بالمحلة إلى 
: م، أنظر1807سبتمبر21/هـ1222 رجب 21قسنطٌنة، وتوفً بعد رجوعه منها فً 

اٌؼشث١خ الدار)، المجلد الرابع، إتحاف أهل الزمان بؤخبار تونس وعهد األمانابن أبً الضٌاؾ،   

 .7/56، (1999ٌٍىزبة
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 ػٍٟ ثٓ ٠حٟ ثٓ ٚأٚالد 3 )...(2حٚاٌحشاوذ1ح ِٓ االػشاػ اٌىجبس ِثً إٌّبِؼ

 .6  اٌؼظبَ 5 اٌٙذا٠بدٚأػطُٛ٘، ٚغ١شُ٘  ٚاٌجغٛا ٌُٙ اٌجشأظ 4غبٌت

[م1807-هـ1222الحملة  التونسٌة]
7

. 

 وقت، وكان كبٌرها  الحاج مصطفى أسرع و الحاصل بعثت تلك المحلة فً    

االنكلٌز
8

 . المقدم ذكره

ونزلت تلك المحلة بالسطح المنصورة     
9

 أوال  كما ذكرناها  
10

اآلنوالتذكر  ،
11
 

 وادي الزناتًإلى وصلت أنقدوم محلة تونس، فلما 
12

 بثمانٌة،  قرٌبا من البلد 

 وعسكره، ووقع القتال بٌنهم ساعة سواٌع، تلقاهم الباي حسٌن بالبعض من قومانه 

 وصلوا لباب  أن إلى /ظ/9و/من الزمان، وهرب حسٌن باي وهم ٌتبعونه  وهو هاربا

                                                 
1

 Charles Féraud, Ouled sidi abid,in: إحدى القبابل الهامة فً باٌلك الشرق، أنظرٟ٘ - .

R.A,V18,A1874,p469   
2

قشً، : قبٌلة هامة فً باٌلك الشرق وتدعى أٌضا العواسً، تعتبر من القبابل المخزنٌة الكبرى أنظر- 
  .91، قسنطٌنة فً عهد  صالح باي

3
 .(الحراكتة)حذؾ لكلمة مكررة   -
4
هً قبٌلة تقع شمال تبسة، وتسٌطر مع أوالد مومن وأوالد بورنان على المنطقة الحدودٌة، وٌقال -  

 Charles Féraud,Les Ouled :أن ٌحً بن طالب تنحدر من أسرة  شرٌفة ودٌنٌة، أنظر

Yahia Bentaleb,in R.A,V18,A1874,pp472-473 
5

 .األصح، اٌٙذا٠ب - 
6
كانت هذه القبابل الشرقٌة للباٌلك قد تحالفت مع باي تونس نتٌجة لتؤثر تجارتها مع فرنسا بسبب - - 

تعوٌضهم باألنجلٌز فً القالة، وقد حذر الباي السابق عبد هللا باي من ثورة األهالً وانضمامهم إلى 
حكام تونس، نظرا لموقؾ الحكومة من العداء تجاه الفرنسٌٌن بالقالة لكونهم المتعاملٌن الربٌسٌٌن مع 

 M.Gaid,chronique des beys, p58 : التجار المحلٌٌن، أنظر
7

هو تارٌخ أورده أحد أفراد عابلة محلٌة، حٌث ذكر أن الحملة بدأت ٌوم الجمعة من شهر محرم    -
هذا تارٌخ عرض تونس مع قسنطٌنة :"م، وعنوان  رواٌته1807افرٌل3:  هـ الموافق ل1222سنة 

 -      S, Notes chronologiques, p165:، أنظر"وما جرى بٌننا
8

هو باي لقسنطٌنة سابقا، اتفق مع باي تونس حمودة باشا عندما لجا إلٌه بتونس رفقة ابنه علً، - 
على استرجاع والٌته،  كما أن استقراره بتونس قد منع علٌه اإلتصال بالخارج، وأحٌط بمجموعة من 

 . 91، تارٌخ تونسمحمد الهادي الشرٌؾ، : ، و96، مذكرات الشرٌف  الزهار: الضباط، أنظر
9

قلعة بناها األتراك تقع ما بٌن سٌدي مبروك والمدٌنة القدٌمة، وهً األصح، بسطح المنصورة، - 
. 3/52، هامش، تارٌخ قسنطٌنةأحمد العطار: أنظر

       وحسب رواٌة المخطوط العابلً الذي ذكرناه أن القوات التونسٌة ردت قوات حسٌن ولد 
   S, Notes chronologiques, p166 -:صالح باي  إلى المنصورة، أنظر

10
 .لم ٌذكر صاحب المخطوط ذلك من قبل، ولعله سقط-  

11
 .األصح، ٌٕٚززوش ا٢ْ - 

12
 .كانت ضمن االقبابل الشرقٌة، وتقع حالٌا بٌن مدٌنتً قسنطٌنة وقالمة -
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ةالقنطر
1

 الباب إلى وصلوا أن، وفً ذلك الٌوم مات من الفرٌقٌن ماال ٌحصى، ولما 

، وبنوا محلتهم بها وباتوا تلك اللٌلة ٌرمون ةالباب المذكور، رجعوا لسطح المنصور

 والكوزةعلى البلد بالكنبر
2

 علٌها شهرا وٌومانوأقاموا طلع النهار، أن إلى 
3

 وأهلها 

 قدمت أن إلى فً شده وضٌق من العطش، والؽبن لٌال ونهارا وهم صابرٌن، وأهلها

 فً البحر على مرسى عنابهوأخرىر واحده فً البر ئعلٌهم محله من الجزا
4

 ،

 توشماال، وانكسر  السٌؾ فً محلة تونس ٌمٌناوأوقعواوالتقوا علٌها فً ٌوم واحد 

تلك المحلة كسرة شنٌعة
5

 هللا، وخلفوا إال، ومات لهم من العسكر ماال ٌحصً عدده 

 ما لٌس له حد وال عدد، ومن نجى من الموت فر هاربا، ولم ٌنج منهم األموالمن 

 االعراش وأهل بهم القومان وأحاطت المدة بعٌده بٌنهم وبٌن بالدهم، ْ القلٌل الإال

ناحٌةمن كل  
6

 حسٌن ولد صالح باي المذكور، وأما بلؽوا العمالة بالدهم، أن إلى، 

 تمت الدعوة، وانكسرت أن إلىفر هاربا للجبال مع البعض من خدامه، وبقً هناك 

ةمحلة التوانس
7

 قلٌال خرجت محلة إالرجع للبلد حاشما مخزٌا، فلم ٌلبثوا   [ثُ]، 

                                                 
1

 دراساتسعٌدونً، : هو باب بحافة المنصورة، ٌفصل قسنطٌنة عن جبل المنصورة، أنظر- 
 .310، وأبحاث

2
االصح، الكورز، وهً نوع من االسلحة القدٌمة عٌارة عن قضٌب مملوء بالمسامٌر، وقد قام - 

الجٌش التونسً بفرض حصار على المدٌنة،  بعدما تراجع حسٌن ولد صالح باي ثم الذى بالفرار، 
 .193،المعجم الموسوعًسهٌل صابان، . 167، المرآةحمدان بن عثمان خوجة، : أنظر

3
طٌلة هذه المدة الكاملة والمدافع التونسٌة من أعالً المنصورة وسٌدي مبروك تقذؾ أصوار - 

المدٌنة وكان للسكان مدفعٌن فقط  للدفاع عنهم، وٌذكر صاحب المخطوط العابلً أن مدة الحصار 
  S,Notes chronologiques, p166-:  نظرأكانت شهرا واحدا، 

4
كان الدعم قد أتى فجاة من منطقة السمندو والمتمثل فً مجموعات عسكرٌة كبٌرة، ثم قوات - 

اضافٌة التحقت من مرسى عنابة وهذه القوات عددها ثمانٌن خٌبة من الجزابر، وأربعٌن خٌبة من 
 -E.Mercier, histoire de constantine, p324.-: S,opcit, p166,et: عنابة، أنظر

5
بدأت كال القوتٌن اآلتٌة من الجزابر عبر السمندو والتً أتت من عنابة بالدعم مما أدى بانسحاب - 

 - M,Gaid, chronique des beys,p57:الجٌش التونسً،  أنظر
6

من بٌن األعراش التً التحقت للقضاء على المحلة التونسٌة، قبابل الفلٌسة، حٌث تكون جٌشان،   -
:  جٌش ٌقوده المقرانٌٌن واآلخر انكشاري والمعركة الفاصلة كانت  حول واد بومرزوق، أنظر

M,Gaid,Ibid, p58- 
7

أي فشلت الحملة التونسٌة، وقد عاد الجزابرٌون باألسرى والؽنابم، وكان ذلك فً ٌوم األحد - 
 -S,opcit,p166:  ، و97، مذكرات الشرٌف الزهار: م،  أنظر1807/ هـ1222صفر25
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أؼار وكبٌرها حسن ئ من الجزاةكبٌر
1

 بلػ أن، قاصدا خلؾ الثار من التوانسة، ولما 

، وخرج منها هو و ولد صالح باي، كل واحد منهما بمحلته، أٌاما بها أقام ةلقسنطٌن

 وادي سراطإلى وصلوا أنوقصدوا بلد تونس، فلما 
2

، وبنوا محالهم، تلقتهم العربان 

ذات  [و] قلٌله، أٌام، ووقع بٌن الفرٌقٌن قتاال كبٌرا، وفً التونسٌة والمحال الشرقٌة

 الطراد، هرب ولد صالح باي مع البعض من خدامه، وترك أثناءٌوم وهم فً 

 ال راٌسةوقومه هامل عسكره
3

بذلك /و/10و/ لم ٌكن عنده خبر ا لها، واالغ

 بلؽه خبر هروب الباي، بقً أن إلىالهروب، وكان مجتهدا فً الفتن من ناحٌته، 

ٌلل جن الأن تم ذلك الٌوم، ولما أن إلىٌتحٌل وٌدبر فٌما ٌعمل 
4

خذ ا، ركب جواده و

خذ البعض من خزنته، وكر راجعا هو وقومانه وعساكره وتركوا تلك المحال او

مٌتة
5

 فمن األلٌم، مسك ولد صالح باي، ربطه وعذبه العذاب ة بلػ لقسنطٌنأن، ولما 

 ٌسخنون الماء، وٌصبوه [كانوا] قطعوا علٌه النوم، و[قد ]فمن جملة العذاب كانوا

ا، واقلعوا له أسنانه كلهرأسهعلى 
6

 ماتأن إلى العذاب أنواع، وال زال كذلك فً 
7

 

مات
7

.  وولى فً موضعه رجال ٌقال له علً شاوش

                                                 
1

ربٌع 2 بعثه الداي أحمد باشا على رأس حملة كبٌرة لتالقً محلة تونس، وكان ذلك فً ،كان قابدا - 
    ,S, ibid, p166-                                                    :م، أنظر1807/هـ1222الثانً

E.Mercier, histoire de constantine, p324.- 
2

هو واد قرب مدٌنة الكاؾ التونسٌة  ٌفصل باٌلك الشرق عن تونس من الجهة الجنوبٌة، - 
 222E.Mercier, ibid,p:أنظر

3
 .األصح، سئ١ظ -

4
 .فٟ االصً، ا١ًٌ - 

5
سبب الهزٌمة هو تواطإ بعض الجزابرٌٌن ومنهم بن عاشور شٌخ فرجٌوة، الذي تلقى مبالػ -  

مالٌة، وكذلك الباش سراج قابد الحراكتة، كما أن القابد التونسً سلٌمان كاهٌة، قد نفذ ضربات مفاجبة 
أدت إلى اضطراب القوات الجزابرٌة، و ٌذكر الزهار أن الجٌش التونسً لما علم بؤن محلة 

الجزابرٌٌن بقٌت وحدها وهروب عساكر الباي، فعاد وأخذ ما وجده دون قتال وال عذاب، ومن 
األسباب كذلك هروب  الباي وكونه عدٌم التجربة، وهذا ما جعل صاحب المخطوط العابلً ٌعبر  

: ، و98،مذكرات الشرٌف الزهار: أنظر" بفتنة حسٌن باي ابن المرحوم صالح باي"عبر عن ذلك 
 - S,opcit,p165:، و166حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، 

6
 .فٟ األصً، وٍُٙ -
7
 .96، فرٌدة منٌسةمحمد الصالح العنتري، : م، أنظر1807/هـ1223توفً فً -  
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 .1 [ى1808-ى1807/ُـ1223-ُـ1222: ّالٌج عوً صبّش]

 كان رجال شجاعا ألنه، ة المعدٌن لخدمة محلة قسنطٌناألتراكاحد كبراء [٘ٛ]     

 كان حٌن ٌتؽششأوصافه، فمن جملة  األتراكمن فحول 
2

وٌبرق عٌناه فً احد  

)...(
3

وجٌدت التً كانت فٌه، وبعد قعوده على الكرسً، اشتؽل بوالهٌبة الرهبة من 
4

 

وجٌدتب
4

 ما ٌلزمه للدشمان
5

، وكان من جملة اجتهاده الذي اجتهده فً خلؾ الثار ما 

، والخٌل، والبؽال والسالح، والقمح، اإلبل إال المطالب وأهل من الؽرامة، ٌؤخذما 

، أشؽاله تم أن، ولما ة المحلإلقامةوالشعٌر والؽراٌر، وجمٌع األمور التً تلٌق 

ووجد
6

األؼا، قدم له أموره جمٌع 
7

 تونس إلىر بمحلته، فقصد المشً ئ من الجزا

 بهم، فً األشؽال لتتمٌم أٌاما بها أقام، ة لقسنطٌناألؼا وصل أن، فلما أخرىمرة 

لًئ، اسمه احمد شاوش القبااألتراك قام علٌهم رجال من أن ذلك أثناء
8

 .

 

 

 

                                                 
1
-هـ1222هو علً ابن بابا علً، قابد سباو بالقبابل، خلؾ الباي المقتول وتولى الباٌلك فً-  

م، وأصله من األتراك، وكان ضمن األوجاق، وٌذكر 1808م إلى سبتمبر1807أوت / هـ1223
محمد : العنتري أنه عرؾ بالشجاعة خالفا لؽٌره، وقد عٌن بهدؾ القٌام بحملة ضد باي تونس، أنظر

  E.Mercier, histoire de constantine,p328 :، و97، فرٌدة منٌسةالصالح العنتري، 
2
 .991، لسان العرب: األصح، ٌتؽشمر، أو ٌتؽشم، راجع-  

3
 .حذؾ عبارة ؼٌر البقة -  

4
 .  ٌقصد بتوجٌد أي بتحضٌر-  

5
 .الدوشمان، ٌقصد بها الدنوش-  

6
 .أي، حضر واعد -  

7
هو اآلؼا حسٌن الذي كان قابدا للقوات اآلتٌة من الجزابر بهدؾ توجٌه الحملة على تونس ٌوم -  

فرٌدة ، العنتري، 167،المرآةحمدان بن عثمان خوجة، : م، أنظر1808هـ1223ربٌع الثانً 20
 S,opcit,p167 -:، و1/97، هامشمنٌسة

8
 قدٌم بقسنطٌنة، وهو من الضباط المتقاعدٌن، وٌدعى بوترتورة،وقد استقر بجبال اكان شاوش-  

القبابل، ثم رجع إلى قسنطٌنة، وتقرب من االنكشارٌة، ونظرا لعالقة المصاهرة التً جمعته مع إحدى 
 :=العابالت استطاع كسب صداقة كبار رجال الجٌش، وبدأ ٌدبر لالنقالب على الباي، أنظر

E.Mercier, histoire de Constantine, p329-التجارة محمد العربً الزبٌري ، :  ، و
 . 31،الخارجٌة
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 .[ى1808/ُـ1223خيرد أحيد صبّش اهلتبئوً]

ا كان منفً    
1

  مع البعض من ةربط ربط [و] ورجع أعوامل منذ ئ ببلد القبا

العسكر
2

 لذلك فؤجابوه، وقتل اآلؼا وعلً باي، وٌؽدو هو فً موضعه، األؼا على 

وبقوا ٌراسدوا
3

، صدموا ة الصالت والباي وقا دخل االغأن إلى الجمعة فً ٌوم 

 والباي األؼا فقام ، وضربوا فً وسط الجامع بالرصاصةعلٌهما صدمة واحد

 قصد دار الباٌلك، ولحقوهاألؼا فؤما ،من الجامع/ظ/10و/هاربٌن 
4

 البعض من 

 أٌضافلحقوا به   من الجامعة علً باي دخل لدار قرٌبوأما أطرافاالعسكر فقطعوه 

تموا وقتلوه، فلما
5

أحمد الدرقاوي  قتل المذكورٌن، جاء
6

 بمن قام معه من العسكر 

ودخل لدار الحكم ونادى المنادي باسمه، وطلق
7

 المدافع، وسمً خلٌفته رجال ٌقال 

له احمد الطبال
8

 إقامةر، بقصد ئ من الجزااألؼا، وافسد تلك الخزنة التً جاء بها 

وأصحابه أحبابهالدوشمان، وفرقها على 
9

، وكان خلٌفته الذي سماه، رجال عاقال 

ر واخبرهم ئ ذلك ال ٌدوم لهم، فكتب مكاتب للجزاأن الوجق، وتحقق له بؤمورعارفا 

                                                 
1

 .فٟ األصً، ِٕفٟ - 
2

أي أعد مإامرة، وتمثلت فً ذهاب أحمد شاوش إلى جٌوش الباي فً وادي الرمال المتجهٌن - 
للحملة إلى تونس، وذكرهم بؤنهم سٌخسرون المعركة، فنال من معنوٌاتهم، واتفق معهم على عدم 
الطاعة، واتفق العساكر معه على تعٌٌنه باٌا على قسنطٌنة، وٌذكر ابن العنتري أن العساكر قاموا 

، العنتري، 167، المرآةحمدان بن عثمان خوجة، : بالخطة، واتفقوا على تعٌٌن أحمد شاوش، أنظر
 :                                                                                    ، و98، فرٌدة منٌسة

3
 ٌصالح اٌدّؼخ، أداءُ٘ فٟ ِغدذ عٛق اٌغضي ػٕذ ٚاألغب، ٚلبِٛا ثمزً اٌجبٞ األصح، ٌترصدوا-  

 -E.Mercier, histoire de Constantine, p330 :انظر

 .األصح، ٌحمٗ - 4
5

 .األصح، أرّٛا - 
6
 .أي أحمد شاوش، وربما سمً بإسم الدرقاوي ألنه قام بفتنة شبٌهة بفتنة ابن األحرش الدرقاوي-  
7

 .ٚأغٍمذاألصح،  - 
8

 .عٌن خلٌفة له، وستؤتً ترجمته الحقا- 
9

كانت هذه العادة بعد موت صالح باي، فٌقوم الباي الجدٌد بتوزٌع األموال على أصحابه  وٌكون - 

االستٌالء على الخزابن، وتعرض الناس إلى النهب والمصادرة، وقد أثر كل ذلك على الحٌاة 
 فرٌدة منٌسة،، ابن العنتري، 150حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، : االقتصادٌة، أنظر

 .32، التجارة الخارجٌةمحمد العربً الزبٌري، : ، و1/100هامش
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بما جرى
1

 وآخر  وصل لهم مكتوبه، اهتموا من ذلك وتشوشت عقولهم، أن، فلما 

: [قابلٌن ] الذي كتب لهم، وذكروا له ة ردوا جوابا للخلٌؾاألمر

 قضٌت حاجتك فً هذا الدرقاوي، وقتلته فالموضع لك والحكم بٌدك أنتفان  "   

 جاءه الجواب، بقً ٌدبر فً الحٌل وكٌؾ تكون موت أن، فلما " هو باٌناوأنت

ة دبر علٌه دبارأن إلىصاحبه، 
2

:  وقال له 

ر بعسكرك، وحٌن ئ، اقصد الجزااألمرٌستقٌم لك  [أن] أردت أنٌا سٌدي  "    

 من العسكر، ٌصدموا على الباشا ٌقتلونه ألصحابكتصل بقربها اكتب مكاتب 

[الكرسً]وامسك 
3

 .ة الفاسد، وسوء تدبٌره، قبل تلك الدباررأٌهفكان من ". 

لي بالرحة على المحلأمرومن الؽد     
4

من البلد، وترك   فرحلت، وخرج هو

 فً موضعهةالخلٌؾ
5

 األبواب بؽلق ة الخلٌؾآمر بعد عن البلد بنصؾ ساعة، أن، فلما 

 فؽلقوا، وجبداألبواب
6

وفهموا   البلد، وكبراء العسكر فقرءوهألهل مكتوب الباشا 

ة بالسمع والطاعفؤجابوهمعناه 
7

، فعند ذلك ضربت المدافع وطوارق
8

                    البارود

           خدعه، / و/11و/ الخلٌفة أن سمع الدرقاوي تلك المدافع عرؾ أنفلما 

 وصار ٌدبرأمرهفعند ذلك تشوش عقله وفسد 
9

الٌوم بعث   وفً ذلك  فً الخالص،

 فلما   العسكر الذي فً المحلة مع احمد الدرقاوي،إلى المذكور كتاب الباشا الخلٌفة

 وفهموا ما فٌه، ضربوا الدجواتًقرءوه أن
10

 ٌمسكوا باٌهم الذي أنواتفقوا على  ، 

                                                 

 قام الخلٌفة بالفرار إلى الجزابر و أخبر الداي عن مإامرة قتل الباي واآلؼا، وشارك فً تلك  -1
 . 99-98،فرٌدة منٌسةالعنتري، : المراسلة الشٌخ ابن الفقون، وباقً العلماء، أنظر

2
                                                            270، المعجم الوسٌط:  األصح، تدبر وإدبار، أنظر-

3
وردت فً النص، الكروس -

.
                                                                                        

4
 .فٟ األصً، اٌشحٛي - 

5
 .فٟ األصً، ِٛظؼٙب - 

6
                                                                                                       .األصح، وجبذ-  

 رسالة الداي لجإوا إلى الشٌخ ابن الفقون إلٌجاد  الحل، قرإواٌذكر العنتري أن أهل المدٌنة بعدما - 5
  .99،فرٌدة منٌسةالعنتري، : وأكدوا االمتثال ألوامر الداي ورفض طاعة أحمد شاوش القبابلً، أنظر

 
8
طرق أي أطلق- 

.
                                                           .586-585، لسان العرب: ، أنظر

9
                                                                                            .األصح، ٌتدبر-  

10
 . وٍّخ غ١ش ِفِٙٛخ- 
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ولوه، وٌقتلوه، وٌطفون
1

دة لهم ئ تلك النار التً قامت بٌنهم وبٌن حكامهم، وان ال فا

فً ذلك، وبعد االتفاق قاموا واسقطوا الخباء على الباي الدرقاوي، وخنقوه وبعثوا 

فآمنهم من الباي احمد الطبال األمانٌطلبون 
2

 .

 .3[ى1811-1808/ُـ1226-ُـ1223:حيد اهظتبلأّالٌج  اهتبي  ] 

 وجمٌع واألؼا الخلٌفة، وسمً ألربابهاد ئ العواوأعطى وبعد ذلك لبس القفطان،     

المخازنٌة وتمهد له الملك، وتعافت
4

.  األوطان

 بلػ  أن مسكهم، وخنقهم ولما [فؤ] الفتنة من العسكرأصحاب  ؼٌر انه بحث على 

 الجمرة،وإطفاءة الوطن ئر فرحوا بتهنئذلك الخبر لسلطنة الجزا
5

 وبعثوا هدٌة 

قه ئعظٌمة الحمد باي الطبال من سالح مذهب ومحجر، وؼٌر ذلك من التحؾ الال

وعطابالسلطنة، وبقً فً هناء وطرب وجباءات واخذ 
6

. 

 على تلك الحالة وأقاموكان رحمه هللا عاشقا فً ركوب الخٌل، واللعب بالبارود،     

ادعوا أن وانعزل وقتلوه، وسبب قتله أعوام ةمدة ثالث
7

 علٌه انه دابما مشتؽال 

                                                 
1
  .                                                                                                ،  ٠طفإْٚاألصح  - 

2
 ٌذكر ابن العنتري، أن العساكر طلبت توسط الشٌخ ابن الفقون لالعفاء عنهم، وتدخل الشٌخ وطلب -

 .100،  فرٌد منٌسةالعنتري،: من الداي ذلك فعفى عنهم، أنظر
3

م، وهو تركً قدٌم بقسنطٌنة أقام مدة طوٌلة فً خدمة الجٌش إلى ؼاٌة 1808/هـ1223عٌن فً  -

رجال عاقال "تقاعده، وبوصوله وجد الحالة جد صعبة،  وفوضى  عارمة، وقد وصفه العنتري بؤنه 
  .100المصدرنفسه، العنتري، : ، أنظر"سٌرته ملٌحة وله شفاعة مع الرعٌة 

4
 .فٟ األصً، ٚرؼبفبد - 

 قام الباي بمطاردة الجنود والعساكر والعدٌد من االنكشارٌة  المتسببٌن فً هذه الفتنة، وفرض -5
  .1/101، ٘بِؼنفظهالمصدرالعنتري،  : الطاعة كما أمره الداي، أنظر

6
 . األصح، ٚػطبء - 

7
 .فٟ األصً، اٌذػٛ -
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ا وترك االحكام منهلة، وبعد قتله ولو.بالزهو والطرب
1

 فً موضعه محمد 

النعمان
2

 .

.  [م1814-م1811ماي /هـ1229-هـ1226:والٌة الباي محمد النعمان ]

      كان خلٌفة على عبد هللا باي المقدم ذكره
3

، وهذا محمد النعمان، رجال عاقال 

حنٌن القلب، رءوفا بالرعٌة كثٌر الخوؾ من عقوبة هللا، وكان له صهرا اسمه 

مصطفى خوجة سماه خلٌفة علٌه
4

 فوض له أن، فلما األحكام، وكان مفوضا له فً 

 الباطل، واخذ الخطاٌاتبؤحكاممس الكثٌر من الناس 
5

 فً ؼٌر موجب، فتواترت 

ر، فنهاه المرة بعد المرة على تفوٌض األمور ئ سلطان الجزاأذن فً األخبارتلك 

لصهره، فلم  ٌنه
6

 .

ة وزٌادة، خرج بمحلته لناحٌة بوسعاد/ ظ/11و /أعوام بثالثة      وبعد والٌته 

رئ الجزاأؼا أي، اواآلغ
7

، والتقوا بالمحلتان بقرٌة الناحٌةتلك  إلى أٌضا خرج 

 دراجأوالدبوسعادة بوطن العرب، 
8

 قربت رحلة أن هناك مدة شهر، ولما وأقاموا، 

                                                 
1

 .فٟ األصً، ٌٚٚٛ - 

 
2

ٌذكر البعض أن سبب عزله، ٌعود لقٌامه ببٌع كمٌات من القمح للٌهودٌٌن بوشناق وبوخرص - 

خالفا ألوامر الداي علً الؽسال، وذكر العنتري أن مدة والٌته سنتٌن ونصؾ ولٌس ثالثة سنوات 
  .101، المصدر نفسهابن العنتري، : أنظر
3

 ، وكان صهرا للباي(هـ1211)م1811كان من قدماء األتراك بقسنطٌنة، تولى الحكم فً ماي- 

أزرق عٌنو سابقا، وحٌاته العسكرٌة كانت كلها بقسنطٌنة، وعرفت فترته تجدد الحرب مع تونس، 
 E.Mercier, histoire de constantine,p3- :انظر

, et: M.Gaid, chronique des beys,p,69                                                             

 -
4

 ، وبعد توقٌؾ الباي فٌما بعد، أطلق سراحه من قبل الداي ثم اكمل حٌاتهلهعٌنه الباي خلٌفة 

 : العسكرٌة بصفته آؼا النوبة، أنظر

-M.Gaid,ibid ,p,69    
5

  .                              222، المعجم الوسٌط: وردت فً المعجم الخطاٌا، أي األخطاء، راجع -
6

 .فٟ األصً، ٌُ ٠ٕٙٝ -
7

    كان اآلؼا آنذاك هو عمر آؼا، وهو عضو الدٌوان الذي شارك فً الحملة على تونس مع الباي -

- :، و1/102هامشفرٌدة منٌسة، العنتري، : نعمان، والذي كان له تاثٌر كبٌر على الداي، أنظر

E.Mercier, histoire de constantine,p339 
8

م، وهددت  1814هـ الموافق ل1229 كانت ضمن المناطق الصحراوٌة حٌث قامت بثورة سنة -

 .102/ 1 ، ٘بِؼفرٌدة منٌسة العنتري،:   باٌلك التٌطري، أنظر
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ر، مسك محمد النعمان باي وخنقهئ لٌرجع  للجزاااالغ
1

 من ساعته، وربط خلٌفته 

 [له]، ٌقال ةمصطفى خوجة المقدم ذكره، وبعد موته نادا  لرجل من اإلصباٌحً

جافر باي
2

 على الكرسً ونادا المنادي باسمه، لكن حٌن وأجلسهلبسه القفطان، ا و

األؼاناداه 
3

 دهش ووقع فً قلبه رعبا كبٌرا، ألنه كان ال ٌتؤمل  فً ذلك وال ٌحدث 

ا ٌرجع باٌا، لكونه رجال إصباٌحًأنفً عقله 
4

             كبر منه موجودٌن  ا، و

فً الوجق خلفاوات
5

.  وقٌاد وؼٌرهم

 .[ى1818-ى1814/ُـ1233-ُـ1229: يحيد صبنر تبي]

ر، وجافر بايئ للجزااألؼا قلٌلة رجع بؤٌامبعد تولٌته    
6

 رجع لقسنطٌنة
7

 والناس 

والناس ٌضحكون وٌتعجبون من تولٌته باٌا على وطن الشرق، ألنه رجال ضحاكا 

 .ال همة له، وال هٌبة علٌه

 الدربوز أعلىحد خدامه ورماه منا البلد، مسك إلى وبعد دخوله     
1

 وسط إلى 

لهوالدار، بسبب زربٌة  ضاعت له، هذا فً ٌوم  دخ
2

 البلد ومن الؽد بعث إلى 

                                                 
1

 كانت هذه الحملة إلى بوسعادة خدعة من قبل اآلؼا الذي كان حاقدا على الباي، ولكً ال ٌكتشؾ -

، ونظرا للظروؾ المناخٌة توقفوا فً المسٌلة،  وحوصر    ثٛعؼبدحالباي الخدعة  توجهوا بحملة إلى 
الباي نعمان، وتم القاء القبض علٌه واعدامه، وسبب قتله أن اآلؼا كان حاقدا علٌه، وقد أمره الداي 

- :، و103-1/102ابن العنتري، المصدر نفسه، هامش: م، أنظر1814/هـ1229بذلك، وقد توفً فً 

E.Mercier, histoire de constantine,p340. 
2

 ستؤتً ترجمته الحقا -
.

                                                                                                   
3

 اآلؼا عمر الذي كانت له عالقة معه ولهذا تم تعٌٌنه، ولبس القفطان وهو فً سن الستٌن، هو- 
 ,E.Vayssettes, histoire des derniers beys de Constantine, in R.A,V 5 -: أنظر

A.1861,p93      
4

 أمضى حٌاته العسكرٌة فً الرتب وقد ، أي من فرقة فرسان الخٌل، فً األصل، اصباٌحً-  
: البسٌطة فً الجٌش وخالل تقاعده أصبح رجال ؼنٌا، وتزوج من إحدى العابالت القسنطٌنٌة، أنظر

E.Vayssettes,ibid,p95                                                                      - 
5

  .                                                                                                  صح، خٍفبءاأل  -
6

العنتري، : وقد ذكر العنتري هذا االسم بدل شاكر باي، أنظرظنٌسمى كذلك بهذا االسم- 
 .105، المصدرنفسه

7
عند رجوعه من المسٌلة إلى قسنطٌنة بعد تعٌٌنه نظم احتفاال  ودام االحتفال به فً الطرٌق ثالثة -  

: أٌام، وقام بمراسلة العلماء والقضاة والمفتٌٌن والشٌوخ  بهدؾ اعالن تعٌٌنه، أنظر
E.Vayssettes,opcit,V5.p94- 
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لرجل قاطن بوطن السقنٌة
3

، خلله
4

 أزقةعلٌه بالطواؾ على أمر  فً منخره و

 أذنٌه، وبعد الطواؾ قطع أبدا، والناس ٌنظرون وٌتعجبون فٌما لٌس نظروه المدٌنة

ومنخره، وشفتٌه وطلقه
5

مدعٌن علٌه السرقة، قص له  آخر جاءوه برجل أٌام، وبعد 

عٌناه
6

 ] وقطع له رجال وٌدا وطلقه، واشتؽل بالبحث على الخٌان وقطاع الطرق،

ٌعطً لهم األموال وٌوتى  بهم سٌق على كروشهم [وكان
7

، وٌعنهم
8

 أو حٌٌن ٌومان 

ن والحرامً من ئ انقطع الخاأن إلى حتى ٌموتوا، وهذا دأبه نحو العامٌن ثالثة

األرض، وصارت المواشً وجمٌع السعاٌات
9

 ٌرعون وٌرجعون
10

 لبٌوت 

أربابهم /و/12و/
11

 شٌبا لٌال ونهارا وتابت جمٌع الخٌان فً أحدا منهم ٌؤخذ، وال 

دولته،  وباختصار، كان حٌن ٌجلس على الكرسً وقت الصبح، ٌنادي لشاوش
12
 

:  فطور الٌطؽان فً هذا الٌوم؟، فٌقول له الشاوشأٌن:"وٌقل له

 من البر ٌجبدٌؤخذ ٌؤتو، فان لم "ٌؤتٌك اآلناصبر ٌا سٌدي "     
13

 له من الناس 

 الشاوش ٌؤتٌه أنوسهم وٌبعدهم، فلما إ، ٌقطع رةالمسجونٌن وٌخرجهم للرحب

ىوؼٌره بالقتل ٌتهن
1

، وٌنبسط وٌشرب القهوا
2

. 

                                                                                                                                                    
1

،  فرٌدة منٌسةالعنتري، : ومنهم بن عزوز نابب آؼا الزواوة، أنظر،أي من أعلً البرج- 
 .1/103هامش

2
  .فً االصل، دخله-  

3
بهضاب جنوب قسنطٌنة، وكانت من األسواق الهامة   (أسقٌن)السقنٌة إحدى القبابل األمازٌؽٌة - 

 ..271، معجم مشاهٌر المغاربة: الجنوبٌة، أنظر
4

 . 2/175، القاموس المحٌط: األصح، خرز، راجع- 
5

 .607، لسان العرب: أي أطلق صراحه، أنظر- 
6

تتفق المصادر حول تعسؾ هذا الباي وتصرفاته، فقد وصفه فاٌسٌت بالوحش وبالنمر، وأنه -  
، 105: متعطش للدماء وال ٌمضً ٌوم واحدا حتى ٌقتل حوالً خمسة عشر شخص، أنظر

 -E.Vayssettes,opcit,V5p95:و
7

 .أي بطونهم- 
8

 . ربما ٌقصد ٌتركهم - 
9
 .340، المعجم الوسٌطكلمة عامٌة ٌقصد بها المواشً، راجع، -  

10
 . األصح، رشػٝ ٚرشخغ- 

11
 .، اسثبثٙباألصح - 

12
 -E.Vayssettes,opcit,V5p97:هذا الشاوش ٌدعى سلٌمان البسكري، أنظر- 

13
 .أي ٌخرج-   
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 إال وبعد مضً سنتٌن عفً من ذلك القتل على الناس واستنجد وصار ما ٌقتل     

من قتله الشرع العزٌز
3

 وهً الكرم والسخا على حمٌدة، ولكن كانت فٌه خصلة 

الضعفا واالؼنٌا
4

 عن طلب ؼٌره، ؼٌر انه كان ال ٌحكم أؼناه، فجمٌع من نصره 

 أو الناس، أموال نهبوا أو، أحدافً العسكر، فتركهم ٌفعلون كما ٌحبون سواء قتلوا 

 . ولد، فال ٌنهٌهمأو، امرأةؼصبوا 

رئ  من والٌته، تولى علً باشا فً الجزاأعوام أربعة وبعد مضً     
5

 الباي وأمر، 

 وٌقتلهمكثٌرةجافر المذكور بان ٌمسك من العسكر فالن وفالن عدة 
6

، فلم ٌفعل ما 

 فلم ٌفعل، فعند ذلك بعث مكتوبا أٌضا األمركرر علٌه  [و ] به سٌده، فزاد، أمره

واألؼا الدٌوان إلى
7

 جافر باي وقتله، وولً فً موضعه رجال بإمساك وأمرهم، 

 مصطفى شاوشةٌقال له قار
.

                                                       

                                                                                                                                                    
1

، وربما ٌكون قد اعتمد على صاحب المخطوط، نظرا لتطابق 97 صفاٌسٌتهذه  الرواٌة ذكرها - 
 E.Vayssettes,opcit,V5,p97: الرواٌتٌن، انظر

2
 .األصح، اٌمٙٛح - 

3
أصبح فً نهاٌة عهده ٌشعر بالذنب لما ارتكبه من جرابم، وربما ٌقصد هنا الذٌن قتلهم ممن كانوا - 

ٌخونون عهده، ومنهم مصطفى بن عاشور قابد فرجٌوة، كما أصبح ٌقضً أٌامه فً الصالة كما ذكر 
 -E. Vayssettes,ibid,p109: فاٌسٌت، أنظر

4
األصح، والسخاء على الضعفاء واالؼنٌاء، وتتطابق هذه الرواٌة كذلك مع رواٌة فاٌسٌت التً نقلها - 

عن مإلؾ عربً كما ذكرنا سابقا، بحٌث ٌفسر هذه المواقؾ بتظاهرالباي وكؤنه رجل خٌر حنٌن 
كانت  ٌده مطلوقة على المرابطٌن والفقراء وٌعطٌهم الدراهم وكل ما :القلب، وذكر العنتري  بقوله

 .105،فرٌدة منٌسةوكذلك العنتري، -  E.Vayssettes,ibid,p102:  ٌرٌدون، أنظر
5

م، وتولى بعد عمر باشا الذي عٌن شاكر باي حٌث 1818-1817/هـ 1232هو علً خوجة باشا،- 
توفً مقتوال من قبل األتراك، وقرر الداي الجدٌد إتباع سٌاسة مخالفة لعمر باشا، واظهر العمل 

بالشرٌعة اإلسالمٌة، وقتل األتراك، واعتمدت إصالحاته على القضاء على سٌطرة الجٌش االنكشاري 
تحفة ، 122، مذكرات الشرٌف الزهار: والتخلص من عناصره، عن سٌاسته تجاه األتراك، أنظر

،الدرالتونسٌة 1ط)، ووثائق فً تارٌخ المغربعبد الجلٌل التمٌمً، بحوث : ، و2/123الزائر
  .26،(1972للنشر

6
السبب فً ذلك، أن الداي علً خوجة قد جمع حوله جنود من الزواوة وكراؼلة فً االنكشارٌة - 

وكان ضد المٌلٌشٌا، وبعد قتال ضدهم طلب منهم مؽادرة البالد، وانتقلت األخبار إلى قسنطٌنة مما 
 -.M.Gaid, chronique des beys ,p74: أثار الرعب فً وسط الجنود االتراك، أنظر

7
عندما اقتربت فترة الدنوش بعث خلٌفته عصمان خوجة لكً ٌستقبله الداي لدفع الؽرامات،وقال له - 

الدٌوان أن بكٌر خوجة قد عٌن مكانه، وذهب بكٌر خوجة إلى العاصمة باعتباره الخلٌفة، وفً هذه 
    .E.Vayssettes,opcit, V5,pp108-109 :االثناء وجه رسالة عزل الباي، أنظر
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 1 [.ى1818ٌِبٌج جبٌفً/ُـ 1233صفر: ّالٌج كبرث يصظفى] 

ا كان منفً    
2

 والدٌوان سمع جافر باي األؼار، وقبل وصول الخبر إلى ئ بالجزا

بالوعد، فنادا العسكر وذكر لهم واستمعه
3

  ة معه وعدم الطاعاإلقامة، وطلب منهم 

 ٌفعل ما فعله صالح باي فً دعوته المقدم ذكرهاأن وأرادللباشا، 
4

 لذلك فؤجابوه، 

ةأو ثالث واجتمعوا علٌه بــدار الحكم، وفرق لهم الـدراهم وباتوا معه لٌـلتان
5

 وقدم 

للعسكر /ظ/12و/ر ئ قرب من البلد، بعث من الجزاأنقارة مصطفى المذكور فلما 

 بالرجوع بمحلتهم والقعود  فً مكانهم، وان ال فابدة لهم وأمرهمالذي مع جافر باي 

، ٌطلق فٌهم السبٌل للعرب وٌموتوا األمرفً فعلهم الذي فعلوه، وان لم ٌمتثلوا لذلك 

آخرهمعن 
6

ا للعسكر صارواألمر بلػ أن، فلما 
7

 إلى ٌخرجون جماعة بعد جماعة، 

 ثالثةأو بقً جافر باي وحده هو وخدامه اثنان أن إلى
8

  صؽٌرا ٌقال  ا احدهم ولد

له عبد هللا السقنً
9

 أمامه سٌده من دار الباٌلك والناس هاربٌن أمام، سل سٌفه، وقدم 

                                                 
1

 . تركً وهو الباي الجدٌدأصلهمصطفى قارة، - 
2

 .فٟ األصً، ِٕفٟ-  

 .صح، ّاسيؼِىاأل-  3

 .هٓ ػزهَ نيب ذنرٌب يً كتلإدْ أٖلصد ٌُب يحبّهج صبهح تبٔ اهخرّج ػً طبػج اهجزائر ييب - 4

هٓ جبٌتَ ّجيغ حّهَ ػسبنرٍ، ٌِّض يً إخى االخفبق يغ اهؼسبنر ّنتبر اهخرم ػوٓ اهّكّف - 5
، تؼديب خحصل كبرث يصطفٓ ػوٓ (اهشلفج تجٖجل )جدٖد هيالحلج كبرث يصطفٓ تيّالٔ اهشلفج، 

 E.Vayssettes,ibid,p109-: ٌظرأكفطبً اهخّهٖج ّخؼٌَٖٖ تبٖب يً كتل اهدأ، 
6

بعد هذا النداء الذي قدمه قارة مصطفى فً طرٌقه إلى قسنطٌنة، اجتمع العلماء وأهل البلد وعلى -  
-:، و107 فرٌدة منٌسة،العنتري، : رأسهم الشٌخ ابن الفقون، ورفضوا طاعة شاكر باي، أنظر

.Vayssettes,opcit,V5,p110  . 
 . وتبٌن هذه الرواٌة مكانة الشٌوخ فً القضاٌا الهامة، حٌث استطاعوا إفشال خطة شاكر باي

7
 .فٟ االصً، صبسٚ - 

8
قام جنود حماٌة شاكر باي الخاصة بالهروب إلى ناحٌة وادي بومرزوق ومعسكر الزٌتون وبقً - 

 -  E.Vayssettes,opcit,V5,p111:معه فقط بعض الخدم، أنظر
9

األصح عبد هللا الصؽٌر، وكان الخادم الوحٌد الذي بقً لشاكر باي، وأراد أن ٌقتسم الثروة معه، - 
  M.Gaid,opcit,p75  - E,Vayssettes,ibid, p111,et:       أنظر
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 بلػ لدار سٌده الشٌخأن إلى ٌمٌنا وشماال، أمامه
1

 وقع ما ذكر أن وادخله بها، فلما 

ىمش
2

خنقوه  [و]، القصبة إلى وأطلعوه وجبذوه من الزاوٌة النوبة وأؼا له الدٌوان، 

من ساعته
3

 قارة إلى لٌال وأخرجوه، ورفعوا الطابع والخاتم الذي كان فً ٌده، 

 ومن الؽد تلقته،مصطفى الباي الجدٌد، وبات فارحا مستبشرا
4

 البلد كبٌرا أهل 

والطاعةوصؽٌرا، وقابلوه بالسمع 
5

ر ومعه ئ من الجزااألؼا لحقه ة  وفً مدة قرٌب

صهر الباشا المذكور
6

 وأتباعه الباي المعزول، أموال واشتؽلوا بالبحث على 

 وجمعوا من ذلك ماال كثٌراوأصهاره
7

. 

 وكانت مدة دولته شهرا ونصؾ، وانعزل ومات مخنوقا    
8

 [قد]، وسبب موته كان

 عنهم جافر باي، فلم ٌقتلهم، المؤمور علً باشا بقتل كبراء العسكر أمره [قد]كان

مول
9

 كان ٌبؽضهاألؼا ٌإذٌهم بشًء، وكذلك 
1

ر واخبرهم ئ، وكتب فٌه كتابا للجزا

                                                 
1

أي الشٌخ ابن الفقون، بحٌث أراد أن ٌلجا إلٌه كما فعل صالح باي ولكنه فشل فً ذلك  - 
 -.E.Vayssettes,ibid, p111:أنظر

2
 .فٟ األصً، ِؾٛا-  

3
تم تسلٌم شاكر باي إلى قارة مصطفى، ومكث ٌومٌن أو ثالث فً السجن وقتل فً نهاٌة - 

م، ودفن فً الحلوة فً سٌدي عبد القادر، قرب مقبرة سٌدي مسعود الصحٌح بقسنطٌنة 1818جانفً
وقد عرفت فترته بؽزو عدة مناطق كالنمامشة، حٌث قام بالقتل والتخرٌب،وؼزا أوالد سٌدي  عبٌد 

واخذ منهم اإلبل، وفً فٌفري ونظرا للظروؾ المناخٌة الصعبة من الثلوج والبرد والمطر، انقطعت =
الخٌام، وبعد انقشاع الشمس وجد الباي حوله بعض األتراك فقط والبقٌة فقدوا  جراء العاصفة، ثم 

م فً منطقة درعة القبور وقام أوالد بن دراج بطلب مؽادرته المنطقة، بعد 1817عسكر فً فٌفري
:   قتال بٌنهم، وهذه الؽزوات أضرت بسكان هذه المناطق الفقراء على حسب تعبٌر فاٌسٌت، أنظر

E.Vayssettes,ibid, pp104-111- 

 
4
  .                                                                                                    ، رٍمبٖاألصح-  
5
لقد خرج الجمٌع للتعرؾ إلى الباي الجدٌد وقدموا له التهانً، وكانت تعتبر مسٌرته إلى القصبة -  

 -  E,Vayssettes,ibid,p112 :نصرا حقٌقٌا، أنظر
6
 -.M.Gaid, chronique des beys ,p75:صهر الباشا هو محمد عبد المالك، أنظر-  

7
أصبحت العادة السابدة، تقتضً مصادرة أمالك الباٌات المعزولٌن والبحث عن ثروتهم، وهذا -  

الباي جمع العدٌد من ثروات األهالً، وقبل ذلك وجدوا الخزٌنة شبه فارؼة ومسكوا ابن شاكر باي 
محمود، الذي هرب الكثٌر من المال والذهب، وبعد حصولهم على األموال، وزعت على أعضاء 

  -M,Gaid, ibid ,p75:،و150حمدان بن عثمان خوجة، المراة،: الدٌوان والمٌلٌشٌا، أنظر
8
فترة والٌة قارة مصطفى قصٌرة، وتذكر المصادر والمراجع أن مدة الحكم كانت  شهرا واحدا فً -  

م، وأن السبب فً عزله ٌرجع الى ضعؾ فترته، و وقلة ؼزواته، كما كان أكثر طمعا 1818أوابل
. 2/108، هامشفرٌدة منٌسةالعنتري، : حسب تعبٌر  مولود قاٌد، أنظر

 -M.Gaid, chronique des beys, p75:و
9

 .فً األصل، وال-  
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، وانه لم ٌرضالمنزلة ال قدرة له على هذه بؤنه
2

 فؤمروا علٌهم المؤذون إخوانه بقتل 

بقتله فقتل، وولً فً موضعه رجال اسمه احمد العلج
3

.   كرجً من االكراجأصله 

 .[ى1818جٌٌّوٌج-ى1818جبٌفً /ُـ1233:حيد اهييوّمأّالٌج  ] 

تربى بهذه [قد]كان    
4

 البلد  صؽٌر السن ال ٌبت بعرضه، وال حق له فً تولٌته 

 اللهم ملك الملك ﴿[:قوله تعالى ] لكن من قدر هللا تعالى وتنفٌذ حكمه ،ذلك المنصب

تإتً الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء  بٌدك 

الخٌر إنك على كل شٌا قدٌر ﴾
5

باٌا على  /و/13و/ولً هذا الولد المذكور  [قد ]، 

ه من العجم والعرب، وجعل هللا له علة فً قلوب ئوطن الشرق وتحكم فً كبرا

 حلو الرأس لبٌبا حاذقا، صؽٌر ظرٌفا له مع انه هو كان وأطاعوا العباد وهابوه 

 .اللسان ٌوقر الكبٌر والصؽٌر وٌنزل كل احد منزلته

 وبعد تولٌته بٌومٌن، مسك
6

الذي  ] منهم قارة فلفلآخرهم كبراء العسكر وخنقهم عن 

ٌعطى به المثل واسماعٌل شاوش ومصطفى شاوش  [كان
7

 األتراك، وجماعة من 

                                                                                                                                                    
1
تتفق هذه الرواٌة مع رواٌة العنتري، الذي ذكر أن اآلؼا الذي بعثه الداي لٌحقق فً أموال شاكر -  

 فرٌدة منٌسةالعنتري، : نظرأباي أرسل إلى الداي لٌخبره بؤن الباي ؼٌر قادرا على تسٌٌر الباٌلك، 

 .2/108هامش
2

 .فٟ األصً، ٌُ ٠شظٝ - 

3
حمد المملوك، وتذكر المراجع أنه قد اسلم، وكان أول مملوك ٌعٌن، رؼبة من الداي فً أهو  -

: ، و1/109، هامشفرٌدة منٌسةالعنتري : االنتقام من األتراك، وربما لهذا السبب سمً كذلك، أنظر
M.Gaid,chronique,p76- 

4
 .األصح، ثٙزا - 

5
ٌعز من ٌشاء وٌذل من ٌشاء بٌده الخٌر وإلٌه المصٌر، وقد ورد هذا الجزء من اآلٌة : فً األصل-  

 . من سورة آل عمران خاطاء26رقم 
6

 .485-484، لسان العرب: األصح أمسك، راجع- 
7
 لكنهم كما ذكر صاحب المخطوط كانوا من كبراء العساكر، وكانت ،لم نعثر على ترجمة لهإالء-  

لهم سمعة سٌبة، وتذكر المراجع أنه سارع فً تجدٌد مخزنه على النحو التالً، فعٌن خلٌفته الحاج 
، و مصطفى بن لبٌض قابد الدار، الحاج عبد (االبن الصؽٌر ألحمد القلً)أحمد بن مملوك الشرٌؾ

الرحمن بن نعمون باش كاتب، بوزٌان بن العولمً أؼا الداٌرة، عبد هللا بن زكري باش سٌار، بلقاسم 
بن زكري باش سراج، وربما ٌتفق رأي صاحب المخطوط مع رأي حمدان بن عثمان خوجة الذي 

أصبحت المٌلٌشٌا ترتكب المخالفات ضد البدو والقبابل ثم قام :"أشار إلى فساد الجٌش حٌث ذكر
 ,M,Gaid:  ، و149،المرآةحمدا بن عثمان خوجة، : ، أنظر..."هإالء بإشعال الثورات

chronique des beys , p76               - 
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كل واحد منهم ٌقدر على  تخلٌط وجق كامل
1

 الوجق منهم، ى ماتوا، تهنأن، فلما 

وركدت
2

 . العساكر

األوطان احمد باي المملوك نحو العامٌن فً هناء وعافٌة مع جمٌع       وأقام
3

 ،   

 بن زكري المقدم ذكرهمأوالد  أصهاره4وكانوا
5

 مات علً باشاأن ولما ،
6

 الذي 

[حسن باشا ] مرة ورجع أولواله 
7

 عزله
8

. ، ورد فً موضه محمد المٌلً

  9[.1819يبي -1818ّحأ/ ُـ1234-ُـ1233:ّالٌج يحيد اهيٌوً ] 

 ولً أند العواسً فً ذلك الوقت، فلما ئ، كان قااألتراكاحد كبراء  [كان]     

 الرأس        قطع  [فً]وبرع  أرزاقهم، والنهب فً األعراباشتؽل بقتل 

                                                 
1

  المعجم:خلط فً أمره أي أفسده، أنظر: ٌقصد إفساد جٌش كامل، وقد ورد فً المعجم الوجٌز- 
 .207، الوجٌز

2
 . لعله ٌقصد بهذه العبارة  هدبت- 

3
م ؼزوة 1818/هـ1233لم ٌكن األمر كذلك بالنسبة للقبابل الحدودٌة، بحٌث شن أحمد المملوك - 

على الحدود الشرقٌة، وشارك فً الهجوم شٌخ الحنانشة بقواته وقاموا بؤعمال فضٌعة، وبلؽت 
    E.Mercier, histoire de: رأس من اإلبل، أنظر1300قتٌل ومصادرة170الخسابر 

constantine, p355251، األسر الحاكمةمعاشً، : ، و. 
4

 .األصح، ٚوبْ-  
5

قام أحمد باي المملوك بتوطٌد عالقاته مع عابلة ابن زكري أصهاره وحلفابه، وعٌن من بٌنهم - 
 فرٌدة منٌسةالعنتري، : أعضاء فً مخزنه، ومنهم عبد هللا بن زكري فً منصب الباش سٌار، أنظر

 .   ,E.Mercier, histoire de constantine,p355 : ، و1/109هامش 
6

 .109، فرٌدة منٌسةالعنتري، : م، أنظر1818توفً علً باشا بالطاعون فً مارس - 
7

-1818سقط بقدر كلمتٌن، ومكانه حسٌن باشا الذي تولى األٌالة إلى ؼاٌة دخول الفرنسٌٌن -  
، وٌذكر أنه ٌنتمً إلى أسرة كرٌمة، وخدم البالد، وقد أمر منذ بداٌة (هـ1235-هـ1223)م 1830

حمد المملوك فً الجنوب وأمر بعزل بن زكري أحكمه بإنهاء أحداث الشرق التً قام بها 

 : و109، فرٌدة منٌسة، العنتري، 173حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، : ومطاردتهم، أنظر

E.Mercier, histoire de constantine, p352 - 
8

لم تذكر المصادر سبب العزل، وقد اكتفت بتفسٌر العزل إلى  قٌامه بحملة ضد بنً عامر فً - 
ناحٌة سطٌؾ، وفً فصل الصٌؾ قام الداي بإرسال مبعوثٌن إلى اآلؼا قابد الحملة، وكان األمر 

 ,E.Vayssettes:توقٌؾ أحمد المملوك، فعزل الباي، ونقل إلى مازونة كما ذكر فاٌسات، أنظر    

histoire des derniers beys de Constantine,in R.A,V6,A1862,p209. 
9
م، وكان آؼا النوبة 1819إلى ماي 1818أوت /هـ1233هو محمد بن داود المٌلً باي، حكم منذ  -  

فً مٌلة ولهذا سمً بالمٌلً، و كان  خالل فترة  الباي السابق  قابد العواسً حٌنما  جاءه فرمان 
 -E.Mercier, histoire de constantine, 353: التولٌة، أنظر
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بالشاقور
1

 فً صورة الشاقور، وصار ة، والشطابًة حتى سموه الناس الباي بوشطابً

وصار ٌقطع الرءوس بها، وكثرة الؽوارة
2

 فً دولته على كل ناحٌة، فمن جملتهم 

اخذ بلد  ورالل
3

 بها الذباح شٌخ أقام، كان صحراء البؤرض، احد بلدان الزاب 

العرب
4

 بن علً، والبعض من ؼمرة والبوازٌدوأهل ونافقوا معه الؽربة، 
5

 ،

 أحاط، ة وصل لهم هذا الباي محمد المٌلً بوشطابًأنوؼٌرهم من العربان، ولما 

 وهو محاصرا فٌهاة وزٌادأشهر علٌها ثالثة وأقامبهم من كل ناحٌة 
6

، وبعد هذه 

المدة هربوا
7

 .األرزاق منها العربان المذكورٌن باللٌل وتركوها بما فٌها من 

 /ظ/13و/ومن الؽد بلػ الخبر للباي بهروب من كان فٌها فركب ودخلها بقومانه     

 وقتل جمٌع من وجد فٌها من الناس الذٌن ال قدرة لهم على الهروب، نحو ،وعساكره

األموال ورفع جمٌع ما فٌها من ة، رقببةالثالثما
8

ر بعدما اخذ ئ الجزاإلى، ورجع 

 . فً فصل الربٌعة من كل الزٌبان، ورجع لقسنطٌنالكثٌرةالؽرامات 

 والخٌل والبؽال، والسالح، األموال رفع ما ٌنوبه من إلٌها وبعد رجوعه     

ر على حسب ئ الجزاإلى الدنوش، وقدم إلىوالسروج، والعبٌد، وجمٌع ما ٌستحقه 

                                                 
1
سمً الباي بوشطابٌة ألنه كان ٌقطع الرإوس بالشاقور أي الساطور، كوسٌلة  حادة واستبدل -  

سالح الٌطؽان بالشاقور، حسب رواٌة فاٌسات التً تنطبق مع رواٌة صاحب المخطوط، وكان أول 
الضحاٌا الذٌن قتلهم بهذه الوسٌلة، درٌبة مرجان قابد حراس الحرم، والطاهر زموري أمٌن قابد الدار 

                     :بسبب عملٌة اختالس أموال، وسلٌمان بن دالً آؼا الداٌرة، أنظر
,opcit,V6,p211     E.Vayssettes- 

2
 .457، المعجم الوجٌز: األصح اإلؼارات  من اإلؼارة، أنظر-  

3
 -E.Vayssettes,opcit,V6,p210:سبب ؼزو هذه المنطقة هو تمردهم، أنظر-  

4
كان ٌقود المنطقة شٌخ العرب ذٌاب بن بوعكاز، الذي قام بتمرد، وقد كانت بسكرة تشهد النزاع -  

بٌن أسرتً بوعكاز وبن قانة شٌوخ العرب، كما أن أحمد المملوك قد عٌن  لقٌادة منصب  شٌخ  
 F,De Voisin, expédition de:العرب لعابلة بن قانة، وعادت  بعد موته إلى بن سعٌد، أنظر

Constantine, Paris 1840,p143.  
5
هً قبابل كانت تقطن حول طولقة ببسكرة وتشارك فٌما ٌحدث من أحداث بالزٌبان، والبوازٌد -  

أبو : كانت  تحت سٌطرة أسرة بن قانة الصحراوٌة، وٌنحدر منها محمد الشاذلً القسنطٌنً، أنظر
 .14، محمد الشاذلً القسنطٌنًالقاسم سعد هللا، 

6
كان هجومه األول فاشال وتراجع أمام ضربات عدوه، وانتظر حتى أتته  المساعدات العسكرٌة -  

 E,Vayssettes,opcit,V6,p210من فرق بن قانة و بوعكاز، أنظر
7

 .األصح، ٘شة - 
8
لقد كان هجومه الثانً ناجحا وصادر أمواال واتجه إلى طولقة وقام بقطع أشجار النخٌل عقابا -  

 .1/110، هامش  فرٌدة منٌسةالعنتري، : للسكان، أنظر
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العادة
1

 مدة وأقام، ألربابها وؼٌرها األموالر دفع تلك ئ الجزاإلى بلػ أن، ولما 

ر ونزل بمتٌجة فً ئ، وفً الٌوم الثامن خرج من الجزاالمعلومة أٌام سبعة الضٌافة

حوش الباي،  وفً اللٌل لحقه وكٌل الباي اسمه الحاج خلٌل
2

، وربطه هناك وبات 

 شرشالإلى ومشو به وأخٌهمعه، ومن الؽد حملوه على بؽلة هو 
3

حمد باي ا، وكذلك 

، وبعد عزل محمد باي المٌلً، ولوا فً ة ملٌانإلىباي المملوك لم ٌقتلوه بعثوه 

.  باي الؽربًإبراهٌمموضعه 

 .4 [ى1820- ى1819/ ُـ1235-ُـ1234: ّالٌج إتراٌُى تبي اهغرتً ] 

، فمشى بمحلته وخلص الؽرامات من الوطن على ة    كان باٌا ذلك الوقت فً المدي

 بلػ لها، جبذ الحاج احمد ولد محمد الشرٌؾ أن، ودخل البلد، فلما ةحسب العاد

وواله خلٌفة علٌه
5

ونٌةه  باي الؽربً رجال عاقال صاحب عافًإبراهٌم، وكان هذا 
6

 ،

ونٌة
6

، فلما أن رآه الحاج احمد كذلك، اشتؽل بالبلبلة، والشٌطنة، والتخلٌط علٌه
7

 ،

                                                 
1

قام هذا الباي بالذهاب إلى الجزابر لتقدٌم الدنوش ومعه الهداٌا لكل أعضاء الدٌوان، وهداٌا ثمٌنة - 
 -     M.Gaid, chronique des beys, p79:للداي، أنظر

2
  :ربما ٌكون خلٌل المملوك، وهو قابد الزمالة، الذي عٌن فً فترة أحمد باي المملوك، أنظر-  

E.Vayssettes,opcit,V6,p209.- 
3
اختلفت الرواٌات حول هذه الحادثة،  حٌث ٌذكر العنتري نفس الرواٌة، لكن فاٌسٌت، ذكر فً -   

: ، و110،فرٌدة منٌسةالعنتري، : المجلة االفرٌقٌة أن الباي نقل إلى ملٌانة حٌث سجن هناك، أنظر
E.Vayssettes,opcit,V6.p211    - 

4
هو إبراهٌم خوجة باي الؽربً، كان باٌا على المدٌة فً زمن محمد المٌلً، وأصله تركً، كان -  

: ، أنظر1820جوٌلٌة -م 1819جوان/هـ1235- هـ 1234مقٌما فً وهران، تولى الحكم من
E.Vayssettes,opcit,V6,p211.     -  

5
هو الحاج أحمد باي آخر باٌات قسنطٌنة، وستؤتً ترجمته فٌما بعد، وٌقول مولود قاٌد أن سبب -  

االحتفاظ بالحاج أحمد باي خلٌفة لهذ الباي، هو كونه من العابالت المحلٌة  الكبرى المرتبط بها، 
- :ونظرا لوجود الكراؼلة فً قسنطٌنة، كما أنه بهذا اإلجراء أعاد مكانة أسرة بن قانة أنظر

E.Mercier, histoire de Constantine,p357et:  M.Gaid, chronique des beys, 

p79-116 أسرة بن قانة،محمد أوجرتنً، : و. 
6
لم ٌحظ هذا الباي الجدٌد بنفس الوصؾ من قبل فاٌسٌت، الذي وصفه كوصؾ الباٌات اآلخرٌن   - 

 E.Vayssettes,opcit,V6, p212 -: أي بالجور والطؽٌان، أنظر
7

ٌقصد إثارة المشاكل ضده، وقد ذكرت الرواٌات أن هذا الخلٌفة كانت لدٌه كل التصرفات وكؤنه - 
 .111،فرٌدة منٌسةابن العنتري، : هو الباي الحقٌقً، أنظر
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رونفق علٌه بعض االعراش، وكثر الفتن وقطاع الطرٌق، وذات ٌوم  دب
1

علٌه،  

 األسوار من أمورها ظرنا عنابة، ودخلناها ونإلىٌا سٌدي لو مشٌنا : " وقال له

 مهمله، والحكام أنها بلؽنً ألننً لك أحسنوالمدافع والبنٌان وؼٌر ذلك، لكان 

نالذي
2

 قلٌله خرج أٌام لذلك وسمع تدبٌره، وبعد فؤجابه، "فٌها لم ٌفعلوا فٌها خٌرا  

، ونزلوا مرساها، وهذه كلها أسوارها عنابة ودخلوا لها، ونظروا إلىالجمٌع ومشوا 

عئخدا
3

الحاج احمد، والحاصل نظر /و/14و/ وامكار من  
4

 ، البلد وخرجوا لمحلتهم

 الباشاإلى وبعد الخروج كتب الحاج احمد مكتوبا ،لمحلتهم
5

:  خفٌة وذكر له فٌه

 أن بما علمت به، وذلك أخبرك واآلن خدٌمكم وناصحا لكم، أناٌا سٌدي  "        

 [و ] ة عنابإلى وٌرفعها، وٌمشً بها  ة ٌجمع الخزنأن أراد باي الؽربً إبراهٌم

 بلد تونسأو ٌقصد بلد الترك، أن إماٌركب فً البحر، 
6

 إلى أوال، لكن هاهو مشى 

 .أحوالها المرسى، ومٌز إلى ونزل ةعناب

 تعرؾ ما ٌلٌق بك، وأنت بهذا أخبرتك وأنا ٌفعل ما ذكرته لكم المدة وبعد هذه     

 الباشا، وقراه، بعث إلى بلػ ذلك المكتوب أن،  فلما "وانً بريء من هذه الدعوة

 عنابه، إلى دخوله ة باي وكٌفًإبراهٌم عن قدوم وسؤلهد المرسى، ئ عنابه لقاإلى

 المرسى، وهذه لٌست بعاده الن إلىفحكى له ذلك وعرفه بما وقع من هبوط الباي 

د المرسى والحركاتًئ جاء كتاب قاأنالباٌات ال سبٌل لهم  فً طرٌق البحر، فلما 
7

 ،

والحركاتً
7

 باي الؽربً، مسكوه، وخنقوه رحمهإبراهٌم إلى، بعث من حٌنه 
8

 هللا 

                                                 
1

     .942، لسان العرب: دبر، من التدبٌر فً األمر، راجع-  
2

   .فً األصل، الذي-   
3

 .221، المعجم الوسٌطاألصح، خدع، راجع، -  
4

 .األصح، ٔظشٚا - 
5

 .أي الداي حسٌن وهو آخر داٌات الجزابر، وقد سبق ترجمته- 
6

 الهروب باألموال إلى تونس بؽرض الخٌانة والتحالؾ مع باي تونس ضد الجزابر قصدربما ي- 
واثارة الحروب من جدٌد، كما فعل مصطفى أنجلٌز سابقا، خاصة وأن األجواء تمٌزت بالحذر 

 .الشدٌد بٌن الجزابر وتونس 
7

 M.Gaid,chronique des beys, p79: ٌقصد قابد العواسً، وٌدعى علً بربار، أنظر- 
8

 .األصح، سحّخ - 
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 ةعلٌه، ومات مظلوما، وبعد موته ولوا فً موضعه احمد باي العلج المنفً فً ملٌان

. األوطان وأهل ة مرة بكت علٌه جمٌع القرابأول حٌن عزل ألنهالمقدم ذكره، 

 

 

  .[ى1822-1820/ ُـ1237-ُـ1235:ّالٌج أحيد اهييوّم يرث ثبٌٌج ] 

 ة وحالوواألدب اإلحسان، من األول ولى ثانٌا، فعل مع الناس كفعله أن     فلما 

صحراءاللسان، ودخل ارض ال
1

 ألرض وصل أن إلى، أشهر فٌها مدة ستة أقام، 

وفرض  آخرها إلى األتراك دولة أول من الباٌات من احدسوؾ التً لم ٌدخلها 

تعلٌهم الؽرامات التً لٌست بعادة علٌهم، وكان
2

 التً فرضها وزادها ة تلك الؽرام

 لاير بٌجه ٌصمألؾة ئفً دفتر الوجق ما
3

 ولً احمد باي أن الحاج احمد لما وأما، 

ار، وبعد قدومه مسك بٌحً اغئ الجزاإلى، وقدم ةالمملوك هرب من قسنطٌن
4

 وطلب 

                                                 
1

ٌذكر أن هذا الباي بعد تنظٌمه لمخزنه، جمع أعضابه، وأبلؽهم بالحمالت القادمة، بدأ بؽزو - 
النمامشة، ثم الحراكتة، وبعد عودته إلى العاصمة ونظرا لمالبمة الجو الفصلً وإنهاء استعداده، ذهب 
فً حملة إلى الجنوب، وهذا بعدما وعد فرحات بن سعٌد الذي منحه برنوس التولٌة، ومساعدته ضد 

محمد بن جالب سلطان توقرت، و ذهب نحو لٌشامة وطولقة، وترك حامٌته الدفاعٌة وقواته من 
األقوام وشٌوخ العرب بوعكاز، دون صعوبات نظرا لتراجع البدو، وتقدمت قوات الباي وطلب من 

جنوده القضاء على الحقول، و منها مابتً نخلة، وترك خسابر كبٌرة، مما دفع بسلطان بن جالب إلى 
طرح حل وسط مع الباي، ٌتضمن تقدٌم مبالػ مالٌة، ومبات األؼنام لالنكشارٌة، وانتهى  االتفاق 

وحمل الباي معه النعام، والؽزال، والجمال، والخٌول، المحملة بالذهب، وهكذا حقق النصر، لكنه لم 
م قام 1822ٌوؾ بوعده إلبن سعٌد الذي حاول إثارة  المشاكل، فقرر الباي القضاء علٌه، وفً بداٌة 

 :الباي بحملة ضد العمامرة باألوراس، وأصٌب خاللها من ساقه، عن ؼزوات هذا الباي جنوبا أنظر

E.Mercier, histoire de constantine,p358-360et:                                              
83M.Gaid,chronique des beys, p80- 

2
 .فٟ األصً، ٚوبْ - 

3
اسم لعملة محلٌة جزابرٌة، وتعد من أهم العمالت بعد السلطانً والبٌاستر، وقٌمة : لاير بٌجه بصم-  

 دوالر اسبانً آنذاك، عن العمالت 0.63 فرنك فرنسً، وحوالً 3.3واحد لاير بوجه بصم حوالً 
 .72-71، التجارة الخارجٌةالعربً الزبٌري، : الجزابرٌة وقٌمتها، أنظر

4
هو ٌحًٌ آؼا بن مصطفى، من أقالٌم قره دٌنز الرملً، أهلته خبرته أن ٌرتقً من رتبة جندي - 

م، وبعدها أصبح قابدا 1815 / هـ1220 بثكنة باب عزون إلى منصب خزندار لعمر باشا253بوجاق 

لبوفارٌك، وقد اثبت قدرته على الدفاع عن الجزابر ضد محلة الشرق والقبابل المساعدة لهاوالناقمة 
م، سمحت له صداقته أن 1818/هـ1223على تصرفات دٌوان الجزابر، وعندما تولى الداي حسٌن 

ٌرتقً إلى قٌادة الجٌش، وقد زوجه ابنته، وهذا ما جعل الخلٌفة السابق أحمد باي ٌحصل على حماٌة 
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ه ئ، ومنها بعث لنساة ملٌانإلى، وبعثوه فآمنوه /ظ/14و/، واإلقامة األمانوطلب 

 البلٌدةإلى بها مدة ومنها رجع وأقام، وأوالده
1

القادوس  إلى ومنها رحلوه 

 إلىحمد باي المملوك، ا على ة، وبقً مشتؽال بالتخلٌط والشٌطنرئ الجزا2بصحٌص

 عزلوهأن
3

حمد باي المملوك المذكور ٌرجع هو فً ا، وكان ٌطمع حٌن ٌنعزل 

.  شاوش القرٌتلً، صهر ابن قارة علًإبراهٌم بهم ولوا فإذاموضعه، 

 .4[ ى1824-ى1822/ ُـ1240-1237:إتراٌُى تبي اهلرٌخوً ] 

د العواسً، فبٌنما ذات ٌوم هو قاعدا عند العواسً ئ     كان فً ذلك الوقت قا

ر  ئ للجزاإلٌه بالقدوم ٌؤمرهر بمكتوب الباشا، ئواالصباٌحٌة، قدموا علٌه من الجزا

 قلٌله، وصل أٌام، وفً ة قراه، ركب من ساعته ومشً مع االصباٌحًأنفلما 

 ولبوسةر، وقابل الباشا وانعم علٌه بالتولًئللجزا
5

 األمر القفطان، وفوض له 

ر للمحلة، وهً نازله فً ذلك الوقت ببلد ئالتفوٌض التام، وكر راجعا من الجزا
                                                                                                                                                    

 Tauxier,une:من قبله باعتباره صدٌق الداي، وٌعتبر من الشخصٌات التً لعبت دورا كبٌرا أنظر

expédition des turcs contre les  flissa, in R.A.v19,  
A1875,pp333-334                  

أن مسٌرة هذا الرجل قد ترجمها السٌد ماٌار  N.Robin–روبٌن -ن–وٌذكر المترجم العسكري 
 N.Robin, Notes sur Yahia:م، من خالل مخطوط عابلً  من منطقة ٌسر،  أنظر1858سنة 

Agha,in R.A,v18,A1874, p607-6، مشاهٌر المغاربةأبو عمران، :      و. 
1

، وبذل مجهوده  للحصول (هـ1240)م1825استؽل الخلٌفة أحمد باي وجوده فً البلٌدة إلى ؼاٌة - 
على عفو من الداي حسٌن، وأخذ ٌبحث على حماٌة من ٌحً آؼا، وبحث عن دعم من براهم خزناجً 

من الداي، وكان =الذي كان شاوشا له بقسنطٌنة، اثر الزٌارات المتكررة بهدؾ الحصول على تؤٌٌد 
براهم الخزناجً ٌإكد أن أحمد الخلٌفة رجل صالح للحكم، واستطاع فً األخٌر أن ٌحصل على وعد 

 ,M.Gaid                             :من الداي بتعٌٌن أحمد باي باٌا على قسنطٌنة فٌما بعد، أنظر

chronique des beys,p89-90.                                                      
2

 .  عبارة ؼامضة لم نستطع فهمها لصعوبة قراءتها- 
3

لم تذكر المصاددر سبب العزل، وقد ذكرت فقط أن الباي أحمد المملوك ذهب إلى الجزابر بنفسه - 
لتقدٌم الدنوش وبعد وصوله و انتهاء ثمانٌة  أٌام من االنتظار، قدم إلٌه شاوشٌن وأوقفوه، وذهبوا به 

: ، و112فرٌدة منٌسة،العنتري، : إلى مازونة وعوض بالباي إبراهٌم القرٌتلً، أنظر
E.Mercier, histoire de constantine,p363.      

4
كان قابد العواسً، وعندما جاءه  التعٌٌن كان فً بالد القبابل، فذهب مباشرة إلى الجزابر لتهنبة - 

الداي والحصول على قفطان التولٌة، وبعد انتهاء هذه التشرٌفات، رحل لتسلم قٌادة الباٌلك، ودامت 
 E.Vayssettes, histoire des:، أنظر1824دٌسمبر-م1822جوان/هـ1240-هـ1237والٌته من

derniers beys de Constantine, in R.A,V7,A 1863,p114.   
5

  .                                                                              األصح، ولبس-  
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هحمز
1

 ودخلها بالعز والقبول، بعدما تلقوه
2

، والعساكر بالفرح ة كبراء المخازنً

. األوطان ورحل قاصدا أٌاما هناك وأقاموالسرور 

د الدنوش واللزمةئ قدم بعواأن صورة عزل احمد باي المملوك، لما وأما    
3

 

 .د وجمٌع المطالب التً تلزمهئ دفع العواودخلهار، ئللجزا

 من البٌت التً كان بها، وأخرجه وفً الٌوم السادس من دخوله، جاءه الوكٌل     

وادخله بٌت ؼٌرها، وكان فً ذلك الوقت مكسورا من ذراعه بالرصاص، وسبب 

ة حبأصابتهجرحه، 
4

 من عند ولد من اوالد مقران
5

، حٌن كانوا ٌلعبون بالطرٌق، 

ر فً فصل الربٌعئوهو قادما للجزا
6

. 

 انه كان أوصافه باي القرٌتلً، فمن إبراهٌم /و/15و/ والٌة إلى ولنرجع بدلها     

 [على أن] فً ذلك الوقتأحدارجال شجاعا صحٌح القلب والجسد، ال ٌقدرعلٌه 

 أعطاهرحمة هللا علٌه حنٌن القلب، سخً الكؾ، فمن طلب منه حاجة  ٌؽلبه، وكان

ء الفقراألحوال مراعٌا ةمثلها مرتان، مشفقا بالرعً
7

، فمن سخاوته
8

 وشفقه حبوه
9

 

                                                 
1

أي البوٌرة، وفً طرٌقه إلى قسنطٌنة قام بالتعرؾ على المفرزة العسكرٌة التً ستإمن له الطرٌق - 
     E.Vayssettes, ibid, p114 :والحماٌة ، أنظر

2
 .األصح، رٍمبٖ - 

3
اللزمة هً ضرابب كانت تدفع فً بعض المناطق الجبلٌة البعٌدة عن السلطة، مثل بجاٌة والقل، -  

فكانت تعوض الضرابب بضرابب خاصة، وهً عبارة عن رسوم عٌنٌة أو نقدٌة تإخذ من هذه 
أحمد : بوجه، أنظر7566بوجه، ومنطقة البابورتدفع 213160المناطق، فمثال كانت قبابل بجاٌة تدفع 

 .123، النظام اإلداريسٌساوي، 
4

 ,M.Gaid, chronique des beys:   ٌقصد  رصاصة طابشة أصابته خالل استقباله، أنظر- 

p83 
5
عرفت منطقة مجانة فوضى كبٌرة فً نهاٌة الحكم العثمانً، واستمرت الحروب بٌن فروع -  

األسرة المتصارعة للمقرانٌٌن وبٌن القوات العثمانٌة القرٌبة منها، وجعلت هذه السٌاسة شٌوخ األسرة 
ٌتملقون لكل باي جدٌد، وٌقدمون له أحسن الهداٌا، لكن الثقة انعدمت بٌنها وبٌن األتراك منذ 

 .301-300، األسر الحاكمةمعاشً، : ، أنظر(هـ1234)م1819
6
ٌبدوا أن صاحب المخطوط أراد التذكٌر بما حدث للباي السابق أحمد المملوك، الذي كان انذاك   -  

فً طرٌقه إلى الجزابر لتقدٌم الدنوش، وبعد عاصفة جوٌة دمرت خٌامه، فطلب المدد من قسنطٌنة 
واستقر مإقتا فً مجانة، واستقبل جٌدا من قبل المقرانٌٌن،  لكنه أصٌب برصاصة طابشة من قبل 

 -.M.Gaid, chronique des beys, p83:أحد الفضولٌٌن فؤصٌب من رجله مرة ثانٌة، أنظر
7

 .فٟ األصً، اٌفمشا - 
8

                                                                                               .      ، عخبئٗاألصح   -
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حبوه
1

، ٌنقص شهران ونصؾأعوام ثالثة بالسلطنة وأقام جمٌع الناس 
2

، وانعزل 

وانتفى
3

 علٌهم نكرواوإشفاقه، الرعٌة، وسبب عزله حنانة قلبه على ة المديإلى 
4

 

ر ذلك الفعل، وعزلوه بهذا السببئعلٌه سلطنه الجزا
5

 فً موضعه ا، وبعد عزله ولو

. موضعه محمد منمانً

 6[ى1826جٌّوٌج-ى1824دٌسيتر/ُـ1241-ُـ1240:ّالٌج يحيد يٌبيً ]

 6[ى1826جٌّوٌج

كان خلٌفة على احمد باي المملوك المقدم ذكره،    [و] رجال كبٌر السن، [كان]    

 فسدت الرعاٌاأٌامهوفً 
7

 قطع  توكثر بسكنه، ونقصت الؽرامات،  كل احدوأقام، 

ةقطع الطرقات بسبب كبره، وقلة ؼزواته على الجباٌلً
8

 مدة عام ة، فمكث بالسلطن

 إقامةر، فمن جملة عدم قدرته على ئ الدنوش للجزاتونصؾ، وانعزل وق

                                                 
1

 .أحجٗاألصح،  - 
2

ٌقصد عامٌن وتسعة أشهر ونصؾ، وتختلؾ المصادر فً تحدٌد فترة حكمه، حٌث ذكر العنتري - 
 113،منٌسة  فرٌدةالعنتري،: أن فترة حكمه عامٌن ونصؾ، أما فاٌسٌت فحددها بثالثة سنوات، أنظر

 E,Vayssettes,opcit,V7.p120-:  و
3

 .629، المعجم الوجٌز: ، راجعأي أبعد، أما انتفى ٌقصد بها عدم اإلثبات-  
4

 .األصح، أنكرت-  
5

األصح، لهذا السبب، وتختلؾ هذه الرواٌة مع رواٌة فاٌسٌت الذي ٌرجع سبب عزله كونه حوكم - 
بسبب ؼزواته ضد أوالد سٌدي علً وأوالد عباس، وتؤخره فً تقدٌم الدنوش، وتم عزله ٌوم الجمعة  

وقت الصالة حٌث جاء إلٌه  فارسٌن، وقدما لآلؼا رسالة تحمل ختم الداي، تتضمن توقٌؾ الباي، 
وبعد عزله مكث ثالثة أٌام فً سجن القصبة ثم نقل إلى الجزابر 

 - E.Vayssettes,opcit,V7,pp119-120:أنظر
6
هو محمد منمانً باي بن خان،  أصله من عمن بتركٌا، كان انكشارٌا متقاعدا، ولم ٌصدق بؤنه -  

عٌن باٌا إال عندما فتح فرمان الداي، ورأى التعٌٌن بنفسه، وكان عجوزا هرما، وصفه ابن العنتري 
           :، و114، فرٌدة منٌسةالعنتري، :بؤنه كالجماد، أنظر

E.Mercier, histoire de constantine,p367-368et:                          

 - E.Vayssettes,opcit,V7,p120  
7

   .األصح، الرعٌة-  
8

 L. Pout بوتشوا- ل-  نقال عن أحد الفرنسٌٌن وٌدعى مولود قاٌدسبق شرح الجباٌلٌة، وقد ذكر - 

Chou الذي وصؾ هذا الباي بؤنه جاهل ودون أي قٌمة، كما أضاؾ مولود قاٌد أنه كان ٌتحدث 
العربٌة بصعوبة، وال ٌحب األهالً والكراؼلة، ولٌست له عالقة بؤمور السٌاسة، وربما ثقل هذه 

المشاكل التً ذكرها صاحب المخطوط ترجع لقلة ؼزواته، فبعدما نظم مخزنه قام بؽزوة واحدة ضد 
 .114، فرٌدة منٌسةالعنتري، : ، أنظر(بسوق أهراس حالٌا)سدراتة الشراقة 
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ةالسلطن
1

ر بؽٌر دراهم، ال قلٌال وال كثٌرا، ومن عادة الباٌات ئدنش للجزا [أنه]،

أعوام ثالثةر بعد كل ئ للجزاٌؤتونحٌن 
2

، ٌدفعون ملٌونا ونصؾ فرانكات من ؼٌر 

 ومن ،من البرانس والحٌاك، والتمر ةالكسوالخٌل والبؽال والبقر والؽنم والعبٌد و

الوحوش السبوع والنمور
3

اعتذر و ء معه،بشً  فلم ٌاتًدم، وهو حٌن قة والنعام

بعدم القدره وقلة الطاعة له
4

 خروجه لناحٌة حمزه، عزلوهتلو [و]، 
5

فً 5وا وول

.  6حمد باياموضعه الحاج 

                                                 
1

 عالقة باإلدارة والسٌاسة،له أي لم تكن  هذا الباي المصادر أنأي تسٌٌر الباٌلك، حٌث ذكرت - 
- E.Mercier, ibid.,p 368:وقلٌل الخبرة والتكوٌن، أنظر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ربما عرفت الجزابر هذه األنواع من الحٌوانات، وكان ٌإتى بها من الصحراء من وادي سوؾ - 2
 وقد عثر على عدة أنواع من األسلحة المستخدمة لصٌدها، وكان الؽرض من ،قرضانوبعضها 

؟ أن السكان كانوا ٌجلبون - روزٌت- وٌدعىالرحالة األجانب هو االنتفاع بها، وٌذكر أحد صٌدها ذلك
إبراهٌم بن محمد : للبٌع فً موانا الجزابر، األسود، والنمور، والنعام، وحٌوانات أخرى، أنظر

، تعلٌق الجٌاللً بن ابراهٌم العوامر، الصروف فً تارٌخ الصحراء وسوفالساسً العوامر، 
 Rosette, Algérie, pp155-156: ، و79،(2007الجزابر، منشورات شالة )

 وكانت عاجزا،لقد فشل فً ؼزواته بعدما  أراد ؼزو  زمورة وبجاٌة والقل، كما أن الداي اعتبره - 3
 M.Gaid,chronique: فترته فترة فوضى فً الباٌلك، وكانت مداخٌل الضرابب جد قلٌلة، أنظر

des beys, p89 

 
4

لقد سمح الداي لهذا الباي بمدة االقامة القانونٌة، وهً ثمانٌة أٌام، وبعد مؽادرته، وفً منطقة -  
ابن العنتري، : ، أنظر1836/هـ1251البوٌرة جاءه شاوشٌن واوقفوه، وحول إلى القلٌعة، ثم توفً فً

. 115-114فرٌدة منٌسة، 
 .فٟ األصً، ٌٚٚٛ-5

6
-1826/ هـ1252-هـ1241 باٌات قسنطٌنة، تولى باٌلك الشرق  منآخر هو الحاج أحمد باي،- 

  التً كانت من، باي لقسنطٌنة سابقا، والحاجة الشرٌفة  باي أحمدبن، وهو ابن محمد الشرٌؾ 1837
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 الفهـــــــــارس                         

 

 

                                                                                                                                                    

حٌث عبر عن   هو كونه كرؼلٌا، و ضعؾ الباٌات السابقٌن من االتراك،عٌٌنهوسبب تبنات بن قانة، 
كل من ٌتولى ٌجمع ماال وٌخفٌه لذرٌته، وفً وقت الدنوش ٌؤخذ أموال الناس :  "ذلك الزهار بقوله

... بالباطل،  والمصادرة، وتوالت تسمٌة الباٌات وعزلهم دون أن ٌزداد الوطن نقصا أو زٌادة 
مذكرات أحمد : ، أنظر"فً تلك السنة اضطروا إلى ذلك اضطرار لتولٌة الكرؼلً:  وٌضٌؾ قابال

 7-6، وبىضزبتمذكرات أحمد باي وحمدان خوجة: ، و16 الشرٌف الزهار،

 .145، الحاج أحمد بايبوضرساٌة بوعزة، : و
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 - فهرس األعالم   -                  

 
- ا         - 

.  56:      إبراهٌم أؼا
. 95-94-39:      إبراهٌم القرٌتلً
 .92-91-39-16:      إبراهٌم الؽربً

 .52-51-50-37-25-13:      إبراهٌم بوصبع 
. 9:       إبراهٌم المرٌنً

. 12-8:      أبو القاسم سعد هللا
. 62:      أحمد باشا
. 97-70-57-39-34-33-30-28-17-13-11-10- 3:      أحمد باي

. 92-87:      أحمد العلج
. 97-96-95-94-88-87-39.:      أحمد المملوك
.  76-38-29-24:  أحمد شاوش

 .13-5:  أحمد الشرٌؾ الزهار

. 41-33:  أحمد القلً
. 79-78:  أحمد الدرقاوي

. 79-78-38:  أحمد الطبال
. 9:  إسماعٌل أحمد بن اسماعٌل بن صالح باي

. 72:   إسماعٌل بن كوجك علً
. 88:  إسماعٌل شاوش

. 64-38-26-24-15-13-12:      ابن االحرش
. 34-9:  ابن جلول

  
-  ب       - 

. 49:  بابا حسن
. 36:  بلقاسم الرحمونً

.  94:  بن قارة علً
. 14:  بواسونًٌ



99 

 

-   ج     - 
. 86-85-84-82:  جافر باي

     
-   ح -  

. 52: الحاج محمد
. 70:  الحاج احمد بن األبٌض

. 15-13-5، 3:   الحاج احمد بن مبارك بن العطار
. 90:  الحاج خلٌل

 
. 56: حسن اؼا
. 88-62-49: حسن باشا

. 53: حسٌن ولد حسن باشا
. 75-74-73-72-71: حسٌن ولد صالح باي

. 30-13: حمدان خوجة
. 63-26: حمودة باشا

   
-  د   - 

 .70-69:  داٌخة
 

- ذ  -
 .89: الذباح شٌخ العرب

 
- ز   -

. 25:. الزواوي
- ر   - 

. 8:  رضا عمر كحالة
- س   - 

. 14: سان كالبٌر
. 52: السعٌد

. 9: سعٌدونً
. 70: سً إبراهٌم بن زكري
. 69: سً الدهمان بن زكري

. 70: سً سعد بن زكري
-  ش - 

. 9: شاربونو
. 31: شارل فٌرو
 82-38: شاكر باي

.  71: شاندارلً إبراهٌم
-  ص    - 

-55-54-51-49-48-47-45-42-41-37-35-29-27-26-25-17-13-12-11-10-9: صالح باي
56-57-58-59-62-70-75-76-85. 

-    ع - 
. 8: عادل نوٌهض
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. 8: عبد الكرٌم عوفً
. 81-68-67-38: عبد هللا باي

. 38-26: عبد هللا الزبوشً
. 70-66-64-38: عثمان باي

. 63: علً
.   88-84-30: علً باشا

. 78-77-76-38-29: علً شاوش
- ن  -

. 9: النبٌري
  

 -  ؾ -  
. 11-8:  فانٌان
 .35-9-5:تي  فاٌس

.     8:  فإاد سزكٌن
 - ق - 

.      85-39:  قارة مصطفى شاوش
- م- 

. 10-9:  محمد البابوري
. 36:  محمد الشاذلً القسنطٌنً

. 25-15-14-13-10-9-5-3:  محمد الصالح ابن العنتري
 .26:   محمد الؽراب
 .90-89-39:  محمد المٌلً

   

 .96-39:  محمد منمانً

 . 82-81-39:  محمد نعمان

. 11-4:  مختار حسانً
 .82:  مصطفى خوجة

. 62-60-59-38:   مصطفى باي الوزناجً
 .74-63-62-38:  مصطفى انجلٌز
. 85:  مصطفى شاوش

. 5:  مولود قاٌد
.    9-5:  مٌرسًٌ

 
-  ي   - 

 .93-29:   ٌحً أؼا

. 10:  ٌحًٌ بوعزٌز
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 -فهزص القبائل  واألعزاع  واألطز  -
 . 61-60:أوالد بوعون- أ  - 

 .70:أوالد بن األبٌض  
 .94:أوالد مقران  
 .74: أوالد ٌحً بن طالب  

- ب  - 

. 34-24:  بن الفقون

 34:بن جلول

. 34:بن بادٌس.

. 70-69-34-33:بن قانة

. 88-69: بن زكري

. 70:بن نعمون

.  35:البشتارزي

- ح-

. 74-24:الحراكتة

 .61:الحلٌمٌة

 25-24:الحنانشة

- ز.--
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. 24:الزمول

.  44-28: الزواوة 

-  ع - 

.   52: عمراوة

- غ - 

.  89: الؽربة

. 89:ؼمرة

 

- ؾ-

. 68: الفراشٌش

- ن-

.  68: النمامشة

- ك - 

 .35: كوتشك علً
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- فهرس األماكن -
 

 - أ   - 

. 50-41:أزمٌر
 

- ب   - 
. 66:باب الجرٌد

. 49:باب الجزٌرة
. 75:باب القنطرة

. 66:باب الواد
. 8:باتنة
 .44-24:رةبسك

. 93:البلٌدة
 -.22:برج حمزة

. 81-38:بوسعادة
. 22: البوٌرة
. 22: البٌبان

 
- ج  -

-52-49-48-47-46-45-39-38-37-34-32-30-29-27-23-17-15-13-12-8-4-2: الجزابر
53-54-56-57-58-62-63-64-66-67-71-72-75-76-77-78-79-80-81-82-84-85-86-
87-90-93-94-95-96. 
- ح -

. 30:الحامة
. 45: الحراش

 
-  ت- 

 .77-76-75-74-73-63-58-38-27-22-15:-تونس



104 

 

 
- ز   -

 .89:الزاب
 

 -س  - 
. 31: ستورة

. 75: سطح المنصورة
. 54: سطٌؾ
 .92: .سوؾ

 .25:  شطابة
. 90:شرشال
 .83:السقنٌة

-  ع   - 
. 92-91-75-63-47-31:  عنابة

. 29: عٌن ملٌلة
  

- ق - 
. 15:القاهرة

-38-36-35-34-33-32-31-30-28-27-26-25-22-17-15-14-13-10-9-8-5-3-2:قسنطٌنة
41-49-50-53-54-57-62-63-64-65-66-68-69-70-72-73-76-77-82-90-93. 

. 43:قناة عٌن عارب
. 86-56-28:القصبة

- ؾ  -
. 30:فرنسا

. 65:فندق الرحبة
- م- 

. 91-59-50: المدٌة
. 90:متٌجة

. 30:مرسٌلٌا
. 60:مشتاوة
. 93: ملٌانة

 .26:مٌلة
- و- 

. 74: وادي الزناتً
 .65: وادي الزهور
. 76: وادي سٌراط

. 89: ورالل
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قـــائمـــة المصـــادر و المـــراجـــع 
 :المصادرالعربٌــــة *-

، تعلٌق الجٌاللً الصروف فً تارٌخ الصحراء وسوفإبراهٌم بن محمد الساسً العوامر، - 1

(. 2007الجزابر، منشورات شالة )بن ابراهٌم العوامر
، تقدٌم محمد رإوؾ القاسمً تعرٌف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي، - 2
(. 1991القاهرة، موقم للنشر)1ج
، تقدٌم محمد رإوؾ القاسمً القسم تعرٌف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي، - 3

(. 1907الجزابر، مطبعة فونتانا الشرقٌة)االول
 )، تحقٌق عبد الكرٌم الفٌاللً الترجمانة الكبرى فً المعمور برا وبحراابو القاسم الزٌانً، -4

(. 1967المؽرب، مطبعة فضالة
الدار ) 7،ج4، المجلداتحاف هل الزمان بؤخبار تونس و عهد األمانابن أبً الضٌاؾ، - 5

(. 1999العربٌة للكتاب 
الجزابر، )، تحقٌق نور الدٌن عبد القادر تارٌخ قسنطٌنةالحاج أحمد بن مبارك بن العطار، - 6

. (دون تارٌخ
، ترجمة عبد الرحمن حمٌدة وصف افرٌقٌاالحسن بن محمد الوزان الزٌانً، - 7
. (هـ1399الرٌاض)

، الشركة الوطنٌة للنشر 2ط) تعرٌب وتقدٌم محمد العربً الزبٌري، ة،آالمرحمدان خوجة، - 8

 .1982والتوزٌع
لبنان، بٌروت، دار الكتاب  )، 1 المجلدتارٌخ ابن خلدون،عبد الرحمن ابن خلدون، - 9

(. 1981اللبناي
. (بٌروت، دار الجٌل، دون تارٌخ )مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن ابن خلدون، -10
 طلوع سعد السعود فً أخبار وهران و الجزائر و إسبانٌا و فرنساابن عودة المزاري، - 11

(. 2007، الجزابر دار البصابر 1ط)1 ، تحقٌق ٌحً بوعزٌز، ج19فً أواخر القرن 
               فرٌدة منٌسة فً حال دخول الترك بلد قسنطٌنةمحمد الصالح ابن العنتري، - 12

 الجزابر، بوزرٌعة، دار هومة للنشر)، تحقٌق ٌحً بوعزٌز و استٌالئهم على أوطانها

(. 2005والتوزٌع 
الجزابر، الشركة )، تحقٌق رابح بونار مجاعات قسنطٌنةمحمد الصالح ابن العنتري، - 13

(. 1974الوطنٌة للنشر و التوزٌع
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، مصر، 2ط)القاموس المحٌط،محمد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزابادي الشرازي، -14
، (هـ1344المطبعة الحسٌنٌة

 الثعر الجمانً فً ابتسام الثغر الوهرانًمحمد بن أحمد بن علً بن سحنون الراشدي، - 15

منشورات وزارة التعلٌم األهلً و الشإون الدٌنٌة سلسلة )تحقٌق و تقدٌم المهدي البوعبدلً 
. (التراث

القاهرة، المطبعة )1، جتحفة الزائر فً مؤثر االمٌر عبد القادرمحمد بن عبد القادر، - 16
(. 1903التجارٌة

 التحفة المرضٌة فً الدولة البكداشٌة فً الجزائر المحمٌةمحمد بن مٌمون الجزابري، - 17

. (الجزابر،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع)تحقٌق محمد بن عبد الكرٌم 
الشركة ) تحقٌق محمد العربً الزبٌريمذكرات أحمد باي و حمدان خوجة و بوضربة،- 18

. ( الجزابر1981الوطنٌة للنشر و التوزٌع 
(. 1972بٌروت)، تعرٌب محمد بن عبد الكرٌم مذكرات حمدان خوجة الجزائري- 19
، تقدٌم و تعرٌب اسماعٌل 1826-1816مذكرات ولٌام شالٌر، قنصل امرٌكا بالجزائر - 20

(. 1982الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع )العربً 
معهد  المخطوطات العربٌة )، مخطوط مجهول العنوان والمإلف حول تارٌخ قسنطٌنة- 21

(. 1541بالقاهرة، رقم 
-. الثالث-الثانً-المجلد األول(بٌروت، دار لسان العرب)لسان العربابن منظور، - 22
 نقٌب أشراؾ الجزابر، تحقٌق مذكرات أحمد الشرٌف الزهار،الزهار أحمد الشرٌؾ، -23

(. 1980الجزابرالشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع )توفٌق المدنً 
. (لبنان ، بٌروت، دار الجٌل، دون تارٌخ)صبح االعشى فً صناعة اإلنشىالقلشقندي، - 24

 

: المراجع العربٌة* 
، بٌروت، دار الؽرب اإلسالمً 1ط)، 1 الجزءتارٌخ الجزائر الثقافً،أبو قاسم سعد هللا، - 1

(. 1988بٌروت 
الشركة الوطنٌة للنشر )،2، الجزءتارٌخ الجزائر الثقافًأبو قاسم سعد هللا، -2

(. 1981والتوزٌع
الجزابر، الشركة الوطنٌة )،1877-1807محمد الشاذلً القسنطٌنً،أبو قاسم سعد هللا، -3

(. 1974للنشر والتوزٌع
الجزابر، منشورات ) معجم مشاهٌر المغاربة،أبو عمران الشٌخ وفرٌق من األساتذة، - 4

 .2007دحلب
(. 1963الجزابر، البلٌدة، دار الكتاب،)، كتاب الجزائرأحمد توفٌق المدنً، - 5
القاهرة، دار الفكر ) ترجمة لطٌؾ فرج المدن العربٌة فً العصر العثمانً،أندرٌه رٌمون، - 6

 .(1991للنشر و التوزٌع
الجزابرالشركة الوطنٌة للنشر )، بنٌة الجٌش الجزائري فً العهد العثمانًحنٌفً هالٌلً، - 7

. (والتوزٌع
. (تونس، دار الكتب الشرقٌة3ط)، خالصة تارٌخ تونسحسن حسنً عبد الوهاب، - 8
بٌروت )، أعٌان القرن الثالث عشر فً الفكر و السٌاسة و اإلجتماعخلٌل مروم بك، - 9

(. 1971مإسسة الرسالة 
ترجمة وتعلٌق، عصام    المعجم الجغرافً لالمبراطورٌة العثمانٌة، موستراس، .س- 10

 .(دار بن حزم)اشحادات، 
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، مكتبة الملك فهد المعجم الموسوعً للمصطلحات العثمانٌة التارٌخٌةسهٌل صابان، -11
 .2000الوطنٌة، الرٌاض، 

(. 2004،دمشق، دار الفكر4ط)طلس دول العالم االسالمً، شوقً خلٌل، أ-12
(. 2008اسطمبول، المدار االسالمً)، الدولة العثمانٌة والعالم المحٌط بهاثرٌا فاروقً، - 13
الجزابرالشركة ) دراسات وأبحاث فً تارٌخ الجزائر، العهد العثمانً،ناصر سعٌدونً، - 14

(. 1985الوطنٌة للنشر و التوزٌع 
الجزابر، المإسسة ) تارٌخ الجزائر، الفترة الحدٌثة و المعاصرة،ناصر سعٌدونً، - 15

(. 1988الوطنٌة للكتاب
(. 1980لبنان، بٌروت، مإسسة نوٌهض الثقافٌة )،معجم أعالم الجزائرعادل نوٌهض، - 16
(. 1980بٌروت، دار الثقافة) 3،ج2جتارٌخ الجزائر العام،عبد الرحمن الجٌاللً، - 17
 النشاط االقتصادي فً المغرب االسالمً خالل القرن السادسعز الدٌن احمد موسى، - 18

(. 1983لبنان، بٌروت، دار الشروق )، هجري
. (الجزابر، دار المعرفة)، 2، جالجزائر بوابة التارٌخعمار عمورة، - 19
(. 1963بٌروت المكتبة األهلٌة) الموسوعة التارٌخٌة،عمر ابو النصر، - 20
و      عالقات باٌلك الشرق الجزائري بتونس فً أواخر العهد العثمانًعمٌراوي حمٌدة، - 21

(. 2005الجزابر، عٌن ملٌلة، دار الهدى للطبع )، بداٌة اإلحتالل الفرنسً
دمشق، المكتبة )، 2، جمعجم القبائل القدٌمة والحدٌثةعمر رضا كحالة، - 22

(. 1949الهاشمٌة
، رٛٔظ، 1غ)، 1871-1816بحىث ووحائق في التاريخ الوغزبي  ػجذ اٌد١ًٍ اٌز١ّّٟ، -23

(. 1972اٌذاس اٌزٛٔغ١خ ٌٍٕؾش

(. 2005قسنطٌنة مٌدٌا بولٌس)، قسنطٌنة فً عهد صالح باي قشً فاطمة الزهراء، -24

 الشٌخ محمد بن عمر العدوانً، مإرخ سوف و الطرٌقة الشابٌة،محمد األمٌن بلؽٌث،  - 25
 2007 الجزابر، دار كتاب الؽد للنشر و التوزٌع2ط)

الجزابر، بن )، دراسة فً جؽرافً العمران، مدٌنة قسنطٌنةمحمد الهادي العروق، - 26
(. 1984عكنون، دٌوان المطبوعات الجامعٌة 

 التجارة الخارجٌة للشرق الجزائري فً نهاٌة   الحكممحمد العربً الزبٌري، - 27
 (.1972الجزابر، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع)العثمانً

، تونس  3ط) تعرٌب محمد الشاوش ومحمد عجٌنةتارٌخ تونس،محمد الهادي الشرٌؾ، - 28
 (.1993دار سراس للنشر

القاهرة، دار )، قاموس المصطلحات االقتصادٌة فً الحضارة االسالمٌةمحمد عمارة، - 29
(. 1993الشروق 

(. 1994القاهرة، وزارة التربٌة و التعلٌم )،المعجم الوجٌزمجمع اللؽة العربٌة، - 30
(. 2004القاهرة، دار الشرق)، المعجم الوسٌطمجمع اللؽة العربٌة، - 31
. (الجزابر، منشورات دحلب، دون تارٌخ )، تارٌخ باٌات قسنطٌنةمختار حسانً، - 32
دٌوان المطبوعات الجامعٌة )،القبائل العربٌة فً المغربمصطفى أبو ضٌؾ أحمد عمر، - 33

1982 .)
،     المعاٌٌر الهندسٌة والتخطٌطٌة فً المدن االسالمٌة العتٌقةمصطفى احمد حموش، - 34

(. 1998جامعة البحرٌن )
اٌؾشوخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍٕؾش ) رحالث الوغاربت في العهذ العخواني، ِٛالٞ ثٍح١ّغٟ، -35

 (.1981ٚاٌزٛص٠غ
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 الجزابر،منشورات عاصمة الثقافة    )، تارٌخ مٌزابٌوسؾ بن بكٌر الحاج سعٌد،   -36

(. 2007                 اٌؼشث١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

: الرسائل الجامعٌة*
، مذكرة ماجستٌر  فً التارٌخ النظام اإلداري فً باٌلك الشرق الجزائريأحمد سٌساوي،  -1

 (.1988قسنطٌنة )الحدٌث
مذكرة )، ، االسر الحاكمة فً باٌلك الشرق الجزائري فً العهد العثمانًجمٌلة معاشً- 2

. (ماجستٌر قسنطٌنة
رسالة اإلنكشارٌة و المجتمع بباٌلك الشرق فً نهاٌة العهد العثمانً، جمٌلة معاشً، - 3

 (.2008قسنطٌنة )دكتوراه 
 واالجتماعٌة خالل العهد العثمانً، سرة بن قانة ومكانتها السٌاسٌةمحمد أوجرتنً، أ -4

(. 2005-2004جامعة قسنطٌنة ) مذكرة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث،
 العثمانً معامالت و مبادالت اقتصادٌة فً قسنطٌنة فً أواخر  العهدٌوسفً صرهودة، -  5
(. 2005مذكرة ماجستٌر قسنطٌنة )
 

: المجالت*   
(. 1996، سنة112مجلة الثقافة، العدد )، حمد بايأالحاج بوضرساٌة بوعزة، 
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                          -1- Charles FERAUD ,les interprètes de l’armée d’afrique, 

Alger A,jourdan, librairie editeur1876p315.                                                         

2- D.Bonnafont, Douze  ans en Algerie1830-1842, Paris Librairie1880. 

3- Dumas et Faber, La grande Kabylie, librairie de l'université royale 

de France, Paris1874. 

4- E de la primaudaie, commerce et navigation de l’Algérie, in Revue 

algérienne et coloniale1860. 

5- Elexis de toque villes, Deuxième lettre sur l’algérie,1837. 

6- E.Pelssier ,Annales algeriennes,T2 paris 1839. 

7- Ernest Mercier, Constantine au XI siècle, Elévation de la famille Al 

Faggoun, Constantine 1879. 

8- Ernest Mercier, les deux sièges de Constantine 1836-1837, Paris 

imprimerie poulet 1896. 

9- Ernest Mercier, histoire de Constantine, Constantine imprimeurs 

51,1903. 

10- Isabelle GRNGAUD, la Ville imprenable, histoire sociale   

de Constantine au 18eme siècles, Ecole des hautes études en 

sciences sociales , thèse de doctorat ,paris 1998.                          

11- F ,De voisin ,expédition de Constantine ,paris 1840. 

12- Logie de tassity, Histoire d’Alger, paris 1830. 

13- Louis Rin,Le Royaume d’Alger sous les derniers Beys, Alger1900. 

14- Louis Rin, Itinéraires de l’Algérie ,paris imprimerie ,France 1862.   

15- Mouloud,GAid, chronique des beys de Constantine, office 

publications universitaires, alger. 

16- Renondot, tableau du Royaume de la ville d' alger et ses 
environs, Paris imprimerie. 
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17- Roset et Carret, L'Algérie, Paris imprimerie ,1850. 

18-Revue Africaine, v, 3,v5,v6,v7, v16, v, 18 ,v19,v24,v33, v39, 

v46,v 57, 
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 11-8................................................... التعرٌؾ بصاحب المخطوط

 (المخطوط) كتاب التعرٌؾ بال
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 14-12......................... عالقة المخطوط ببعض ما كتب فً عصره:   ثانٌا
 16-14..................................................... مصادر المخطوط:   ثالثا

 16. ........................................... منهج المخطوط وأسلوبه:   رابعا
 19-17....................................................وصؾ المخطوط:   خامسا
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  -فهرس األعالم-                              

 
- ا         - 

.  56:      إبراهٌم أؼا
. 95-94-39:      إبراهٌم القرٌتلً
 .92-91-39-16:      إبراهٌم الؽربً

 .52-51-50-37--14:      إبراهٌم بوصبع 
. 9:       إبراهٌم المرٌنً

. 13-8:      أبو القاسم سعد هللا
. 62:      أحمد باشا
. 97-70-57-39-34-33-28-17-13-12-10- 3:      أحمد باي

. 92-87:      أحمد العلج
. 97-96-95-94-88-87-39.:      أحمد المملوك
.  76-38-29-24:  أحمد شاوش

 .13-5:  أحمد الشرٌؾ الزهار

. 41-33:  أحمد القلً
. 79-78:  أحمد الدرقاوي

. 79-78-38:  أحمد الطبال
. 9:  إسماعٌل أحمد بن اسماعٌل بن صالح باي

. 72:   إسماعٌل بن كوجك علً
. 88:  إسماعٌل شاوش

. 64-38-26-24-14-12:      ابن االحرش
. 34-9:  ابن جلول

  
-  ب       - 
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. 49:  بابا حسن
.  94:  بن قارة علً

. 14:  بواسونًٌ
-   ج     - 

. 86-85-84-82:  جافر باي
     
-   ح -  

. 52: الحاج محمد
. 70:  الحاج احمد بن األبٌض

. 15-13-5، 3:   الحاج احمد بن مبارك بن العطار
. 90:  الحاج خلٌل

. 56: حسن اؼا
. 88-62-49: حسن باشا

. 53: حسٌن ولد حسن باشا
. 75-74-73-72-71: حسٌن ولد صالح باي

 .29-13: حمدان خوجة
. 63-26: حمودة باشا

 
-  د   - 

 .70-69:  داٌخة

 
- ذ  -

 .89: الذباح شٌخ العرب
 

- ز   -
. 25:. الزواوي

 
- ر   - 

. 8:  رضا عمر كحالة
- س   - 

 .15: سان كالبٌر
. 52: السعٌد

. 9: سعٌدونً
. 70: سً إبراهٌم بن زكري
. 69: سً الدهمان بن زكري

. 70: سً سعد بن زكري
 

-  ش - 
. 9: شاربونو

. 31: شارل فٌرو
 82-38: شاكر باي

.  71: شاندارلً إبراهٌم
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-  ص    - 
-55-54-51-49-48-47-45-42-41-37-35-29-27-26-25-17-13-12-11-10-9: صالح باي

56-57-58-59-62-70-75-76-85. 
-    ع - 

. 8: عادل نوٌهض
. 8: عبد الكرٌم عوفً

. 81-68-67-38: عبد هللا باي
. 38-26: عبد هللا الزبوشً

. 70-66-64-38: عثمان باي
. 63: علً

.   88-84-30: علً باشا
. 78-77-76-38-29: علً شاوش

- ن  -
. 9: النبٌري

  
 -  ؾ -  

. 11-8:  فانٌان
 .35-9-5:تي  فاٌس

.     8:  فإاد سزكٌن
 - ق - 

.      85-39:  قارة مصطفى شاوش
- م- 

. 10-9:  محمد البابوري
. 36:  محمد الشاذلً القسنطٌنً

. 25-15-14-13-10-9-5-3:  محمد الصالح ابن العنتري
 .26:   محمد الؽراب
   .90-89-39:  محمد المٌلً

 .96-39:  محمد منمانً

 . 82-81-39:  محمد نعمان

. 11-4:  مختار حسانً
 .82:  مصطفى خوجة

. 62-60-59-38:   مصطفى باي الوزناجً
 .74-63-62-38:  مصطفى انجلٌز
. 85:  مصطفى شاوش

. 5:  مولود قاٌد
.    9-5:  مٌرسًٌ

 
-  ي   - 

 .93-28:   ٌحً أؼا

. 10:  ٌحًٌ بوعزٌز
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 -فهزص القبائل  واألعزاع  واألطز                    -
 

-  أ  - 

 
 .61-60:أوالد بوعون

. 70:أوالد بن األبٌض
. 95: أوالد مقران

. 74: أوالد ٌحً بن طالب

 
-  ب  - 

. 34-24: بن الفقون
. 34:بن جلول
. 34:بن بادٌس

. 70-69-34-33:بن قانة
. 88-69: بن زكري
. 70:بن نعمون
. 35:البشتارزي

 
- ح -

. 74-24:الحراكتة
 .61:الحلٌمٌة
. -25-24:الحنانشة

 
- ز-
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. 24:الزمول
. 44-28: الزواوة 

 
-  ع  - 

. 52: عمراوة
 

- غ   - 
.  89: الؽربة
. 89:ؼمرة

 
- ؾ-

. 68: الفراشٌش
- ن-

. 68: النمامشة
-  ك  - 

 .35:كوتشك علً
 
 
 

- فهرس األماكن -
 

 - أ   - 

. 50-41:أزمٌر
 

- ب   - 
. 66:باب الجرٌد

. 49:باب الجزٌرة
. 75:باب القنطرة

. 66:باب الواد
. 8:باتنة
 .44-24:رةبسك

. 93:البلٌدة
 .97-22:برج حمزة

. 81-38:بوسعادة
. 22: البوٌرة
. 22: البٌبان

 
- ج  -

-52-49-48-47-46-45-39-38-37-34-32-30-29-27-23-17-15-13-12-8-4-2: الجزابر
53-54-56-57-58-62-63-64-66-67-71-72-75-76-77-78-79-80-81-82-84-85-86-
87-90-93-94-95-96. 
- ح -

. 30:الحامة
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. 45: الحراش
 

-  ت- 
 .77-76-75-74-73-63-58-38-27-22-15:-تونس

 
- ز   -

 .89:الزاب
 

 -س  - 

. 31: ستورة
. 75: سطح المنصورة

. 54: سطٌؾ
 .92: .سوؾ

 .25:  شطابة
. 90:شرشال
 .83:السقنٌة

-  ع   - 
. 92-91-75-63-47-31:  عنابة

. 29: عٌن ملٌلة
  

- ق - 
. 15:القاهرة

-38-36-35-34-33-32-31-30-28-27-26-25-22-17-15-14-13-10-9-8-5-3-2:قسنطٌنة
41-49-50-53-54-57-62-63-64-65-66-68-69-70-72-73-76-77-82-90-93. 

. 43:قناة عٌن عارب
. 86-56-28:القصبة

- ؾ  -
. 30:فرنسا

. 65:فندق الرحبة
- م- 

. 91-59-50: المدٌة
. 90:متٌجة

. 30:مرسٌلٌا
. 60:مشتاوة
. 93: ملٌانة

 .26:مٌلة
- و- 

. 74: وادي الزناتً
 .65: وادي الزهور
. 76: وادي سٌراط

. 89: ورالل
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قـــائمـــة المصـــادر و المـــراجـــع 
 :المصادرالعربٌــــة *-

، تعلٌق الجٌاللً الصروف فً تارٌخ الصحراء وسوفإبراهٌم بن محمد الساسً العوامر، - 1

(. 2007الجزابر، منشورات شالة )بن ابراهٌم العوامر
، تقدٌم محمد رإوؾ القاسمً تعرٌف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي، - 2
(. 1991القاهرة، موقم للنشر)1ج
، تقدٌم محمد رإوؾ القاسمً القسم تعرٌف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي، - 3

(. 1907الجزابر، مطبعة فونتانا الشرقٌة)االول
 )، تحقٌق عبد الكرٌم الفٌاللً الترجمانة الكبرى فً المعمور برا وبحراابو القاسم الزٌانً، -4

(. 1967المؽرب، مطبعة فضالة
الدار ) 7،ج4، المجلداتحاف هل الزمان بؤخبار تونس و عهد األمانابن أبً الضٌاؾ، - 5

(. 1999العربٌة للكتاب 
الجزابر، )، تحقٌق نور الدٌن عبد القادر تارٌخ قسنطٌنةالحاج أحمد بن مبارك بن العطار، - 6

. (دون تارٌخ
، ترجمة عبد الرحمن حمٌدة وصف افرٌقٌاالحسن بن محمد الوزان الزٌانً، - 7
. (هـ1399الرٌاض)

، الشركة الوطنٌة للنشر 2ط) تعرٌب وتقدٌم محمد العربً الزبٌري، ة،آالمرحمدان خوجة، - 8

 .1982والتوزٌع
لبنان، بٌروت، دار الكتاب  )، 1 المجلدتارٌخ ابن خلدون،عبد الرحمن ابن خلدون، - 9

(. 1981اللبناي
. (بٌروت، دار الجٌل، دون تارٌخ )مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن ابن خلدون، -10
 طلوع سعد السعود فً أخبار وهران و الجزائر و إسبانٌا و فرنساابن عودة المزاري، - 11

(. 2007، الجزابر دار البصابر 1ط)1 ، تحقٌق ٌحً بوعزٌز، ج19فً أواخر القرن 
               فرٌدة منٌسة فً حال دخول الترك بلد قسنطٌنةمحمد الصالح ابن العنتري، - 12

 الجزابر، بوزرٌعة، دار هومة للنشر)، تحقٌق ٌحً بوعزٌز و استٌالئهم على أوطانها

(. 2005والتوزٌع 
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الجزابر، الشركة )، تحقٌق رابح بونار مجاعات قسنطٌنةمحمد الصالح ابن العنتري، - 13
(. 1974الوطنٌة للنشر و التوزٌع

، مصر، 2ط)القاموس المحٌط،محمد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزابادي الشرازي، -14
، (هـ1344المطبعة الحسٌنٌة

 الثعر الجمانً فً ابتسام الثغر الوهرانًمحمد بن أحمد بن علً بن سحنون الراشدي، - 15

منشورات وزارة التعلٌم األهلً و الشإون الدٌنٌة سلسلة )تحقٌق و تقدٌم المهدي البوعبدلً 
. (التراث

القاهرة، المطبعة )1، جتحفة الزائر فً مؤثر االمٌر عبد القادرمحمد بن عبد القادر، - 16
(. 1903التجارٌة

 التحفة المرضٌة فً الدولة البكداشٌة فً الجزائر المحمٌةمحمد بن مٌمون الجزابري، - 17

. (الجزابر،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع)تحقٌق محمد بن عبد الكرٌم 
الشركة ) تحقٌق محمد العربً الزبٌريمذكرات أحمد باي و حمدان خوجة و بوضربة،- 18

. ( الجزابر1981الوطنٌة للنشر و التوزٌع 
(. 1972بٌروت)، تعرٌب محمد بن عبد الكرٌم مذكرات حمدان خوجة الجزائري- 19
، تقدٌم و تعرٌب اسماعٌل 1826-1816مذكرات ولٌام شالٌر، قنصل امرٌكا بالجزائر - 20

(. 1982الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع )العربً 
معهد  المخطوطات العربٌة )، مخطوط مجهول العنوان والمإلف حول تارٌخ قسنطٌنة- 21

(. 1541بالقاهرة، رقم 
-. الثالث-الثانً-المجلد األول(بٌروت، دار لسان العرب)لسان العربابن منظور، - 22
 نقٌب أشراؾ الجزابر، تحقٌق مذكرات أحمد الشرٌف الزهار،الزهار أحمد الشرٌؾ، -23

(. 1980الجزابرالشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع )توفٌق المدنً 
. (لبنان ، بٌروت، دار الجٌل، دون تارٌخ)صبح االعشى فً صناعة اإلنشىالقلشقندي، - 24

 

: المراجع العربٌة* 
، بٌروت، دار الؽرب اإلسالمً 1ط)، 1 الجزءتارٌخ الجزائر الثقافً،أبو قاسم سعد هللا، - 1

(. 1988بٌروت 
الشركة الوطنٌة للنشر )،2، الجزءتارٌخ الجزائر الثقافًأبو قاسم سعد هللا، -2

(. 1981والتوزٌع
الجزابر، الشركة الوطنٌة )،1877-1807محمد الشاذلً القسنطٌنً،أبو قاسم سعد هللا، -3

(. 1974للنشر والتوزٌع
الجزابر، منشورات ) معجم مشاهٌر المغاربة،أبو عمران الشٌخ وفرٌق من األساتذة، - 4

 .2007دحلب
(. 1963الجزابر، البلٌدة، دار الكتاب،)، كتاب الجزائرأحمد توفٌق المدنً، - 5
القاهرة، دار الفكر ) ترجمة لطٌؾ فرج المدن العربٌة فً العصر العثمانً،أندرٌه رٌمون، - 6

 .(1991للنشر و التوزٌع
الجزابرالشركة الوطنٌة للنشر )، بنٌة الجٌش الجزائري فً العهد العثمانًحنٌفً هالٌلً، - 7

. (والتوزٌع
. (تونس، دار الكتب الشرقٌة3ط)، خالصة تارٌخ تونسحسن حسنً عبد الوهاب، - 8
بٌروت )، أعٌان القرن الثالث عشر فً الفكر و السٌاسة و اإلجتماعخلٌل مروم بك، - 9

(. 1971مإسسة الرسالة 
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ترجمة وتعلٌق، عصام    المعجم الجغرافً لالمبراطورٌة العثمانٌة، موستراس، .س- 10

 .(دار بن حزم)اشحادات، 
، مكتبة الملك فهد المعجم الموسوعً للمصطلحات العثمانٌة التارٌخٌةسهٌل صابان، -11

 .2000الوطنٌة، الرٌاض، 
(. 2004،دمشق، دار الفكر4ط)طلس دول العالم االسالمً، شوقً خلٌل، أ-12
(. 2008اسطمبول، المدار االسالمً)، الدولة العثمانٌة والعالم المحٌط بهاثرٌا فاروقً، - 13
الجزابرالشركة ) دراسات وأبحاث فً تارٌخ الجزائر، العهد العثمانً،ناصر سعٌدونً، - 14

(. 1985الوطنٌة للنشر و التوزٌع 
الجزابر، المإسسة ) تارٌخ الجزائر، الفترة الحدٌثة و المعاصرة،ناصر سعٌدونً، - 15

(. 1988الوطنٌة للكتاب
(. 1980لبنان، بٌروت، مإسسة نوٌهض الثقافٌة )،معجم أعالم الجزائرعادل نوٌهض، - 16
(. 1980بٌروت، دار الثقافة) 3،ج2جتارٌخ الجزائر العام،عبد الرحمن الجٌاللً، - 17
 النشاط االقتصادي فً المغرب االسالمً خالل القرن السادسعز الدٌن احمد موسى، - 18

(. 1983لبنان، بٌروت، دار الشروق )، هجري
. (الجزابر، دار المعرفة)، 2، جالجزائر بوابة التارٌخعمار عمورة، - 19
(. 1963بٌروت المكتبة األهلٌة) الموسوعة التارٌخٌة،عمر ابو النصر، - 20
و      عالقات باٌلك الشرق الجزائري بتونس فً أواخر العهد العثمانًعمٌراوي حمٌدة، - 21

(. 2005الجزابر، عٌن ملٌلة، دار الهدى للطبع )، بداٌة اإلحتالل الفرنسً
دمشق، المكتبة )، 2، جمعجم القبائل القدٌمة والحدٌثةعمر رضا كحالة، - 22

(. 1949الهاشمٌة
، رٛٔظ، 1غ)، 1871-1816بحىث ووحائق في التاريخ الوغزبي  ػجذ اٌد١ًٍ اٌز١ّّٟ، -23

(. 1972اٌذاس اٌزٛٔغ١خ ٌٍٕؾش

(. 2005قسنطٌنة مٌدٌا بولٌس)، قسنطٌنة فً عهد صالح باي قشً فاطمة الزهراء، -24

 الشٌخ محمد بن عمر العدوانً، مإرخ سوف و الطرٌقة الشابٌة،محمد األمٌن بلؽٌث،  - 25
 2007 الجزابر، دار كتاب الؽد للنشر و التوزٌع2ط)

الجزابر، بن )، دراسة فً جؽرافً العمران، مدٌنة قسنطٌنةمحمد الهادي العروق، - 26
(. 1984عكنون، دٌوان المطبوعات الجامعٌة 

 التجارة الخارجٌة للشرق الجزائري فً نهاٌة   الحكممحمد العربً الزبٌري، - 27
 (.1972الجزابر، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع)العثمانً

، تونس  3ط) تعرٌب محمد الشاوش ومحمد عجٌنةتارٌخ تونس،محمد الهادي الشرٌؾ، - 28
 (.1993دار سراس للنشر

القاهرة، دار )، قاموس المصطلحات االقتصادٌة فً الحضارة االسالمٌةمحمد عمارة، - 29
(. 1993الشروق 

(. 1994القاهرة، وزارة التربٌة و التعلٌم )،المعجم الوجٌزمجمع اللؽة العربٌة، - 30
(. 2004القاهرة، دار الشرق)، المعجم الوسٌطمجمع اللؽة العربٌة، - 31
. (الجزابر، منشورات دحلب، دون تارٌخ )، تارٌخ باٌات قسنطٌنةمختار حسانً، - 32
دٌوان المطبوعات الجامعٌة )،القبائل العربٌة فً المغربمصطفى أبو ضٌؾ أحمد عمر، - 33

1982 .)
،     المعاٌٌر الهندسٌة والتخطٌطٌة فً المدن االسالمٌة العتٌقةمصطفى احمد حموش، - 34

(. 1998جامعة البحرٌن )
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اٌؾشوخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍٕؾش ) رحالث الوغاربت في العهذ العخواني، ِٛالٞ ثٍح١ّغٟ، -35

 (.1981ٚاٌزٛص٠غ
 الجزابر،منشورات عاصمة الثقافة    )، تارٌخ مٌزابٌوسؾ بن بكٌر الحاج سعٌد،   -36

(. 2007                 اٌؼشث١خ

 

: الرسائل الجامعٌة*
، مذكرة ماجستٌر  فً التارٌخ النظام اإلداري فً باٌلك الشرق الجزائريأحمد سٌساوي،  -1

 (.1988قسنطٌنة )الحدٌث
مذكرة )، ، االسر الحاكمة فً باٌلك الشرق الجزائري فً العهد العثمانًجمٌلة معاشً- 2

. (ماجستٌر قسنطٌنة
رسالة اإلنكشارٌة و المجتمع بباٌلك الشرق فً نهاٌة العهد العثمانً، جمٌلة معاشً، - 3

 (.2008قسنطٌنة )دكتوراه 
 واالجتماعٌة خالل العهد العثمانً، سرة بن قانة ومكانتها السٌاسٌةمحمد أوجرتنً، أ -4

(. 2005-2004جامعة قسنطٌنة ) مذكرة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث،
 العثمانً معامالت و مبادالت اقتصادٌة فً قسنطٌنة فً أواخر  العهدٌوسفً صرهودة، -  5
(. 2005مذكرة ماجستٌر قسنطٌنة )
 

: المجالت*   
(. 1996، سنة112مجلة الثقافة، العدد )، حمد بايأالحاج بوضرساٌة بوعزة، 
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:                            فهرس الموضوعات
                                                                                                                                                الصفحة                                                                 الموضوع 

 

  6-2:............................................................المقدمة

 :قسم الدراسة 
 صاحب المخطوط والكتاب: المبحث األول

 11-8................................................. التعرٌؾ بصاحب المخطوط

 (المخطوط) كتاب التعرٌؾ بال
 12-11......................................... التعرٌؾ بالمخطوط وأهمٌته:   أوال
 14-12.......................... عالقة المخطوط ببعض ما كتب فً عصره:   ثانٌا
 16-14................................................. ..مصادر المخطوط:   ثالثا

 16.......................................... . منهج المخطوط وأسلوبه:   رابعا
 19-17..................................................وصؾ المخطوط:   خامسا
 20.................................................الرموز والمختصرات:   سادسا

 
 

  .محتوٌات المخطوط: المبحث الثانً
الحالة العامة لباٌك الشرق فً نهاٌة العهد العثمانً :    أوال

 24-22............................................ ...    الحدود والتنظٌم اإلداري
 .27-24....................................................... ...    الحالة السٌاسٌة

 .29-27...................................................... ...    الحالة العسكرٌة
 .32-29.................................................... .. .    الحالة االقتصادٌة
 .34-32.................................................... ..      الحالة االجتماعٌة

 .36-34................................................ ....    الحٌاة العلمٌة والثقافٌة

           .39-37....................................ملخص ألحداث المخطوط:  ثانٌا

 
قسم التحقٌق 

  
  48-44......................................................... ..والٌة صالح باي 

 49-48............................................ الحملة االسبانٌة ودور صالح باي
 53-50......................................................... ..  خٌانة الخزناجً



134 

 

 53..................................................  والٌة إبراهٌم باي بوصبع 
 55-54...........................................................  عودة صالح باي
 59-56............................................................  مقتل صالح باي

 60-59...................................................   والٌة حسٌن بوحنك باي
 64-61..............................................   والٌة مصطفى باي الوزناجً
 65-64................................................  والٌة مصطفى باي األنجلٌز

 66.............................................................  والٌة عثمان باي
 69-66...........................................................  ثورة ابن األحرش
 73-69...........................................................  والٌة عبد هللا باي

 76-73................................................. والٌة حسٌن ولد صالح باي  
 78-76........................................................... ..  الحملة التونسٌة

  79..........................................................   والٌة علً شاوش 
 82-80..................................................   تمرد أحمد شاوش القبابلً

 82...........................................................  والٌة أحمد الطبال
 84-83...................................................   والٌة الباي محمد النعمان

 88-84......................................................   والٌة محمد شاكر باي
 88.........................................................   والٌة قارة مصطفى
 90-89.........................................................  والٌة أحمد المملوك
 92-90........................................................ ..  والٌة محمد المٌلً

 94-92...................................................   والٌة ابراهٌم باي الؽربً
 95-94...............................................   والٌة أحمد المملوك مرة ثانٌة

 97-95..................................................   والٌة إبراهٌم باي القرٌتلً
 98-97.........................................................   والٌة محمد منمانً

: الفهارس
 102-100 ...............................................................فهرس األعالم

 103 ..............................................فهرس القبابل واألعراش واألسر
 105-104.................................................................فهرس األماكن

 109-106.......................................................قابمة المصادر والمراجع
 113-112.......................................................................فهرس الموضوعات
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                 الفهــــارس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     
 - فهرس األعالم                     -

 
- ا         - 

.  56:      إبراهٌم أؼا
. 95-94-39:      إبراهٌم القرٌتلً
 .92-91-39-16:      إبراهٌم الؽربً

 .52-51-50-37-25-13:      إبراهٌم بوصبع 
. 9:       إبراهٌم المرٌنً

. 12-8:      أبو القاسم سعد هللا
. 62:      أحمد باشا
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. 97-70-57-39-34-33-30-28-17-13-11-10- 3:      أحمد باي
. 92-87:      أحمد العلج

. 97-96-95-94-88-87-39.:      أحمد المملوك
.  76-38-29-24:  أحمد شاوش

 .13-5:  أحمد الشرٌؾ الزهار

. 41-33:  أحمد القلً
. 79-78:  أحمد الدرقاوي

. 79-78-38:  أحمد الطبال
. 9:  إسماعٌل أحمد بن اسماعٌل بن صالح باي

. 72:   إسماعٌل بن كوجك علً
. 88:  إسماعٌل شاوش

. 64-38-26-24-15-13-12:      ابن االحرش
. 34-9:  ابن جلول

  
-  ب       - 

. 49:  بابا حسن
. 36:  بلقاسم الرحمونً

.  94:  بن قارة علً
. 14:  بواسونًٌ
-   ج     - 

. 86-85-84-82:  جافر باي
     
-   ح -  

. 52: الحاج محمد
. 70:  الحاج احمد بن األبٌض

. 15-13-5، 3:   الحاج احمد بن مبارك بن العطار
. 90:  الحاج خلٌل

 
. 56: حسن اؼا
. 88-62-49: حسن باشا

. 53: حسٌن ولد حسن باشا
. 75-74-73-72-71: حسٌن ولد صالح باي

. 30-13: حمدان خوجة
. 63-26: حمودة باشا

   
-  د   - 

 .70-69:  داٌخة
 

- ذ  -
 .89: الذباح شٌخ العرب

 
- ز   -

. 25:. الزواوي
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- ر   - 
. 8:  رضا عمر كحالة

- س   - 
. 14: سان كالبٌر

. 52: السعٌد
. 9: سعٌدونً

. 70: سً إبراهٌم بن زكري
. 69: سً الدهمان بن زكري

. 70: سً سعد بن زكري
-  ش - 

. 9: شاربونو
. 31: شارل فٌرو
 82-38: شاكر باي

.  71: شاندارلً إبراهٌم
-  ص    - 

-55-54-51-49-48-47-45-42-41-37-35-29-27-26-25-17-13-12-11-10-9: صالح باي
56-57-58-59-62-70-75-76-85. 
-    ع - 

. 8: عادل نوٌهض
. 8: عبد الكرٌم عوفً

. 81-68-67-38: عبد هللا باي
. 38-26: عبد هللا الزبوشً

. 70-66-64-38: عثمان باي
. 63: علً

.   88-84-30: علً باشا
. 78-77-76-38-29: علً شاوش

- ن  -
. 9: النبٌري

  
 -  ؾ -  

. 11-8:  فانٌان
 .35-9-5:تي  فاٌس

.     8:  فإاد سزكٌن
 - ق - 

.      85-39:  قارة مصطفى شاوش
- م- 

. 10-9:  محمد البابوري
. 36:  محمد الشاذلً القسنطٌنً

. 25-15-14-13-10-9-5-3:  محمد الصالح ابن العنتري
 .26:   محمد الؽراب
 .90-89-39:  محمد المٌلً

   

 .96-39:  محمد منمانً
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 . 82-81-39:  محمد نعمان

. 11-4:  مختار حسانً
 .82:  مصطفى خوجة

. 62-60-59-38:   مصطفى باي الوزناجً
 .74-63-62-38:  مصطفى انجلٌز
. 85:  مصطفى شاوش

. 5:  مولود قاٌد
.    9-5:  مٌرسًٌ

 
-  ي   - 

 .93-29:   ٌحً أؼا

. 10:  ٌحًٌ بوعزٌز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- فٙشط اٌمجبئً  ٚاألػشاػ  ٚاألعش                    -
 

-  أ  - 

 
 .61-60:أوالد بوعون

. 70:أوالد بن األبٌض
. 95: أوالد مقران

. 74: أوالد ٌحً بن طالب
-  ب  - 

. 34-24: بن الفقون
. 34:بن جلول
. 34:بن بادٌس

. 70-69-34-33:بن قانة
. 88-69: بن زكري
. 70:بن نعمون

. 35:البوازٌد
. 35:البشتارزي

- ح -
. 74-24:الحراكتة
 .61:الحلٌمٌة
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. 28-25-24:الحنانشة
- ذ-

. 28:الذواودة
- ز-

. 24:الزمول
. 44-28: الزواوة 

- ش-
-  ع  - 

. 52: عمراوة
- غ   - 

.  89: الؽربة
. 89:ؼمرة

- ؾ-
. 68: الفراشٌش

- ن-
. 68: النمامشة

-  ك  - 
 .35:كوتشك علً

 
 
 

- فهرس األماكن -
 

 - أ   - 

. 50-41:أزمٌر
- ب   - 

. 66:باب الجرٌد
. 49:باب الجزٌرة
. 75:باب القنطرة

. 66:باب الواد
. 8:باتنة
 .44-24:رةبسك

. 93:البلٌدة
 .97-22:برج حمزة

. 81-38:بوسعادة
. 22: البوٌرة
. 22: البٌبان

- ج  -
-52-49-48-47-46-45-39-38-37-34-32-30-29-27-23-17-15-13-12-8-4-2: الجزابر

53-54-56-57-58-62-63-64-66-67-71-72-75-76-77-78-79-80-81-82-84-85-86-
87-90-93-94-95-96. 
- ح -

. 30:الحامة
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. 45: الحراش
-  ت- 

 .77-76-75-74-73-63-58-38-27-22-15-12:تونس
- ز   -

 .89:الزاب
 -س  - 

. 31: ستورة
. 75: سطح المنصورة

. 54: سطٌؾ
 .92: .سوؾ

 26:  شطابة
. 90:شرشال
 .83:السقنٌة

-  ع   - 
. 92-91-75-63-47-31:  عنابة

. 29: عٌن ملٌلة
  

- ق - 
. 15:القاهرة

-38-36-35-34-33-32-31-30-28-27-26-25-22-17-15-14-13-10-9-8-5-3-2:قسنطٌنة
41-49-50-53-54-57-62-63-64-65-66-68-69-70-72-73-76-77-82-90-93. 

. 43:قناة عٌن عارب
. 86-56-28:القصبة

- ؾ  -
. 30:فرنسا

. 65:فندق الرحبة
- م- 

. 91-59-50: المدٌة
. 90:متٌجة

. 30:مرسٌلٌا
. 60:مشتاوة
. 93: ملٌانة

 .26:مٌلة
- و- 

. 74: وادي الزناتً
 .65: وادي الزهور
. 76: وادي سٌراط

. 89: ورالل
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قـــائمـــة المصـــادر و المـــراجـــع 
 :المصادرالعربٌــــة *-

، تعلٌق الجٌاللً الصروف فً تارٌخ الصحراء وسوفإبراهٌم بن محمد الساسً العوامر، - 1

(. 2007الجزابر، منشورات شالة )بن ابراهٌم العوامر
، تقدٌم محمد رإوؾ القاسمً تعرٌف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي، - 2
(. 1991القاهرة، موقم للنشر)1ج
، تقدٌم محمد رإوؾ القاسمً القسم تعرٌف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي، - 3

(. 1907الجزابر، مطبعة فونتانا الشرقٌة)االول
 )، تحقٌق عبد الكرٌم الفٌاللً الترجمانة الكبرى فً المعمور برا وبحراابو القاسم الزٌانً، -4

(. 1967المؽرب، مطبعة فضالة
الدار ) 7،ج4، المجلداتحاف هل الزمان بؤخبار تونس و عهد األمانابن أبً الضٌاؾ، - 5

(. 1999العربٌة للكتاب 
الجزابر، )، تحقٌق نور الدٌن عبد القادر تارٌخ قسنطٌنةالحاج أحمد بن مبارك بن العطار، - 6

. (دون تارٌخ
، ترجمة عبد الرحمن حمٌدة وصف افرٌقٌاالحسن بن محمد الوزان الزٌانً، - 7
. (هـ1399الرٌاض)

، الشركة الوطنٌة للنشر 2ط) تعرٌب وتقدٌم محمد العربً الزبٌري، ة،آالمرحمدان خوجة، - 8

 .1982والتوزٌع
لبنان، بٌروت، دار الكتاب  )، 1 المجلدتارٌخ ابن خلدون،عبد الرحمن ابن خلدون، - 9

(. 1981اللبناي
. (بٌروت، دار الجٌل، دون تارٌخ )مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن ابن خلدون، -10
 طلوع سعد السعود فً أخبار وهران و الجزائر و إسبانٌا و فرنساابن عودة المزاري، - 11

(. 2007، الجزابر دار البصابر 1ط)1 ، تحقٌق ٌحً بوعزٌز، ج19فً أواخر القرن 
               فرٌدة منٌسة فً حال دخول الترك بلد قسنطٌنةمحمد الصالح ابن العنتري، - 12

 الجزابر، بوزرٌعة، دار هومة للنشر)، تحقٌق ٌحً بوعزٌز و استٌالئهم على أوطانها

(. 2005والتوزٌع 
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الجزابر، الشركة )، تحقٌق رابح بونار مجاعات قسنطٌنةمحمد الصالح ابن العنتري، - 13
(. 1974الوطنٌة للنشر و التوزٌع

، مصر، 2ط)القاموس المحٌط،محمد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزابادي الشرازي، -14
، (هـ1344المطبعة الحسٌنٌة

 الثعر الجمانً فً ابتسام الثغر الوهرانًمحمد بن أحمد بن علً بن سحنون الراشدي، - 15

منشورات وزارة التعلٌم األهلً و الشإون الدٌنٌة سلسلة )تحقٌق و تقدٌم المهدي البوعبدلً 
. (التراث

القاهرة، المطبعة )1، جتحفة الزائر فً مؤثر االمٌر عبد القادرمحمد بن عبد القادر، - 16
(. 1903التجارٌة

 التحفة المرضٌة فً الدولة البكداشٌة فً الجزائر المحمٌةمحمد بن مٌمون الجزابري، - 17

. (الجزابر،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع)تحقٌق محمد بن عبد الكرٌم 
الشركة ) تحقٌق محمد العربً الزبٌريمذكرات أحمد باي و حمدان خوجة و بوضربة،- 18

. ( الجزابر1981الوطنٌة للنشر و التوزٌع 
(. 1972بٌروت)، تعرٌب محمد بن عبد الكرٌم مذكرات حمدان خوجة الجزائري- 19
، تقدٌم و تعرٌب اسماعٌل 1826-1816مذكرات ولٌام شالٌر، قنصل امرٌكا بالجزائر - 20

(. 1982الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع )العربً 
معهد  المخطوطات العربٌة )، مخطوط مجهول العنوان والمإلف حول تارٌخ قسنطٌنة- 21

(. 1541بالقاهرة، رقم 
-. الثالث-الثانً-المجلد األول(بٌروت، دار لسان العرب)لسان العربابن منظور، - 22
 نقٌب أشراؾ الجزابر، تحقٌق مذكرات أحمد الشرٌف الزهار،الزهار أحمد الشرٌؾ، -23

(. 1980الجزابرالشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع )توفٌق المدنً 
. (لبنان ، بٌروت، دار الجٌل، دون تارٌخ)صبح االعشى فً صناعة اإلنشىالقلشقندي، - 24

 

: المراجع العربٌة* 
، بٌروت، دار الؽرب اإلسالمً 1ط)، 1 الجزءتارٌخ الجزائر الثقافً،أبو قاسم سعد هللا، - 1

(. 1988بٌروت 
الشركة الوطنٌة للنشر )،2، الجزءتارٌخ الجزائر الثقافًأبو قاسم سعد هللا، -2

(. 1981والتوزٌع
الجزابر، الشركة الوطنٌة )،1877-1807محمد الشاذلً القسنطٌنً،أبو قاسم سعد هللا، -3

(. 1974للنشر والتوزٌع
الجزابر، منشورات ) معجم مشاهٌر المغاربة،أبو عمران الشٌخ وفرٌق من األساتذة، - 4

 .2007دحلب
(. 1963الجزابر، البلٌدة، دار الكتاب،)، كتاب الجزائرأحمد توفٌق المدنً، - 5
القاهرة، دار الفكر ) ترجمة لطٌؾ فرج المدن العربٌة فً العصر العثمانً،أندرٌه رٌمون، - 6

 .(1991للنشر و التوزٌع
الجزابرالشركة الوطنٌة للنشر )، بنٌة الجٌش الجزائري فً العهد العثمانًحنٌفً هالٌلً، - 7

. (والتوزٌع
. (تونس، دار الكتب الشرقٌة3ط)، خالصة تارٌخ تونسحسن حسنً عبد الوهاب، - 8
بٌروت )، أعٌان القرن الثالث عشر فً الفكر و السٌاسة و اإلجتماعخلٌل مروم بك، - 9

(. 1971مإسسة الرسالة 
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ترجمة وتعلٌق، عصام    المعجم الجغرافً لالمبراطورٌة العثمانٌة، موستراس، .س- 10

. (دار بن حزم)اشحادات، 
(. 2004،دمشق، دار الفكر4ط)طلس دول العالم االسالمً، شوقً خلٌل، أ-11
(. 2008اسطمبول، المدار االسالمً)، الدولة العثمانٌة والعالم المحٌط بهاثرٌا فاروقً، - 12
الجزابرالشركة ) دراسات وأبحاث فً تارٌخ الجزائر، العهد العثمانً،ناصر سعٌدونً، - 13

(. 1985الوطنٌة للنشر و التوزٌع 
الجزابر، المإسسة ) تارٌخ الجزائر، الفترة الحدٌثة و المعاصرة،ناصر سعٌدونً، - 14

(. 1988الوطنٌة للكتاب
(. 1980لبنان، بٌروت، مإسسة نوٌهض الثقافٌة )،معجم أعالم الجزائرعادل نوٌهض، - 15
(. 1980بٌروت، دار الثقافة) 3،ج2جتارٌخ الجزائر العام،عبد الرحمن الجٌاللً، - 16
 النشاط االقتصادي فً المغرب االسالمً خالل القرن السادسعز الدٌن احمد موسى، - 17

(. 1983لبنان، بٌروت، دار الشروق )، هجري
. (الجزابر، دار المعرفة)، 2، جالجزائر بوابة التارٌخعمار عمورة، - 18
(. 1963بٌروت المكتبة األهلٌة) الموسوعة التارٌخٌة،عمر ابو النصر، - 19
و      عالقات باٌلك الشرق الجزائري بتونس فً أواخر العهد العثمانًعمٌراوي حمٌدة، - 20

(. 2005الجزابر، عٌن ملٌلة، دار الهدى للطبع )، بداٌة اإلحتالل الفرنسً
دمشق، المكتبة )، 2، جمعجم القبائل القدٌمة والحدٌثةعمر رضا كحالة، - 21

(. 1949الهاشمٌة
، رٛٔظ، 1غ)، 1871-1816بحىث ووحائق في التاريخ الوغزبي  ػجذ اٌد١ًٍ اٌز١ّّٟ، -22

(. 1972اٌذاس اٌزٛٔغ١خ ٌٍٕؾش

(. 2005قسنطٌنة مٌدٌا بولٌس)، قسنطٌنة فً عهد صالح باي قشً فاطمة الزهراء، -23

 الشٌخ محمد بن عمر العدوانً، مإرخ سوف و الطرٌقة الشابٌة،محمد األمٌن بلؽٌث،  - 24
 2007 الجزابر، دار كتاب الؽد للنشر و التوزٌع2ط)

الجزابر، بن )، دراسة فً جؽرافً العمران، مدٌنة قسنطٌنةمحمد الهادي العروق، - 25
(. 1984عكنون، دٌوان المطبوعات الجامعٌة 

 التجارة الخارجٌة للشرق الجزائري فً نهاٌة   الحكممحمد العربً الزبٌري، - 26
 (.1972الجزابر، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع)العثمانً

، تونس  3ط) تعرٌب محمد الشاوش ومحمد عجٌنةتارٌخ تونس،محمد الهادي الشرٌؾ، - 27
 (.1993دار سراس للنشر

القاهرة، دار )، قاموس المصطلحات االقتصادٌة فً الحضارة االسالمٌةمحمد عمارة، - 28
(. 1993الشروق 

(. 1994القاهرة، وزارة التربٌة و التعلٌم )،المعجم الوجٌزمجمع اللؽة العربٌة، - 29
(. 2004القاهرة، دار الشرق)، المعجم الوسٌطمجمع اللؽة العربٌة، - 30
. (الجزابر، منشورات دحلب، دون تارٌخ )، تارٌخ باٌات قسنطٌنةمختار حسانً، - 31
دٌوان المطبوعات الجامعٌة )،القبائل العربٌة فً المغربمصطفى أبو ضٌؾ أحمد عمر، - 32

1982 .)
،     المعاٌٌر الهندسٌة والتخطٌطٌة فً المدن االسالمٌة العتٌقةمصطفى احمد حموش، - 33

(. 1998جامعة البحرٌن )
اٌؾشوخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍٕؾش ) رحالث الوغاربت في العهذ العخواني، ِٛالٞ ثٍح١ّغٟ، -34

 (.1981ٚاٌزٛص٠غ



145 

 

 الجزابر،منشورات عاصمة الثقافة    )، تارٌخ مٌزابٌوسؾ بن بكٌر الحاج سعٌد،   -35

(. 2007                 اٌؼشث١خ

 

: الرسائل الجامعٌة*
، مذكرة ماجستٌر  فً التارٌخ النظام اإلداري فً باٌلك الشرق الجزائريأحمد سٌساوي،  -1

 (.1988قسنطٌنة )الحدٌث
مذكرة )، ، االسر الحاكمة فً باٌلك الشرق الجزائري فً العهد العثمانًجمٌلة معاشً- 2

. (ماجستٌر قسنطٌنة
رسالة اإلنكشارٌة و المجتمع بباٌلك الشرق فً نهاٌة العهد العثمانً، جمٌلة معاشً، - 3

 (.2008قسنطٌنة )دكتوراه 
 واالجتماعٌة خالل العهد العثمانً، سرة بن قانة ومكانتها السٌاسٌةمحمد أوجرتنً، أ -4

(. 2005-2004جامعة قسنطٌنة ) مذكرة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث،
 العثمانً معامالت و مبادالت اقتصادٌة فً قسنطٌنة فً أواخر  العهدٌوسفً صرهودة، -  5
(. 2005مذكرة ماجستٌر قسنطٌنة )
 

: المجالت*   
(. 1996، سنة112مجلة الثقافة، العدد )، حمد بايأالحاج بوضرساٌة بوعزة، 
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: المصادر والمراجع بالفرنسٌة*
 

1- D.Bonnafont, Douze  ans en Algerie1830-1842, Paris Librairie1880. 

2- Dumas et Faber, La grande Kabylie, librairie de l'université royale 

de France, Paris1874. 

3- E de la primaudaie, commerce et navigation de l’Algérie, in Revue 

algérienne et coloniale1860. 

4- Elexis de toque villes, Deuxième lettre sur l’algérie,1837. 

5- E.Pelssier ,Annales algeriennes,T2 paris 1839. 

6- Ernest Mercier, Constantine au XI siècle, Elévation de la famille Al 

Faggoun, Constantine 1879. 

7- Ernest Mercier, les deux sièges de Constantine 1836-1837, Paris 

imprimerie poulet 1896. 

8- Ernest Mercier, histoire de Constantine, Constantine imprimeurs 

51,1903. 

9- F ,De voisin ,expédition de Constantine ,paris 1840. 

10- Logie de tassity, Histoire d’Alger, paris 1830. 

11- Louis Rin,Le Royaume d’Alger sous les derniers Beys, Alger1900. 

12- Louis Rin, Itinéraires de l’Algérie ,paris imprimerie ,France 1862. 

13- Mouloud,GAid, chronique des beys de Constantine, office 

publications universitaires, alger. 

14- Renondot, tableau du Royaume de la ville d' alger et ses 
environs, Paris imprimerie. 

15- Roset et Carret, L'Algérie, Paris imprimerie ,1850. 

16-Revue Africaine, v, 3,v5,v6,v7, v16, v, 18 ,v19,v24,v33, v39, 

v46,v 57, 
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