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مقدمة
مقدمة:
يمثؿ مكضكع أحمد بام كالمقاكمة الشعبية بالشرؽ الجزائرم { }6281-6281جانبا
ميما مف التاريخ العاـ لمجزائر ،الذم يبقى يحتاج الى كثير مف الجيد كالدراسة إلعطاءه حقو
كباقي الشخصيات الجزائ رية بعيدا عف خمفية االنتماء كما ذىبت اليو كثير مف الدراسات
التاريخية التي أغمقت عف جكانب ميمة في دكر أحمد بام كرجؿ دكلة جزائرية ككمقاكـ .يطرح
المكضكع إشكالية ىامة في تاريخ الجزائر السياسي االجتماعي كىي:
الى أم مدل كانت مساىمة أحمد بام في الحفاظ عمى الدكلة الجزائرية كمقاكمة االحتالؿ
الفرنسي ؟
كتتفرع عنيا جممة مف التساؤالت :
 -6ما دكره في باليؾ الشرؽ خالؿ العيد العثماني ؟.
 -8ما دكره في المقاكمة المنظمة في الشرؽ الجزائرم ؟.
كمف دكافع اختيارم لممكضكع :
أ-دوافع موضوعية :
 قمة الدراسات التاريخية التي تناكلت الجكانب اإلدارية العسكرية في فترة الحاج احمد
بام.
ب-دوافع ذاتية :
 ميكلي الشخصية لدراسة المكركث العثماني كدكره في الكياف الجزائرم مف خالؿ ىذه
الشخصية.
منيج الدراسة:
اعتمدت في دراسة عمى المنيج التاريخي الكصفي ،الذم يتناسب في مثؿ ىذه المكاضيع .
خطة الدراسة :
قسمت بحثي ىذا عمى النحك االتي:
الفصل التمييدي :كضعت عنكانو تحت
1

مقدمة
"الحالة العامة لباليك الشرق أواخر العيد العثماني" بحيث أعطيت فيو لمحة عف حدكد كادارة
بآيمؾ الشرؽ كالكضعية السياسية كاالقتصادية كالعممية أكاخر العيد العثماني.
الفصل األول :تحت عنوان " شخصية أحمد باي وانجازاتو ( " )6781-6871كتحدثت فيو
عف مكلده كنشأتو كعف التنظيـ العسكرم كاستخداـ االنكشارية في مكاجية فرنسا ،ككذا أىـ
إنجازاتو سياسيا كاداريا كثقافيا.
أما الفصل الثاني :فجاء بعنكاف " أحمد باي والمقاومة الشعبية في الشرق الجزائري " ،بحيث
تطرقت فيو الى عالقة احمد بام بفرنسا كالتي كانت ما بيف العداء كالتقارب ،كثانيا عالقة احمد
بام باألمير عبد القادر لضـ جيكدىما لمكاجية فرنسا كصكال الى نياية مقاكمتو ككفاتو عاـ
6281ـ.
مراجع ومصادر البحث :
كبعد قراءة تمييدية حكؿ شخصية احمد الحاج احمد بام مف خالؿ بعض المراجع
كالم صادر التي اعتمدت عمييا مثؿ "مذكراتو" ،كالتي سيمت عميا تعرؼ عمى اصؿ احمد بام
كالتي اختمؼ فييا الكثير مف المؤرخيف خاصة حكؿ مكلده كمنشأه كمنفاه .ككذا "فندليف
شمكصر" الذم تحدث في كتابو "قسنطينة أياـ احمد بام" عف حصار مدينة قسنطينة مف
الفرنسييف في نكفمبر 6281ـ كالمحاصرة الثانية لقسنطينة كاحتالليا عاـ 6281ـ ،كىذا احاطني
بمعمكمات ىامة عف حصار قسنطينة .كأبك "قاسـ سعد اهلل" الذم اعتمدت عمى محاضراتو في
عالقة احمد بام مع األمير عبد القادر ،كما افادني في إعطاء معمكمات لحصار قسنطينة عاـ
.6281
اما المراجع فقد اعتمدت عمى "بكضرساية بكعزة"

خاصة في الجانب السياسي

كالعسكرم كاإلدارم" ،احمد بام ،الشرؽ الجزائرم  "6281-6281الذم مكنني مف كسب
معمكمات كفيرة في ىذا الجانب ،كما اعتمدت عمى كتاب بعنكاف "دراسات كابحاث في تاريخ
الجزائر" لألستاذ "نصرالديف سعيدكني" الذم اىتـ بالجانب اإلدارم ،باإلضافة الى "صالح
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مقدمة
فرككس" في كتابو "الحاج احمد بام قسنطينة  "6281 -6281بحيث ذكر في التنظيـ اإلدارم
كعالقة البام بالدام.
صعوبات الدراسة :
ككأم باحث كباحثة ،فقد اعترضت سبيؿ بحثي صعكبات ،أىميا :ازدكاجية الكتابة التاريخية
حكؿ مرحمة أحمد بام ،كصعكبة ترجمة المصادر األجنبية بعضيا الى العربية خاصة المصكرة
منيا ،كعدـ كفاية الكقت لإللماـ بالمكضكع.

3

مقدمة

ايفصٌ ايتُهيدي
وضع بايًو ايشسم
أواخس ايعهد ايعجُاْي
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الفصل التمهيدي

وضعية بايلك الشرق أواخر العهد العثماني

أوال :الحدود والتنظيم اإلداري
يعد بايمؾ الشرؽ الجزائرم أكبر البايميكات 1ىك أخصب األقاليـ كأكثرىا اتساعا 2تأسس
سنة974ق1576-ـ ،3مقره قسنطينة 4كيحتؿ المرتبة الثانية مف حيث األىمية بعد دار
السمطاف 5كيمتد مف الحدكد التكنسية شرقا حتى بالد القبائؿ الكبرل غربا كيحده مف الشماؿ
البحر األبيض المتكسط كمف الجنكب الصحراء 6كعميو يحمؿ لقب بام الشرؽ كقد حكـ
ىؤالء البايات بايمكاتيـ عمى النظاـ العشائرم الذم كاف سائدا آنذاؾ ،بحيث يككف رئيس
القبيمة (أ) العشيرة كاسطا بيف قكمو البام.

7

كيقع البايمؾ داخؿ حكزتو مجمكعة مف العائالت الكبرل التي تحض بنفكذ قكم
بالمنطقة مف ذلؾ مثال عائمة أكالد مقراف بمدجانة التي تمتد مساحتيا ما بيف قيادة فرجيكة
بالشرؽ كقيادة شيخ العرب بالجنكب ،كما يشمؿ قيادة عائمة ابف قانة.8
كىكذا فإف بايمؾ الشرؽ يعتبر مف أىـ األقاليـ في بايمؾ الجزائر سكاء مف حيث
عمقو الجنكبي أك مساحتو أك ثركاتو ،فيك يممؾ أحسف األراضي التي ترتكز عمييا زراعة

 -1البايمؾ ىك الكالية ككانت الجزائر خالؿ العيد العثماني تنقسـ إداريا إلى ثالث بايميكات (إقميـ) يحكـ كؿ منيا البام،
ينظر :محمد بف عبد القادر ،تحفة الزائر في مآثر األمير عبد القادر ،ج ،1القاىرة ،المطبعة التجارية ،1903 ،ص.15

-2نخمة لكيبدة كسعاد جغمكمة ،اإلدارة والجيش في بايمك الشرق الحاج أحمد باي نموذجا  ،6281-6281مذكرة ضمف
متطمبات نيؿ شيادة الماستر في التاريخ الحديث كالمعاصر ،كمية العمكـ االجتماعية كاالنسانية ،جامعة زياف عاشكر،

الجمفة ،2017-2016 ،ص .35

 -3ناصر الديف سعيداني ،دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر ،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية ،الجزائر،1985 ،
ص.324

 -4عميراكم احميدة ،عالقات بايمك الشرق الجزائري بتونس في أواخر العيد العثماني وبداية اإلحتالل الفرنسي ،دار
اليدل لمطبع ،عيف مميمة ،الجزائر ،2005 ،ص.17

 -5عميراكم احميدة  ،المرجع نفسو ،ص.24

 -6عبد الرحماف الجياللي ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،3دار الثقافة ،بيركت ،1980 ،ص.33
 -7عبد الرحماف الجياللي ،المرجع نفسو ،ص .35

 -8ابف قانة :مقرىا بسكرة كىي مف اخكاؿ أحمد بام ،ينظر :صالح عباد ،الجزائر خالل العيد التركي (،)6281-6861
ط  ،02دار ىكمة ،الجزائر ،د.ت ،ص.292
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وضعية بايلك الشرق أواخر العهد العثماني

الفصل التمهيدي

الحبكب بالخصكص 1ىكذا فإف شساعة بايمؾ قسنطينة كأىمية العائالت الكبرل التي تقطنو
تبيف لنا مدل صعكبة تسيير ىذا البايمؾ كاخضاع القبائؿ ألكامر الدام.2
أما عف التنظيـ اإلدارم فقد أسس النظاـ العثماني في بايمؾ الشرؽ نظاميف :األكؿ
خاص بالمدينة ،كالثاني خاص باألرياؼ.
 -1إدارة المدينة :كاف ىذا النظاـ يعطي لمبام حؽ التصرؼ المطمؽ ،فيك يعيف أك يعزؿ
مف طرؼ الدام ،كتبعيتو لمدام ،الذم يجدد تعيينو كذلؾ بعدما يحمؿ البام الضرائب
الكبرل بنفسو كؿ ثالث سنكات إلى الجزائر تسمى بالدنكش 3الكبرل ،ككاف البام يعد قائدا
لمقكات النظامية كغير النظامية في مقاطعتو 4ككاف النظاـ آنذاؾ يتككف مف مجمس األعياف،
األعياف ،يترأسو شيخ البمد ،كمجمس يختاره مف الصناع ،كاألمناء 5كمف ميامو الحفاظ عمى
األمف كالنظافة كجمع الضرائب.
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 -2إدارة األرياف والبوادي خارج المدينة:
كانت السمطة تستند إلى األعراش ،كالقبائؿ المخزنية كالتي تنفذ أكامر القادة األتراؾ
ثـ أصبحت كسيطة 7كلمبام شيكخ أبرزىـ شيخ العرب في بسكرة ،كالصحراء ،كالذم كاف
تحت تصرفو أحد عشر قبيمة ،كشيخ منطقة الحنانشة كانت تحت تصرفو إثنتى كثالثيف
قبيمة ،كشيخ منطقة الحنانشة كانت تحت تصرفو إثنتى عشر قبيمة ،كقائد الحراكتة

 -1رياض بكلحباؿ ،أخبار بمد قسنطينة وحكاميا لمؤلف مجيول ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الدراسات العميا ،كمية
العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة منتكرم ،قسنطينة ،2010-2009 ،ص .24

 -2صالح فرككس ،الحاج أحمد باي قسنطينة ( ،)6281-6281ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،2009،ص .26
.26

3

 -الدنوش :ىي دفع البايات لمضرائب المفركضة عمييـ كالخزينة العامة بالجزائر ،ككاف مجمؿ ما يدفعو بام الشرؽ

 228000دكركا ،ينظر :نخمة لكبيدة ،المرجع السابؽ ،ص.50

 -4حمداف بف عثماف خكجة ،المرآة ،تحقيؽ :محمد العربي الزبيرم ،ط  ،02الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع،1982 ،
ص.109

 -5أحمد تكفيؽ المدني ،كتاب الجزائر ،دار الكتاب ،الجزائر ،1963 ،ص.36
 -6رياض بكلحباؿ ،المرجع السابؽ ،ص ص.24-23
 -7رياض بكلحباؿ ،المرجع نفسو ،ص .24
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الفصل التمهيدي

وضعية بايلك الشرق أواخر العهد العثماني

أك العكاسي ،كتحت تصرفو اثنتي كثالثيف قبيمة كقائد الزمكؿ كغيرىـ 1كتعييف مشايخ
الصحراء مف اختصاص بام قسنطينة ،كيككف ىذا الشيخ كالممؾ بالنسبة لسكاف الصحراء

2

كتضاؼ إلى ىذه المجمكعات مجمكعة أخرل معفية مف دفع الضرائب كىي المرابطيف ،حيث
كانت سمطتيـ قكية نظ ار لنفكذىـ الركحي كالمادم ،3كقبائؿ الحنانشة كالنمامشة.

4

ثانيا :الحالة االقتصادية:
لقد أثرت الحالة االقتصادية عمى الجكانب السياسية كاإلدارية كاالجتماعية في بايمؾ
الشرؽ في أكاخر العيد العثماني نظ ار ألىمية ىذا المجاؿ،

كقد تميز النشاط االقتصادم

في ىذه الفترة ،بسيادة الطابع الزراعي المزدكج الفالحي ،كالرعكم كغمب عميو االستيالؾ
المحمي 5كعرؼ االنتاج ازدىا ار كبي ار بفضؿ أنجز أىـ مشركع االستغالؿ السيؿ الجية
القريبة مف منطقة عيف مميمة ،كبنى برجا عسكريا لمراقبة األعماؿ الزراعية ،كما استخدـ
مرت االصالحات ىذه في عيد الحاج أحمد بام ) (1827- 1826أدخؿ عمييا بعض
التعديالت 6كاف مف أىـ منتكجات البايمؾ الحبكب كخاصة القمح الذم يعد أىـ المنتكجات
في الشرؽ الجزائرم ،ككاف يباع الصاع منو حكالي عشر إلى إحدل عشر فرنكا كيرجع

 -1رياض بكلحباؿ ،المرجع السابؽ  ،ص.24

 -2حمداف بف عثماف  ،خكجة ،المصدر السابؽ ،ص.76

 -3النخمة لكيبدة ،المرجع السابؽ ،ص.24
4
;- H-D-DE Grammonet. Histoire d'Alger sous la domination turque, éditeur ernest leroux
paris, 1887,p361.,
 -5حمداف خكجة ،المصدر السابؽ ،ص.150
 -6ناصر الديف سعيدكني ،دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العيد العثماني ،ط ،1دار العرب اإلسالمي ،الجزائر،
 ،2000ص .281
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الفصل التمهيدي

ىذا االزدىار حسب أحد الفرنسييف 1إلى أف قسنطينة تعد منطقة ما كانما تسيطر عمى
اليضاب الممتدة كاألرياؼ

2

عند التعرض لمحالة السياسية لبايمؾ الشرؽ في نياية الحكـ العثماني ،يمكف التمييز
بيف فترتيف فترة عرضت استقرار ،كتمثمت في كالية صالح بام )1185ىػ1206 ،ىػ(
) (1792- 1771فيعكد ذلؾ إلى فترة حكمو ،حيث قدرت بحكالي  20سنة ،كالتي اعقبت
بفترة أخيرة ،عرفت الضعؼ كالتقيقر بعد مقتمو سنة 1185ىػ 1792 /كتميزت بتعاقب العديد
مف البايات كقصر مدة كاليتيـ ،كالبعض منيـ حكـ بضعة أياـ فقط ،مثؿ ابراىيـ بكصيع
الذم كانت كاليتو ثالثة أياـ كىي بداية لمرحمة الفكضى 3فبعد مقتؿ بني القندكز كصمت أسرة
المقراني أقصى درجات الضعؼ كرغـ إخالص األسرة لمبايات في نياية العيد العثماني لـ
تتغير سياسة ىؤالء اتجاه شيكخيا "ابني قندكز" بعد مقتؿ عبد اهلل حاكما عاما لممنطقة األمير
الذم أثار مف جديد كؿ مف أكالد الحاج كأكالد عبد السالـ كأماـ تدىكر الفصح بمجانة طمي
ابف قندكز مما أدل بالبام لمتدخؿ بقكاتو لفرض األمف بعد ىذا كنتيجة لمتقمبات التي كانت
تشيدىا السمطة المركزية عرفت منطقة مجانة فكضى كاضطرابات عكست الفكضى التي
سادت المركزم بقسنطينة في نياية الحكـ.4

ثالثا :الحياة العممية:
لقد أدل االىتماـ بالعمـ كنشر المعرفة إلى االىتماـ بالمدارس ،كالمساجد ،كقامت ىذه
المؤسسات بدكرىا في المجاالت العممية ،كالدينية ،كاالجتماعية كالسياسية كتكلت عائالت
ميمة بناء المدارس كالمساجد كالتدريس بيا كاالنفاؽ عمى الطمبة كمف بينيا عائمة ابف
الفقكف ،كابف باديس،
1

كابف جمكؿ كابف الشتارزم ،كغيرىا كقد تمتعت ىذه العائالت

ناصر الديف سعيدكني ،المرجع السابؽ ،ص .68

 -2محمد العربي الزبيرم ،تجارة خارجية شرق جزائري في نياية عيد العثماني ،الجزائر شركة الكطنية لنشر كتكزيع،
 ،1972ص .60

 -3رياض بكلحباؿ ،المرجع السابؽ ،ص.25

 -4جميمة معاشي ،األسر الحاكمة في بايمك الشرق من 61ىـ -إلى 68ىـ )61-61م( ،ديكاف المطبكعات الجامعية،
ساحة بف عكنكف ،الجزائر ،2015 ،ص.30
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الفصل التمهيدي

وضعية بايلك الشرق أواخر العهد العثماني

بمكانة اجتماعية كعممية 1كتعني بو ذلؾ النشاط التعميمي كالعممي الذم بذلو عمماء كفقياء
صكفية مدينة قسنطينة في تمقيف التالميذ كالطمبة ألصناؼ العمكـ بالمساجد كالمدارس ،كمف
أبرزىا المساجد الكبير كجامع سيدم عمي بف مخمكؼ كجامع رحبة صكؼ كجامع القصبة
كجامع سيدم الجميس 2نتطرؽ إلى كضعية الكقؼ في بايمؾ الشرؽ أكاخر العيد العثماني
ىذه الكضعية التي تضمنت بأكضاع خاصة كأحكاؿ مميزة كانتشارىا في مختمؼ أنحاء
البايمؾ ،كيكمف تفسير كثرة المؤسسات الكقعية ىذه بازدياد نفكذ الطرؽ كالزكايا كتضمف الركح
الدينية لدل السكاف الذيف كجدكا فييا أحسف كسيمة انعداـ األمف كىجمات األساطيؿ األكربية
عمى السكاحؿ كتكرار الككارث الطبيعية. 3

رابعا :أحمد باي وعالقتو بالمشيخات المحمية:
لقد جاء في مختمؼ الخطابات الرسمية كالفرمانات السمطانية منذ دخكؿ األتراؾ إلى
قسنطينة كجكب احتراـ القكانيف المحمية كاإلبقاء عمى سيادة أمراء القبائؿ كشيكخيا تفاديا
لمصداـ معيـ ،كىكف ما عبر عنو فرماف السمطاف سميـ الثاني )(1574- 1566إلى سنة
 1574يأمره فيو بعدـ المساس بسيادة أحد شيكخ القبائؿ شرؽ البالد ،كلـ يتكقؼ عند ىذه
التكصيات بؿ يذىب ابف العطار إلى القكؿ :أف البام إذا أتتو خمعة الكالية مف الجزائر
يمبييا ىك األكؿ ثـ يعني بيا إلى الشيخ العرب ،كبعد إلى شيخ الحنانشة

كيعرؼ كظيؼ

الحنانشة بكظيؼ القفطاف 4ألف كاليتيما ككالية البام 5كأىميا التحالفات الثنائية مع
القكل المحمية البارزة بالبايمؾ ،كىك ما طبقو خيرالديف بربركس أكؿ حاكـ عثماني

بالجزائر

 -1رياض بك لحباؿ ،المرجع السابؽ.35 ،

 -2طاىر بكنابي ،من مالمح النشاط العممي والروحي والثقافي بقسنطينة أواخر العيد العثماني ،مجمة عصكر الجديدة،
منشكرات جامعة كىراف ،عدد  ،2015 ،18ص .25

 -3حناف لميطة كخميدة خيمش ،الحياة االجتماعية في بايمك الشرق أواخر العيد العثماني ،مذكرة مقدمة نيؿ شيادة
الماستر ،كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،المركزم الجامعي الشيخ العربي التبسي ،ص .140

4

 -قفطان :مصطمح تركي يكسيو السمطاف عمى مكظفيو ذكم المراتب السامية كيعرؼ بالخمعة ،ينظر :رياظ بكلحباؿ،

المرجع السابؽ،ص54

 -5جميمة معاشي ،االنكشارية والمجتمع ببايمك قسنطينة في نياية العيد العثماني ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه
لمعمكـ في التاريخ الحديث في نياية العيد العثماني ،جامعة منثكرم قسنطينة ،2008 ،ص .150
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الفصل التمهيدي

مع شيكخ أسرة بكعكاز كالدكادة أقكل أسرة بجنكب البايمؾ كالذيف استمر نفكذىـ بجنكب
البايمؾ حتى عيد الحاج أحمد بام آخر بايات قسنطينة فكانكا لو كألسالفو خير معيف عمى
بسط نفكذىا أعمى قبائؿ الصحراء ثـ مع إصرار الحنانشة المسيطريف عمى الحدكد الشرقية
لمبايمؾ.1
تكلى الحاج أحمد بام بجمع رياد القبائؿ البايمؾ بالجامع الكبير قسنطينة بحضكر شريع
ككالىـ عمى قبائميـ كعاىدكه باستمرار إخالصيـ لو 2كما كانت

اإلسالـ كعيف الشيخ

تربطو عالقة معينة مع القكة الداخمية المتمثمة في شيكخ القبائؿ ليس بالنسبة إلقميـ قسنطينة
فحسب إنما بالنسبة لمعديد مف مناطؽ الكطف ككاف يقكـ أحمد بام عمى تكحيد الصفكؼ
ضد العدك األجنبي الكافر 3كلقد ظير فرحات بف سعيد الذم كاف مف أكبر األعداء ألحمد
بام كالذم داـ صراعو مع أحمد بام  7سبعة سنكات كبتصريح أحمد بام بنفسو كقد
حاكؿ أف ينضـ إلى الفرنسييف كعرؼ عمييـ اقتراحات فييا يخص التحالؼ فطمب أف
يعترفكا بو كشيخ لمعرب

4

كلكف مع ىذا قد انضمكا إليو شيكخ ككسبيـ إليو فقد زاد مف

قكتو كعزيمتو عمى دحر الفرنسيكف ك غيرىـ ممف يصارعكنو عمى منصبو كعمى رغـ ما
أتكا مف قكة5ككانت حكالي أحد عشر قبيمة ،أغمبيا مف الصحراء كمف أىميا الزمكؿ،
الحراكة باألكراس ،اكالد سالـ ،أكالد سحنكف ،ككانت جميعيا تخضع ألسرة بكعكاز،

 -1جييدة بكعزيز ،الصراعات الداخمية وأثرىا عمى المجتمع الريفي في بايمك الشرق الجزائري أواخر العيد العثماني،
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في التاريخ الحديث ،جامعة قسنطينة  ،2ص .68

 -2صالح فرككس ،المرجع السابؽ ،ص ص .31-26

 -3بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ
الحديث كالمعاصر ،جامعة الجزائر ،1991 ،ص.45

 -4أحمد (بام ،مذكرات أحمد باي ،تعريب :محمد العربي الزبيرم ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،1971 ،ص
.81

 -5بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281المرجع السابؽ ،ص .71
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وضعية بايلك الشرق أواخر العهد العثماني

التي سيطرت عمى مشيخة العرب خالؿ الفترة العثمانية إلى أف جاءت اسرة بف جالب
بتقرت.1
لقد اتخذ الحاج أحمد بام إجراءات سياسية حكيمة اتجاه ىذه القبائؿ قصد كسبيا إلى
جانبو فتصاىر مع بف قانة المقراني كفرجيكة كمف جية أخرل عمؿ عمى التكحيد بيف القبائؿ
خاصة التي تممؾ مكانة كبيرة مثؿ قبيمة ابف قانة كالمقراني كقبائؿ فرجيكة كالزكاغة مف خالؿ
اقناعيـ عمى ربط العالقات بينيـ ،كقد تمكف بالفعؿ مف المصاىرة فيما بينيـ

2

أما بالنسبة لمقبائؿ المتمردة فقد قابميا سياسة الشدة كالقكة كمثاؿ ذلؾ قبيمة أكالد عبد
النكر التي كانت تحت حكـ ثالثة شيكخ فقد أخضعيا الحاج أحمد بام كادخؿ عمييا بعض
التحكيالت اإلدارية ،كأسند قيادتيا إلى قائد مطمؽ عمى اسمو سميماف

3

كما قاـ باستدعاء شيكخ القبائؿ كجمعيـ بالجامع الكبير بقسنطينة ،بحضكر شيخ
اإلسالـ عبد الكريـ الفككف ،كقاـ بتعييف مف يرضكنو شيخا ،كقد عاىدكا باإلخالص لو ،كلما
رجعكا إلى قبائميـ استحسنكا ما قاـ بو البام ،كمف بيف القبائؿ التي تـ تنظيميا في ىذا
االجتماع نذكر:
 قبيمة العممة :تـ تنظيميا في شكؿ مخزف يترأسيا شيخ يخضع ألكمر باش كاتب البامكقد ساىمت ىذه القبيمة في الحفاظ عمى األمف ببالد القبائؿ الصغرل.
 قبيمة الحراكتة :أسندت إلى ابف تبناه البام كىك الحاج "حسيف" باإلضافة إلى ىذا قاـالحاج أحمد بام بعزؿ شيخ بالد عنابة مف منصبو كمنحو إلى ابراىيـ البام السابؽ

لبايمؾ قسنطينة.4

 -1زليخة اسماعيؿ ،تاريخ الجزائر من فترة ما قبل التاريخ إلى االستقالل ،د ج ،ط ،1دار أنفك ،الجزائر ،2013 ،ص
ص .153-152

 -2بكعزة بكضرياسة ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم (6281-6281م) ،دار الحكمة ،الجزائر،
 ،2010ص .24

 -3بكعزة بكضرياسة ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم (6281-6281م) ،المرجع السابؽ ،ص
.27

 -4صالح فرككس ،المرجع السابؽ ،ص.306
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الفصل التمهيدي

رسميا كعمميا مف سنة (1236ىػ)1821 -

تكلى فرحات عباس بف سعيد مشيخة العرب

إلى (1241ق1826 -ـ) كاستطاع السيطرة عمى الصحراء عمى الصحراء كحاكـ مطمؽ
عمى مناطؽ نفكذه كلـ يستطع شيكخ أسرة ابف قانة إثبات كجكدىـ بالصحراء  ،رغـ
مناصرة القكات العثمانية كقبائؿ المخزف ليـ ،لكف بمجرد كصكؿ الحاج أحمد إلى الحكـ
سنة (1241ىػ 1826 /خرج أخكالو مف عزلتيا السياسة التي فرضتيا عمييـ قكة شيكخ أسرة
بكعكاز 1إذ أثبتت تجربة الحاج أحمد بام مع فرحات بف سعيد كجكد مثؿ ىذه
المشاكؿ التي ىددت ،مف حيف إلى آخر ،استقرار البايمؾ كمركزيتو 2كقد عمؽ الباحث
" "Firouكعمى ىذا العمؿ بقكلو أف ىذا االجراء لـ يكف إال سياسة مف البام لمقضاء عمى
األسر العريقة بقسنطينة لفسح المجاؿ لبركز أسرة ابف قانة بالمدينة بعد التخمص مف ىذه
األسر كجو الشيخ محمد بف قانة أنظار البام الذم كاف في أمس الحاجة إلى دعـ أخكالو
لمقضاء عمى معارضيو كتثبيت حكمو بقسنطينة 3فقد اضطر إلى اتباعو ،ذلؾ أنو لـ تكف لو
قبيمة تحميو كتشدد أزره ،فاضطر إلى اتباع أخكالو ،كقد اكتشؼ فيما بعد أف ابف قانة كاف
ىك مصابو األعظـ الذم لـ يكف في الحسباف ،4فقد تتساءؿ " "Néfreéعما إذا كاف بامكاف
م ثؿ ىذه التجمعات القبيمية التي كانت تدار تحت سمطة شيكخ أقكياء بإمكانيا أف تشكؿ
بدكرىا خط ار عمى فرنسا رادا عمى " "faléeقائال :اسمحكلي أف ألفت انتباىكـ سيدم
الماريشاؿ ،أنو إذا نصب بايات كمنحتيـ ميميشيا كاسناد مف المكظفيف الكبار

كأدكات

السمطة الالزمة لضماف الجباية كالتسيير الحسف لمبايمؾ فإنؾ ال محالة باالعتماد عمى
ىؤالء كمف خالؿ الضرائب ستذكر بالبام كظيفتو األساسية التي ترتكز عمى إخضاع
القبائؿ

بالحيمة كالقكة

الفعمية كالرمزية،

كىذا ما تجنبو األمير بخمؽ خميفات بدؿ

 -1جميمة معاشي ،المرجع السابؽ ،ص ص .300 ،299

 -2أحمد سيساكم ،البعد البايمكي في المشاريع السياسية االستعمارية الفرنسية من فالي إلى نابميون الثالث -6282
 ،6286أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في التاريخ الحديث كالمعاصر ،جامعة قسنطينة ،2014 ،02ص ص

.50-49

 -3جميمة معاشي ،المرجع السابؽ ،ص .301

 -4سعيد بكرناف ،شخصيات بارزة ،ط ،2ج ،1دار األصؿ ،تيزم كزك ،2004 ،ص .96
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الفصل التمهيدي

المشيخات ،كأضاؼ قائال :اظف سيدم الماريشاؿ أنو يجب أف نترؾ المكظفيف العرب ألقاب
الشيخ كالقايد مع إبقاء ىذه األلقاب األصيمة كما كانت في السابؽ

1

ا ستطاع أحمد بام االستفادة مف األخطاء السياسية ألسالفو كعمؿ عمى تكطيد حكمو
حيث استطاع ربط عالقة مميزة اتجاه العائالت خاصة تمؾ التي تتميز بنفكذىا كالتي
تشرؼ عمى مصالح القبائؿ كحظيت باىتمامو مثؿ قبيمة ابف قانة 2كما تـ تعييف ابف قانة
كاعتماده في منصبي ش يخ العرب عمى منطقة الزاب ،ككاف ابف قانة يحكـ ىذه المنطقة في
عيد الحاج أحمد بام رغـ كجكد فرحات بف سعيد كالحسف بف عزكزة كتمكف ابف قانة مف
قتؿ األكؿ كالقاء القبض

عمى الثاني

كتسميمو إلى فرنسا التي

نفتو

إلى جزيرة

مارغيف3ىكذا كاف إيماف الحاج أحمد بام بالجياد كتمؾ ىي مخاطبتو لمقبائؿ كشيكخيا
كحثيـ عمى مكاصمة المقاكمة ضد االحتالؿ الفرنسي كحتى بالنسبة لمبعض مف الذيف
مركا الشؾ ،فأرادكا االحتياز إلى فرنسا لكف الحاج بام بالجياد كتمؾ ىي مخاطبتو لمقبائؿ
كشيكخيا كحثيـ عمى مكاصمة المقاكمة ضد االحتالؿ الفرنسي كحتى بالنسبة لمبعض مف
الذيف راكدىـ الشؾ ،فأرادكا االنحياز إلى فرنسا لكف الحاج أحمد بام كاف يبدم ليـ
الحقيقة الغائبة عنيـ حتى أصبحكا يدرككف تماـ لإلدراؾ أف فرنسا عدكتيـ الكحيدة كدعكة
دينيـ كعمييـ أف يحذركا مما تخططو ضد كحدتيـ كفي ضرب القبائؿ ببعضيا البعض.4

 -1أحمد سيساكم ،المرجع السابؽ ،ص .24

 -2بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281المرجع السابؽ ،ص .44

 -3عميراكم أحميدة ،قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث ،دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عيف مميمة،2005 ،
ص .129

 -4بكعزة بكضرياسة ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم (6281-6281م) ،ص .47
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شخصية أمحد باي وإجناشاته
()ّ6781-6871

أوال :املويد وايٓشأة
ثاْيا :إجناشات أمحد باي ايعطهسية

ثايجا :إجناشات أمحد باي ايطياضية واإلدازية وايجكافية ()ّ6781-6781

الفصل األول

شخصية أحمد و إنجازاته ( )6781-6871

أوال :المولد والنشأة
يعتبر الحاج أحمد بام آخر بايات قسنطينة كقد أجمعت كؿ المصادر عمى أنو ابف
الحاج محمد الشريؼ كحفيد البام أحمد القمي التركي الذم حكـ قسنطينة مدة خمس عشر
عاما ابتداء مف عاـ  11755كلد أحمد بام بمدينة قسنطينة  1786كذلؾ بدار أبكيو التي
كانت تعرؼ بدا ر اسـ النكل المكجكدة بالشماؿ الشرقي مف الساحة التي يقكـ عمييا اليكـ
قصر البام ككاف أبكه يشكؿ منصب كبي ار في حككمة الدام حسيف كما كاف خميفة في أياـ
مف سبؽ مف البايات ،2كأما أمو فتدعى الحاجة غنية ابنة قانة كىي تنتمي إلى أكبر عائمة
لعرب الصحراء 3كقد كاف يسمى باسـ أمو فيقاؿ لو الحاج أحمد بام ابف الحاجة شريفة 4كىك
أحمد بف الشريؼ محمد ،كلد حكالي سنة  1764مف أب تركي كأـ جزائرية تنتمي إلى عائمة
ابف قانة التي تسكف منطقة الزيباف كبالتالي كرغمي ،حممتو أمو خكفا عميو ،إلى بمدىا
األصمية في الصحراء الذم يعد حكالي 100كمـ عمى قسنطينة

5

يذكر أف البام كاف يبمغ

مف العمر في ذلؾ الكقت  47سنة األمر الذم يجعمنا نحدد إزدياده عاـ  1786قد كاف
يمسى باسـ أمو فيقاؿ الحاج أحمد بف شريفة ىي مف أسرة ابف قانة المعركفة في صحراء

6

لقد نشأ الحاج أحمد بام يتيـ األب ،حيف مات كالده دكف أف يترؾ أخكة ألحمد بام

7

كيدعى أبكه محمد شريؼ خميفة حسيف بام الذم تكلى الحكـ بعد صالح بام 8كقد خنؽ
 -1أبك القاسـ سعد اهلل ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية االحتالل ،دار الغرب االسالمي ،القاىرة ،ص .40

 -2سميمة كبير ،الحاج أحمد باي الصامد في وجو القوات ،المكتبة الخضراء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ،ص .04

 -3بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد بام في الشرؽ الجزائرم رجؿ دكلة كمقاكـ  ،1848 -1830دار الحكمة الجزائر،
.57 ،2010

 -4أبك القاسـ سعد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص ص.134 -133

 -5بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم 6212 -6281المرجع السابؽ ،ص .57
 -6أحمد بام ،المصدر السابؽ ،ص8

 -7سميمة كبير ،المرجع السابؽ ،ص.7

 -8صالح بام مف 1906 -1185ىػ  ،1792 -1771 /أصمو مف بمد أزمير ككاف عاقال عارفا بالسياسة كأمكر السمطنة
ألنو مف األقدميف كحؽ الجزائرم كأرقى مرتبة حتى بمغ منصب الخالفة عمى البام كىك أحمد بام القمي ينظر :رياض
بكلحباؿ ،المرجع السابؽ ،ص .41
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خنؽ بأمر مف دام الجزائر سيدم قسكتو كفي ظؿ ىذه الظركؼ أخذتو كالدتو إلى الصحراء
خكفا عميو مف أف يمقى نفس مصير كالده 1أما عف زكاجو فقد صاىر الحاج أحمد بام كال
مف عائمة المقراني ،كما تزكج خدكجة بف عثماف خكجة أخت حمداف بف عثماف خكجة.2
لقد نشأ الحاج أحمد بام يتيـ األب ،حيث مات كالده دكف أف يترؾ أخكه ألحمد بام،
كفي ظؿ ىذه الظركؼ أخذتو كالدتو إلى الصحراء ،حيث يقطف أخكالو ،خكفا عميو مف أف
يمؽ نفس مصير كالده ،ككذا تربى بيف احضاف كالدتو كأخكالو كأخذ مف طبائع أىؿ الصحراء
مف كرـ كأخالؽ كمنذ ذلؾ الكقت أصبح يحمؿ اسـ كالدتو 3استطاع بفضؿ جده كبتشجيع

منو عمى حثو عمى تعمـ أصكؿ الدينا اإلسالمي كىذا عمى الرغـ مف أنو لـ يتمكف مف
متابعتيا إلى أنو كاف شديد التأثر بالديف اإلسالمي كىذا ما يظير جميا خالؿ تتبع فترة

حكمو 4كما تمكف الحاج أحمد بام مف التثقؼ بثقافة عصره ،فأخذ مف العربية اآلداب
كالمساف ،كمف التركية الحكـ كالسمطاف ،كاندمج في حياة المدينة كالريؼ كتعمـ أساليب القتؿ

كالفركسية كمارس الحكـ مبك ار.5

لقد قاـ بزيارة البقاع المقدسة ألداء فريضة الحج ،كبقى بالمشرؽ بضع سنكات ،كخالؿ
إقامتو في ىذه البالد تمكف مف اكتساب خبرات كمعارؼ جديدة كخاصة كأنو نزؿ بمصر
كانبير بمحمد عمي باشا.

6

ككؿ ىذه الميزات كالحياة التي تربى فيو في ظركؼ قاسية جعمت مف الحاج أحمد بام
ذا شخصية قكية كاف ليا بركز كاضح في مياديف سياسية كعسكرية شتى.7

 -1فندليف شاكصر ،قسنطينة أيام أحمد باي  ،6288-6288دج ،تر كتح :أبك العيد دكدك ،الجزائر  ،2007،ص .30
 -2سميمة كبير ،المرجع السابؽ ،ص.07

 -3حمداف بف عثماف خكجة ،المرآة ،تؽ ،تع ،تح ،محمد العربي الزبيرم ،المؤسسة الكطنية المطبعية ،الجزائر،2006 ،
ص.39

 -4سميمة كبير ،المرجع السابؽ ،ص.07

 -5بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم 6212 -6281المرجع السابؽ  ،ص.60
 -6آسيا تميـ ،الشخصيات الجزائرية  611شخصية ،ط ،2دار المسؾ ،الجزائر ،2000 ،ص.39

 -7نعيمة عبد المجيد ،موسوعة أعالم الجزائر ،6181-6281 ،منشكرات لممركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة
الكطنية ،الجزائر ،2007 ،ص.39
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تمقى أحمد بام تعممو كعاش طفكلتو بمنطقة بسكرة في بيت أخكالو عائمة ابف قانة
كاف رجال حاسما كشجاعا ال يعرؼ التردد 1مشى عمى حياة البداكة كتعمـ الفركسية
كتدرب عمى القتاؿ2كتمقى تعميمو بمنطقة بسكرة أيف كاف يقطف عند أخكالو بف قانة كىناؾ
تعمـ الفركسية كالفنكف لذا كانت حياتو الطفكلية صعبة،3كاف أحمد بام يتمتع ببنية جسمية
قكية لقادة متكسطة كعيناه سكداكتاف ،ككاف صارحا كشديدا في حياتو العممية يتمتع بذكاء
خارؽ كعزة نفس كقاسيا اتجاه أعدائو ،كؿ ىذا جعمو يتمتع بشخصية قكية 4عندما بمغ في
الشباب تكجو إلى األراضي المقدسة ألداء فريضة الحج أثناء حكمو صحب أحد أقاربو إلى
البقاع المقدسة ألداء فريضة الحج كأيف مكث بضع سنكات كرد في بعض المصادر أف
زيارتو لممشرؽ أثرت فيو ،خاصة كأنو نقؿ بمصر طكيال كتأثر بإصالحات محمد عمي
باشا التي أكسبتو المعارؼ كالتجارب 5كعندما عاد مف الحجاز عيف كخميفة عمى الجيات
الشرقية مف بايمؾ الشرؽ  1824 -1817عمى جية الباييف عمي بكرصالي كابف شاكر
ككانت لو خالؿ ذلؾ حركات أثارت غضب السمطاف فعزلو الدام حسيف كنقمو إلى مميانة
عاميف كنصؼ الىتمامو بإجراءات اتصاالت ببام تكنس ثـ أذف لو باإلقامة بالبميدة تحت
إمرت قائد الجيش اآلغا يحي سنة  1825كأعجب األغا يحي بو فسعى لدل الدام حسيف
لمعفك عنو ثـ لتعيينو السنة  1826مف قبؿ الدام حسف باشا 6بايا عمى قسنطينة ،ككاف
أكؿ كرغمي يتكلى ذلؾ المنصب نظ ار لخبرتو كحكمتو السياسية كخططو العسكرية الجيدة

 -1سميمة كبير ،المرجع السابؽ ،ص.05

 -2أحمد بام ،المصدر السابؽ ،ص .06
 -3آسيا تميـ ،المرجع السابؽ ،ص .23

 -4بف نعيمة عبد المجيد ،المرجع السابق ،ص .39

 -5بف نعيمة عبد المجيد ،المرجع نفسو ،ص ص.41،40
6

 -حسن باشا :ىك حسف باشا الخزناجي حكـ الجزائر  206ق 1212-ق 1791/ـ1798-ـ ،نخمة لكبيدة ،مرجع

سابؽ ،ص.62
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كتنظيمو لمحكـ كلمجيش كما أنو مف تقاليد األرياؼ أك الكراغمة ال يقمدكه لذلؾ بذؿ أحمد بام
جيكدا لبمكغ مطمحو

1

زد عمى ذلؾ الرجؿ المغكار الذم كىب حياتو ليذا الكطف ضحى بما يممؾ مف نفس
كنفيس كال يعرؼ كطنا سكاه كالحاج أحمد بام لـ تكف لو جنسية أخرل كال لغة كال ديف كال
تقاليد كال ع ادات كال أخالؽ غير جنسية الجزائرييف كلغتيـ كدينيـ كتقاليدىـ كأخالقيـ فمغة
ىذه األرض أرضعتى قكاعدىا ،ففطـ عمى حبو لياّ ،إنيا لغة القرآف الكريـ كتقاليد كعادات
كأخالؽ ىذا الشعب الذم ينتمي إليو حضاريا ،تميزت بالسمكؾ الحسف كالكرـ كالجكد كفي

ىذه الحاؿ أال يمكف أ ف نقكؿ كبكؿ افتخار أف الحاج أحمد بام ،حماؿ االسـ العربي المسمـ
ىك فعال جزائرم عربي مسمـ 2لقد كاف الحاج أحمد كرغميا عمى حد تعبير المؤرخيف
الفرنسييف ،كلكف المنطؽ يحتـ عمينا أف تؤكد عكس ذلؾ أنو جزائرم قبؿ كؿ شيء ،كلو في
الجزائر مف أم كلد في الجزائر.3
كيعد أحمد بام كرغميا مف فئة الكراغمة الناتجة

عف

زكاج األتراؾ

بنساء

جزائريات ،4كاف كاف انتماء أحمد بام عرقيا إلى الكراغمة كلألسؼ الشديد أف معظـ مف
كتب عمى ىذه الشخصية إال كأف ذكر اسـ الكراغمة أك الكرغمي ،ليس حبا فيو إنما عف
قصد التفرقة كخمؽ الشقاؽ بيف أفراد المجتمع

الجزائرم الكاحد،

خاصة عندما تككف

الكتابات بأقالـ مؤرخيف فرنسييف ليـ باع طكيؿ في تشكيو رمكز المقاكمة الجزائرية.5
كاختمؼ المؤلفيف في اآلراء

بحكـ تربيتو العربية األصيمة كانتمائو إلى األرض التي

ترعرع فييا كبحكـ انتماء أمو إلى األصكؿ العربية ينبغي عمينا أف نؤكد عمى أنو عربي
بحكـ انتمائو الحضارم أك لـ يكلد في أرض عربية مسممة مف أب كلد في الجزائر.6
 -1العربي منكر ،تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر ،دار المعرفة ،الجزائر ، ،2006 ،ص .45
 -2بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم ،6212 -6281 ،المرجع السابؽ ،ص .39
 -3أحمد بام ،المصدر السابؽ ،ص .05

 -4يحيى بكعزيز ،تراث القرن التاسع عشر ،دار البصائر لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2009 ،ص .43

 -5بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281المرجع السابؽ ،ص .34
 -6بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281المرجع السابؽ  ،ص.35
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ثانيا :إنجازات أحمد باي العسكرية.
يعتبر الحاج أحمد بام قسنطينة األخير مف ألمع كجكه المقاكمة في الجزائر كمف أكبر
بام قسنطينة األخير كمف أكبر القادة الذيف دكخكا فرنسا

كلقد اعترؼ لو

كثير مف

الجنراالت بالدماء العسكرم ،1كفي بداية عيده كاف لو مف الخيؿ ألفاف كمف البغاؿ ثالث
آالؼ كما كانت لو ثركة كبيرة جدا قدرت بحكالي مميكناف كمائتاف كثمانيف ألؼ إلى جانب
الكمية اليائمة في احتياطي الباركد .2كنظ ار الحتياجات مف الخيؿ كالبغاؿ كالعتاد الحربي
كالذخيرة كالمدافع كالبنادؽ كما استطاع أف يستأجر السيد العاممة التكنسية حتى ال يفسح
المجاؿ لمفرنسييف في استغالليا لصالحيـ كبالتالي تككف قكة ضاربة ضده ،3كما زاد خكفا
عمى االقميـ الشرقي ىك سقكط عنابة في  13سبتمبر  1831بمساعدة أعدائو لمداخمييف،
لذا رأل مف كجكب الحذر الشديد مف أعدائو المباشريف كىـ الفرنسيكف كغير المباشريف
كىـ العمالء كالخكنة في الجزائر فكانت أكؿ خطكة قاـ بيا إلخضاع القبائؿ ،4كقد قمع
أحمد بام ثكرات األكراس كاليضاب العميا الشرقية كاسكاف القبائؿ الزمكؿ في ىذه
األماكف بعد طرد قبائؿ عبد النكر كأحالفيا كأبرز مثاؿ عمى ذلؾ ما منحو الحاج أحمد
( ،5)1837 -1826كاضافة إلى كؿ ىذه الحمالت الصعبة قاد الحاج أحمد بام حمالت
عديدة أخرل عمى كؿ مف قبائؿ زكاغة ،أكالد خطاب ،بني مركاف ،كقبيمة بني عمار
القالة .6كما أدل قتؿ بام قسنطينة لمحمد بف صغيرم شيخ قبيمة الدكاكدة بتيمة الخركج عف
عف طاعتو إلى االنضماـ إلى صؼ الحنانشة كالقبائؿ الثأرة ضد الحكـ العثمانية،7
 -1أحمد بام ،المصدر السابؽ ،ص.01

 -2مسعكد مجاىد ،تاريخ الجزائر ،ج ،1ص .244

 -3حمداف بف عثماف خكجة ،المصدر السابؽ،ص .221

 -4بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281ص .150

 -5حنيفي ىاليمي ،بنية الجيش الجزائري خالل العيد العثمان ،دار اليدل،الجزائر،2007،ص20
 -6صالح فرككس ،الحاج أحمد بام قسنطينة ،المرجع السابؽ ،ص .46

 -7محمد بف سعداف ،عالقات الجزائر مع فرنسا 6681 -6281ىـ ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في تخصص
التاريخ الحديث ،المركز الجامعي ،بغداد ،2012 ،ص .26
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كما شف حممتيف قاسيتيف جدا عمى سكاف المدية كعنابة سنة  ،11836في حيف أف معظـ
حمالت الحاج أحمد بام أف يرجع بعض مف االستقرار كالذم سبقو تأزـ كبير في البايمؾ.2
كاف الكضع قبؿ أحمد بام تسكده ثكرات عديدة كثكرة الشريؼ بف األحرش لـ يستطع
الحكاـ إخمادىا كبتكلي أحمد بام استطاع إخضاع غالبية بايمكو إلى الطاعة مثال قبيمة
النمامشة التي تقكـ مف حيف إلى آخر ثكرات ،3كما تكحدت ىناؾ أسرة خطيرة عمى ساحة
كيجب قضاء عميو أال كىي أسرة بكعكاز ،كىك التعاكف لمقضاء أسرة بكعكاز كحمفائيا
كخاصة أسرة ابف زكرم أبرـ يدم الشيخ محمد بكلخراص بف قانة كبيف البام كبذلؾ تخمصت
أسرة ابف قانة مف أكبر حميؼ لمنافسيا أسرة بكعكاز كما قضى البام عمى أسرة ابف نعمكف
كأسرة األبيض 4فقد اضطر إلى اتباع أخكالو ،كقد اكتشؼ فيما بعد أف ابف قانة كاف ىك
مصابو األعظـ 5إذا استمر فرحات بف سعيد في عصيانو ككذلؾ عدد كبير مف القبائؿ مثؿ
أكالد عبد النكر فإف أكؿ عمؿ كجو إليو البام ىك العكدة إلى محاربة فرحات بف سعيد كقد
لجأ ىذا األخير إلى التعاكف مع القكات الفرنسية لمقضاء عمى قكة الحاج أحمد كىك ما فعمو
فرحات بف سعيد منذ سنة (1246ىػ1831 -ـ).6
كقد صرح بنفسو عمى الحمالت التي شنيا قائال لف أتكمـ عف الحمالت المتعددة التي
أمرت بشنيا ،أثناء السنكات التي عقبت احتالؿ عنابة  31حممة عمى قبائؿ الصحراء
كقبائؿ كادم مغير التي لجأ إلييا فرحات بف السعيد ظؿ يشتعؿ فييا نيراف الثكرة ضدم

 -1فندليف شمكصر ،المصدر السابؽ ،ص.48

 -2حميدة بكعزيز ،الصراعات الداخمية وأثرىا عمى المجتمع الريفي في بايمك الشرق الجزائري أواخر العيد العثماني،
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ الحديث ،جامعة قسنطينة ،2012 ،2ص.9

 -3صالح فرككس ،تاريخ الجزائر من قبل التاريخ إلى غاية االستقالل ،دار العمكـ لمنشر كالتكزيع -الجزائر ،2005 ،ص

.39 -36

 -4جميمة معاشي ،األسر المحمية الحاكمة في بايمك الشرق ،المرجع السابؽ ،ص .301
 -5سعيد بكرناف ،المرجع السابؽ ،ص .106

 -6جميمة معاشي ،المرجع السابؽ ،ص .304
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حتى أف الضرائب أصبحت في ىذه الناحية ال تدفع إال قص ار ،1كقد تدخؿ خالو بكعزيز بف
قانة اقتراحو المعاكس المتمثؿ في التكجو نحك الجنكب لمحاربة منافسو التقميدم فرحات بف
سعيد 2كقد مدتو فرنسا بالجيكش كىكذا دارت معركة حامية كىكذا تخمصت مف فرحات الذم
اضطر عمى الرغـ مف الشجاعة التي أبداىا فقد فر تاركا في حكزتي كؿ ما كاف يممؾ لجأ
إلى البالد سكؼ بيف الجريد كتكقرت.3
لقد استطاع الحاج أحمد بام إعادة االستقرار كاألمف داخؿ إقميمو مف بناء الثكنات
كالسير عمى تدريب قكاتو ،حتى تككف عمى دراية بتقنيات الحرب 4كأنشأ جيشا في األىالي
كاعتنى بتدريبو 5كقد عمؿ أحمد بام عمى إعادة تشكيؿ جيش منظـ عند احتالؿ الجزائر
العاصمة اعتنى بتدريبو عمى خكض الحركب ثـ أعاد ترميـ أسكار المدينة 6فتذكر جممة مف
تحصينات قسنطينة بطارية مدفعية ذات أربعة مدفاع ىاكف منتصبة فكؽ جبؿ المنصكرة

7

كبالتالي التي أصبحت قكتو مركزة إف الحاج أحمد بام كاف عمى دراية كبيرة بالتطكرات التي
طرأت عمى الساحتيف السياسية كالعسكرية كزاد في تعداد جيشو ،ىذا الجيش الذم قسمو إلى
قمسميف قسـ األكؿ يتمشى في الجيش النظامي المتككف مف جنكد دائميف كقسـ الثاني
فيتضمف الجيش غير النظامي كالمتككف أصال مف المتطكعيف.8
كقد انظـ العديد مف األسر كالعبيد المسيحييف إلى سمؾ الجيش كذلؾ بعد دخكليـ
اإلسالـ ،إما عف اقتناع أك بتأثير مف اسيادىـ كاما ىركبيـ مف حياة العبكدية كطبعا في
االمتيازات التي يتسع بيا اإلنكشارم كمثاؿ ذلؾ العبد  Agostinaاإليطالي الذم اشتراه
 -1أحمد بام ،المصدر السابؽ ،ص .40

 -2سعيد بكرناف ،المرجع السابؽ ،ص .106
 -3أحمد بام ،المصدر السابؽ ،ص .80

 -4نخمة لكيبدة ،المرجع السابؽ ،ص .20
 -5سعيد بكرناف ،المرجع سابؽ ،ص.19

 -6نخمة لكيبدة ،المرجع السابؽ ،ص .24

 -7ناصر الديف سعيدكني ،ورقات جزائرية وأبحاث في تاريخ الجزائر في العيد العثماني ،دار الغرب اإلسالمي،2000 ،
ص .181

 -8بكضرساية بكعزة ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281ص ص .81-80
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الحاج أحمد بام مف سكؽ النخاسة باإلسكندرية كأدخمو في مؤسسة اإلنكشارية بعد أف اقتنع
االسالـ كأصبح يدعى أحمد.1
كأماـ تزايد أعداد االنكشارية كاعتالئيـ لمناصب إدارية كبيرة تفاقـ خطرىـ ،ىذا ما دفع
الحاج أحمد بام لتصفية الحسابات كإلعادة النظر في تشكيمة الجيش ،بحيث أقدـ عمى
تنحية اإلنكشارييف مف عمميـ بجيش محمي ،كقد عمؿ لمحصكؿ عمى مكافقة الدام يتخمص
منيـ .2كىذا ما حدث بالفعؿ خاصة بعد المؤامرة التي دبرىا األتراؾ ضد الحاج أحمد بام
أثناء غيابو عف مدينة قسنطينة ،كما زاد في تعدد المنخرطيف في سمؾ العسكرية كزاد في
تعداد جيشو.3
كما قاـ أحمد بام بتحصيف عاصمتو كأقاـ ثكنات جديدة كبنى األسكار حكؿ بالده
كنصب نفسو باشا بعد سقكط مدينة قسنطينة فنظـ جيشو الذم كاف يتألؼ مف العنصر
المحمي فقط ،كما جند فرؽ مف عسكر زكارة كقد أثبت الحاج أحمد بام كفاءتو في الداخؿ
كالخارج كالتزـ بمكقؼ العدائي اتجاه العدك الفرنسي ،4الذم كبالرغـ مف اكتساب الفرنسييف
مف الناحية العسكرية سكاء في العتاد أك العدة التي كانت أكثر تطك ار كتنظيما إال أف الحاج
أحمد بام بالرغـ ما يممكو فقد بقي مقاكما كمكافحا.

ثالثا :إنجازات أحمد باي السياسية واإلدارية والثقافية (6881-6886م):
 -6في المجال السياسي:
نتيجة لمتطكرات اإلدارية التي عرفتيا الجزائر في مستيؿ القرف 18ـ ،خاصة في
المياديف اإلدارية بحيث يسمح لمكراغمة أف يرتقكا إلى مناصب سامية بالدكلة مثاؿ منصب
البام كالخزناجي كآغا العرب ،5تكلى الحاج أحمد إمارة بايمؾ قسنطينة في سنة 1827
 -1النخمة لكيبدة ،المرجع السابؽ ،ص ص.53-52
 -2صالح فرككس ،المرجع السابؽ ،ص.31

 -3بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي في شرق الجزائر ،المرجع السابؽ ،ص.104
 -4ناصر الديف سعيدكني ،ورقات جزائرية ،المرجع السابؽ ،ص.104
 -5النخمة لكيبدة ،المرجع السابؽ ،ص .25
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مف قبؿ حسيف شريؼ باشا حاكـ الجزائر ،.1حكـ اثني عشر سنة ،كقد تقمد مناصب عديدة
قبؿ أف يصبح بايا عمى قسنطينة ،بالتالي كاف أكلى مف غيره في استالـ أكؿ منصب بالنسبة
لو كىك قايد العكاسي كالذم ذكر أف تاريخ تعيينو كقائد العكاسي كاف عاـ 1819ـ ككاف
خالفا كما ذكره دكتكر غيكف حيث عدد تعييف أحمد بام كقائد العكاسي عاـ 1883ـ.2
لقد تكلى الحاج أحمد بام 3منصب قائد العكاسي الذم حكؿ لو قيادة ثالثمئة رجؿ
كيساعده في ميمتو أربعة أشخاص

يعينيـ البام

كىك التكالي الشاكش

كالمكحالجي

كالسراج كخكجة خيؿ ،4كىك المكظؼ الذم يدير أمالؾ البايمؾ كيشرؼ عمى مكاشي
الدكلة التي يقصدىا األىالي كضرائب عينية عمييـ ككيؿ الحرج كىك المكظؼ المسؤكؿ
عمى مراقبة

النشاط البحرم كأعماؿ ترسانة كتكزيع

الغنائـ كآغا العرب

قائد فرقة

االنكشارية كفرساف المخزف الصبايحة أما الخزناجي كىك المختص باالشراؼ عمى خزينة
كايداع مصادر الدكلة بيت مالجي كىك المشرؼ عمى مصمحة األمالؾ كالثركات التي
تؤكؿ إلى دكلة بعد كفاة أصحابيا ،5كىناؾ كظائؼ أخرل مثؿ آغا الدائرة كىك أكؿ قائد
لمخميفة يرافقو عند الذىاب لمجزائر لدفع الدنكش كاستخالص الضرائب ،6كما عيف خميفة

 -1بساـ العسمي ،المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي  ،6282 -6281دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
الجزائر ،ص .40

 -2بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري ،المرجع السابؽ ،ص ص .87-86
3

 -باي :معناه قائد القياد كىك لقب أطمقو العثمانيكف عمى الكالي أك الحاكـ عمى ناحية مف نكاحي البالد ،ينظر :محمد بف

يكسؼ الزياني ،دليؿ الحيراف كأنيس السيراف في أخبار مدينة كىراف ،تحقيؽ الميدم بكعبدلي ،ط ،1عالـ المعرفة ،الجزائر،
 ،2013ص.243

 -4محمد بف يكسؼ الزياني ،المرجع نفسو ،ص.100

 -5مؤيد محمكد حمد اليمذاني كسمكاف رشيد رمضاف ،أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني ،مجمة الدراسات التاريخية
كالحضارية،منشكرات جامعة تقرت ،المجمد  ،5العدد  ،2013 ،16ص.419

 -6صالح فرككس ،تاريخ الجزائر من قبل التاريخ إلى غاية االستقالل ،دار العمكـ لمنشر كالتكزيع الجزائر ،2000 ،ص
ص.31-26
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لمبام أحمد المممكؾ 1بأمر الدام حسيف باشا إلى جانب مشاركتو في العديد مف الحمالت
لتأديبو ضد القبائؿ .2كعيف خميفة في قسنطينة سنة  1817لمدة ثالث سنكات كفي سنة
 1826عينو الدم حسيف باشا بايا عمى قسنطينة التي مف أكبر البايمكات في الجزائر،3
حينما تمكف أحمد بام مف كسر ىذه القاعدة كتكلى منصب البام .4كعمى إثر ذلؾ ذاع
صيتو كاعترؼ الدام حسيف بقكتو كشجاعتو مما دفعو إلى تنصيبو بايا كذلؾ نظ ار لقكة
شخصية أحمد بام كحنكتو السياسية بتعيينو بايا عمى االقميـ الشرقي كبذلؾ يدخؿ أحمد بام
كرجؿ دكلة  ،5دليؿ عمى ذلؾ ألنو عند غيابو استكلكا عمى قسنطينة كنصبكا أحدىـ بايا عمى
عمى إقميميا لكف غيابو استكلكا عمى قسنطينة كنسبكا أحدىـ بايا عمى إقميميا لكف البام
أحمد استعاد منصبو بفضؿ كقكؼ سكاف المدينة كأعيانيا بجانبو ضد البام االنتيازم،6
كفعال تككف مجمس لمعمماء كاألعياف بالمدينة برئاسة شيخ االسالـ محمد الفككف كتقرر إبقاء
الحاج أحمد حاكما عمى المينة ككاف ذلؾ كافيا اللتفاؼ السكاف حكلو كالتعاكف معو لمقاكمة
الفرنسي لقسنطينة.7
لقد كانت عالقة الحاج أحمد بام بالدام حسيف أكثر مف غيره مف البايات ،فباإلضافة
إلى العالقة الضريبية التي جمعت البام بالدام كالمتمثمة في دفع الدنكش ،فقد كاف الحاج
أحمد بمثابة االبف لمدام حسيف ،كىذا ما يالحظ مف خالؿ تتبع حياة الحاج أحمد بام،
فمثال فترة أحمد بام المممكؾ عيف خميفة لو بأمر مف الدام ،8أما في فترة ابراىيـ بام
1

-أحمد المممكؾ1233،ق-جانفي 1818ـ_جكليية1818ـ،-تذكر المراجع أنو قد اسمـ ،ككاف رغبة مف الدام في االنتقاـ

مف االتراؾ ،ينظر :رياض بكلحباؿ ،المرجع السابؽ ،ص .40
 -3بكعزة بكضرساية ،الحاج احمد باي في الشرق الجزائري ،المرجع السابؽ ،ص ص101 100

 -3آسيا تميمي ،المرجع السابؽ ،ص.56

 -4سفياف صغيرم ،العالقات الجزائرية العثمانية خالل عيد الدايات في الجزائر 6281 -6186م ،مذكرة مقدمة لنيؿ
درجة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،ص40

 -5بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم ،6212 -6281 ،المرجع السابؽ ،ص ص .87-86
 -6سعيد بكرناف ،المرجع السابؽ ،ص.99

 -7جميمة معاشي ،االنكشارية والمجتمع ببايمك قسنطينة في نياية العيد العثماني ،المرجع السابؽ ،ص.302
 -8بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري ،المرجع سابؽ ،ص.85
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حاكؿ ىذا األخير أف يكقع بيف الدام حسيف ،كالحاج أحمد بام متيما ىذا األخير بالتآمر
مع بام تكنس ،مما دفع بالدام حسيف إلى عزؿ الحاج أحمد بام مف منصبو كساءت
العالقة بينيما لكف بعد مدة تأكد الدام مف براءة الحاج أحمد بام ،فأمر بعزؿ إبراىيـ بام
كقتمو كتحسنت العالقة بينيما ،كبي الحاج أحمد في الجزائر مدة ثالثة أشير ثـ أرسؿ الدام
إلى مدينة مميانة كاكصى بو خي انر ،ثـ سافر إلى البميدة كعندما كقع الزلزاؿ استدعاه الدام إلى
الجزائر كأسكنو في إحدل ضكاحييا في منطقة حنة القادكس ،ككجد في مقره متطمبات
الحياة 1كنتيجة إلحتكاؾ الدام بالحاج أحمد بام تمكف ىذا االخير مف اف يناؿ إعجاب
كعينو بايا عمى بايمؾ قسنطينة ،كىذا ما يدؿ عمى مدل ثقة الدام بالحاج احمد ،فيك
الدام َ
لـ يكف يحتؿ مكانة كبيرة لدل الدام كما منحو أىـ إقميـ في ايالة الجزائر .2ككذا البحث عف
عف شخص جدم كقادر مف أجؿ ما كاف يسمى بالبايمؾ الشرؽ في ىذه اآلكنة كالذم عرؼ
الشجاعة كالطاقة المغيرة التي أعطيت أدلة جديدة بالمناسبة ،كما أف أرض البميدة في
1825ـ نيائيا في حكـ البام قرر مف خالؿ لقب البام لقسنطينة .1826
كانت شر النزاع في طبقات الشعب القسنطيني حكؿ مف يتكلى حكـ البالد ككانت ىناؾ
مؤامرة دبرت ضد الحاج أحمد بام عمى أف يتكلى الحكـ كابراىيـ الكريتمي كقد أسفرت
النتيجة عمى انيزاـ الكريتمي ،3كبعد اغتياؿ عبد اهلل بام 4عزؿ أحمد بام التيامو بقتمو،
كبقي عمى حالتو إلى أف جاء إلى حكـ بايمؾ الشرؽ نعماف بام الذم عينو مرة ثانية كقائد

 -1أبك القاسـ سعد اهلل ،الحركة الوطنية ،ج ،1المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،1992 ،ص.141
 -2بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري ،المرجع سابؽ ،ص.93

 -3عبد الرحمف بف محمد الجياللي ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،4دار األمة ،2010 ،ص .236
4

 -عبد اهلل بام 1219ق 1221-ق_ نكفمبر 1804ـ1806-ـ_،اصمو تركي ،اختاركه لخمؼ الثأر،كلما فسد الكطف

كميا ،أف تـ أمره في البمد قد خرج قاصدا لبمد الشرؽ مف ناحية تكنس كاحاط فييـ باألخذ كالنيب يناظر :رياض بكلحباؿ،
المرجع السابؽ ،ص 68،
26
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الحكاسي ،1كما قاـ بام التيطرم بكمرزاؽ الذم نصب نفسو ىك اآلخر دايا عمى الجزائر.2
كيذكر العنترم في ىذا الصدد "كجاء في التاريخ المذككر أف ابف عيسى القائد الحربي
كأحمد بام قد أتيـ محمد بف العنترم بالخيانة كبأخذ رشكة مف كلد السمطاف فرنسا ليشيع قكة
الفرنسييف بيف السكاف فييمع كيستسمـ".3
كما أعمنت معظـ القبائؿ خركجيا عف طاعة البام كقد كجو أحمد بام السند الكحيد
السترجاع حكمو مف أخكالو بف قانة.4
كما انتشر ظمـ األتراؾ كانحمت األحكاـ كظير الفساد ،كؿ ىذا دفع بالدام حسيف إلى
تدارؾ الكضع محاكال إيجاد رجؿ كؼء ،لو القدرة عمى إصالح كضع اإلقميـ ،كىكذا كقع
اختياره عمى الحاج أحمد ،5كىكذا دخؿ في ميداف المسؤكلية كشرع القضاء عمى الفتف
كالفكضى ،6ككاف يتطمع إلى التجديد كاإلصالح بما يسير األكضاع التي كانت سائدة آنذاؾ،
آنذاؾ ،كلقد لقي تجاكب مف طرؼ األىالي ككاف كاثقا بأنو ال يستطيع أف يثبت أسس حكمو
إال باالعتماد عمى أبناء البالد .7كقد طبؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية خالؿ فترة حكمو الذم
داـ حكالي أحد عشر عاما ،ميزه باالستقرار كاألمف إلى حد ما في ربكع اإلقميـ الشرقي كما
عـ الرخاء كازدىرت البالد خالؿ مرحمة حكمو ،كتحسنت الحالة المالية لمبالد كتراكـ الماؿ
بسرعة كامتألت الخزينة.8

 -1بكعزة بكضرساية ،الحاج احمد باي في الشرق الجزاىري ،المرجع السابؽ ،ص .83
 -2عبد الرحمف بف محمد الجياللي ،المرجع السابؽ ،ص.84

 -3صالح العنترم ،مجاعات قسنطينة ،تحقيؽ كتقديـ ،رابح بكنار ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،ص.06
 -4جميمة معاشي ،المرجع السابؽ.301 ،

 -5النخمة لكبيدة ،المرجع السابؽ ،ص.40
 -6سعيد بكرناف ،المرجع السابؽ ،ص.74

 -7أحمد سينساكم ،المرجع السابؽ ،ص .37-36
 -8أبك قاسـ سعد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص.141
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عمى الرغـ مف أف الحاج أحمد كاف أقرب العناصر التركية في الجزائر إلى الشعب فإنو
ظؿ كفيا لمخالفة كالسمطاف العثماني فمـ يفكر في إعالف االستقالؿ كتكحيد البالد كتحت
شعار الكطنية كعمى الرغـ ما كاف يممكو مف قكة كتجربة ،1فقد كاف يؤمف بسمطة الباب
العالي ككالء لو ،كىذا ما يجمى في مراسمتو مع الدكلة العثمانية في إطار االعتراؼ بيا
كحامية لم مسمميف بديار الجزائرم كنتيجة ليذه منحت ىذه األخيرة لقب الباشا لمحاج أحمد،2
سنة  1817كىك منصب ىاـ شغمو لمدة ثالث سنكات ،ثـ عزؿ .3كبالتالي فإف تعاكنو مع
الدكلة العثمانية لـ يكف مف باب العالي كىك حتمية التعاكف مع دكلة تممؾ حؽ الدفاع عف
االسالـ كالمسمميف في أرض تديف بيذه الحقيقة كىك التعامؿ المبدئي في إطار األخكة
اإلسالمي ،4كىكذا تمكف مف تحقيؽ كؿ ما يرغب كتالشت خصكمو ،كقد عرؼ بفضؿ
حنكتو السياسية كالرشيدة اف يبقى في الحكـ مدة احدل عشرة سنة مف غير اضطرابات
عكس سابقيو كقد كتب الى الدام حسيف رسالة بتاريخ رجب 1243ق جانفي  1828يقكؿ
فييا اف بمد ىادئ كالحمد اهلل .5
 -8في المجال اإلداري:
رحؿ احمد بام الى قسنطينة ليعمف المقاكمة كليقكد السكاف بركح عالية فنظـ األمكر
كككف مجمسا
اإلدارية كألؼ مجمس الشكرل ،فتمكف في ظرؼ كجيز مف تكحيد السكاف َ
ككضع نظما استراتيجية لمكاجية المحتميف كتمكف في ظرؼ كجيز مف تكحيد السكاف،
كالقبائؿ المتناحرة ،كقد ساعد التفاؼ الجماىير حكلو كأعطاه قكة عمى التنظيـ كالتصدم
لمفرنسييف ،كىذا كقد دلت عمى مقدرة الرجؿ .6لقد كاف لمبام نفكذ كبير في مقاطعتو،
 -1بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281المرجع السابؽ ،ص.60
 -2بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي في شرق الجزائري ،المرجع السابؽ ،ص.93
 -3سعيد بكرناف ،المرجع السابؽ ،ص.96

 -4بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي في شرق الجزائري ،المرجع السابؽ  ،ص.95

 -5أكجيف فايست ،تاريخ بايات قسنطينة في العيد التركي  ،6288-6868ج2 ،3تر صالح نكر ،تؽ :الشيخ شيباف،
ط ،1دار عيف مميمة ،2013 ،ص ص .258 257

 -6محمد الطيب العمكم ،مظاىر المقاومة الجزائرية  ،6181-6281ط ،3د ت ،ص.40
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ككاف تحت سيطرتو جيش يساعده فيما يشاء ،فيك الذم يقكد الجيكش كيعمف الحرب عمى
القبائؿ المتمردة كيصدر العقكبات ضد السكاف باستثناء األتراؾ الذيف ال بد مف استشارة
الدام لمعاقبتيـ ،1كقد قدرت القكات المسمحة التابعة لمبام بحكالي ثالثمائة جندم تركي
مكزعيف عمى عشريف مف الضرائب ،2كما يساعد البام في تسيير شؤكف البايمؾ مجمكعة
مف المكظفيف الذيف يتدرجكف في المناصب كؿ حسب تخصصو كالتي أككمت إليو إلى ىذه
الكجبات كاجبات فإف لمبام مياـ أخرل يحرس عمى

القياـ بيا كىي

الحفاظ االمف

كاالستقرار كدفع أجر الحامية التركية المكجكدة بالبايمؾ كاالعتناء بالمرافؽ العامة بالمدف
الكبرل التابعة لو كتأميف الطرؽ كابقاء االتصاؿ المباشر بمركز دار السمطاف بالجزائر،3
تمكيؿ خزينة البايمؾ عف طريؽ استعماؿ مختمؼ الكسائؿ كالقياـ بالحمالت العسكرية
كاستمالة الرؤساء المحمييف بجيتو كىما ما يجعؿ منو المفكض الرسمي لجمع

الضرائب

كبالتالي تسميميا السمطات الحاكمة بالجزائر .4دخؿ الحاج أحمد بام عاصمة الشرؽ بكؿ
عظمة ،كلقي ترحيبا مف طرؼ السكاف كبالرغـ مف أف ىناؾ مف األتراؾ مف كاف يكف
العداء لو إال انيـ تظاىركا بالرضا كاالرتياح لو ،5كعندما تسمـ زماـ األمكر في إدارتو
لمبايمؾ فبدأ بتعييف مساعديو مف الجزائر في كقت مبكر ،6كما صاىر العائالت الكبرل -
كما ذكرنا سابقا -بيدؼ ربط العالقات كضماف تأييده لو ،كقد نجح في استباب األمكر
بالشرؽ نسبيا ،كذلؾ نتيجة لما اكتسبو مف خبرات سابقة فقد رأينا ّأنو قد تقمّد مناصب

عديدة قبؿ أف يصبح بايا عمى قسنطينة كما زار أيضا مصر كاجتمع عف البايات اآلخريف،

 -1محمد الميدم بف عمي شعيب ،أم الحواضر في الماضي والحاضر -تاريخ مدينة قسنطينة ،ج ،1تع ،تد ،تؽ ،سفياف
عبد المطيؼ ،ط ،1دار الركع ،الجزائر ،2011 ،ص.456

 -2النخمة لكبيدة ،المرجع السابؽ ،ص ص .25-24
 -3النخمة لكبيدة ،المرجع السابؽ  ،ص.25

 -4نصر الديف سعيدكني ،المرجع السابؽ ،ص.26
 -5أكجيف فايست ،مصدر سابؽ ،ص.154

 -6أحمد سيساكم ،المرجع السابؽ ،ص ص .37-36
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فقد كاف الكحيد الذم يممؾ التجربة كالنظاـ .1كتميزت فترة حكمو بتحسف الحالة المالية لمبالد
كتراكـ الماؿ بسرعة كامتألت الخزينة ،ىذا ما دفعو إلى تسديد الدنكش قبؿ كقتيا ،فسافر
بنفسو غمى العاصمة محمال بأغنى اليدايا ،كدخؿ قصر الدام حسيف كأعجبو ىذا األخير بو
كعبر لو بكممات كميا مدح كشكر كرضى كجدد لو ثقتو في السمطة التي تعرقؿ سير إدارتو
ّ

فمنحو كامؿ الحرية في التصرؼ ،كما عف كصؿ غمى قسنطينة عمؿ القضاء عمى خصكمو

أمثاؿ "زكرم مصطؼ".
إف عادة تنظيـ البايمؾ كانت تجربة رائدة كمتتالية ليعترؼ لو بفضؿ انجازاتو ،2كقد عكؼ
البام بإعادة تنظيـ أمكر إقميمية كقد ألؼ مجمسا لمشكرل يضـ العمماء كاألعياف كرؤساء
القبائؿ .3كما أنو يضـ أكابر مكظفي الدكلة كشيكخ القبائؿ ،كمف أبرز شخصيات ىذا
المجمس ،مصطفى ابف عبد الرحمف القاضي الحنفي ،كأحمد العباسي القاضي المالكي
كبتككيف ىذا المجمس قد طبؽ مبدأ الديمقراطية الحتمة ،4كأف الحاج أحمد بام بقي متمسكا
بمضمكف النصاص كالعدؿ 5الذم كاف يسعى لتككيف دكلة قائمة عمى العدالة االجتماعية،
كالحرية كالمساكاة ما تمميو عقيدتو السمحاء.6
كمف بيف مبادرات الرائدة انشاؤه الديكاف الذم يشرؼ عمى تسيير شؤكف البايمؾ فقاـ
بإلغاء النظاـ الجبائي ،7كما عمؿ عمى إلغاء الضرائب غير االسالمية حتى يخفؼ مف
المصاعب كاألعباء التي كانت تؤثر عمى حياة المكاطنيف .8كعندما استقر في مدينة اجتمع
أحمد بام بأعضاء الديكاف كتابعت معمـ في المسألة المتعمقة باعتراؼ فرنسا بايا
 -1أبك القاسـ سعد اهلل ،الحركة الوطنية ،مرجع سابؽ ،ص.141

 -2عبد الجميؿ تميمي ،الحاج أحمد باي وبايمك قسنطينة  ،6288 -6281مجمة االصالة ،ع  ،64ص.20
 -3سعيد بكرناف ،المرجع السابؽ ،ص .89 -88

 -4بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري ،المرجع السابؽ ،ص ص .89 -88
 -5عبد الجميؿ تميمي المرجع السابؽ ،ص .28

 -6بكعزة بكضرساية ،الحاج احمد باي وبايمك قسنطينة  ،6288-6281مرجع سابؽ ،ص.91

 -7عبد الجميؿ تميمي ،عمم القسنطيني أثناء حكم الحاج أحمد باي آخر بايات قسنطينة ،مجمة االصالة ،ع ،66-65
ص .75

 -8بف نعيمة عبد المجيد ،المرجع السابؽ ،ص .41-40
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عمى أف يكاصؿ دفع الجزية إلييا فكاف رد الجميع أعضاء الديكاف ىك الرفض ،ألف قسنطينة
تابعة لباشا كقد دفع البام أحمد أف يعيف عيسى خزناجي رأم أميف الجزية كيضرب النقكد
باسمو .1كلقد أعمف استقاللو كأصبح عمى نفسو كضرب العممة كأحاط نفسو بحاشية
ضخمة.2
لـ يكتؼ أحمد بام باإلصالحات االدارية فقط إنما قاـ بإصالحات في مياديف شتى فقد
دفع بعجمة التجارة إلى اإلماـ كذلؾ عمى ضكء قرار مجمس الديكاف بضرب النقكد ،3ككانت
مدة كاليتو تتمتع باالستقرار ككانت الفالحة مزدىرة فكانت التجارة رائجة كقد تمكف
القسنطينيكف في عيده أف يحصمكا عمى ثركات طائمة حيث أنو كانت ليـ عالقات تجارية مع
إفريقيا عمى طريؽ بسكرة كما أف القكافؿ كانت تأتي مف تكنس ببضائع كثيرة كتأخذ منيا ما
ىي في حاجة إليو ،4فقد أبقى أحمد بام عمى الضرائب كالعشكر كاالمتيازات التي كانت
تحظى بو القبائؿ كالعائالت الكبرل ،5كبالتالي أصبح االقميـ الشرقي يتمتع بحرية اقتصادية
كاممة كذلؾ ناتج عمى حسف تدبير الحاج أحمد بام أثناء اصالحات التي قاـ بيا كالتي
تجمت في شتى المجاالت :اقتصادية ،تجارية ،إدارية.6
إلى جانب ذلؾ استطاع أحمد بام أف يضع عمما لدكلتو يرمز إلى الجياد كالقكة،7
كىناؾ قصر الباب الكاقع كسط المدينة تتكسطو شجرة السرك الضخمة ىي بمثابة سارية
لمعمـ .8فكاف أحمر المكف تكسطو سيؼ عمي رضي اهلل عنو ،كىك السيؼ ذك الفقار كقد
نصب عمى ثكنات كعمى المرافؽ ذات طابع حككمي ،9كقد اتبع تعاليـ الديف اإلسالمي
 -1عمار بكحكش ،التاريخ السياسي لمجزائر ،دار الغرب االسالمي ،1997 ،ص.20
 -2نصر الديف سعيدكني ،المرجع السابؽ ،ص .223

 -3بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة  ،6212 -6281المرجع السابؽ ،ص .69
 -4مسعكد مجاىد ،المرجع السابؽ ،ص .245
 -5صالح فرككس ،المرجع السابؽ ،ص .31

 -6بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281المرجع السابؽ ،ص .68
 -7بكعزة بكضرساية ،المرجع نفسو ،ص .69

 -8نصر ديف السعيدكني ،المرجع السابؽ ،ص .183

 -9بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة  ،6212-6281المرجع السابؽ ،ص.69
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بحذافيرىا ،كقد اعتبر الحاج أحمد المجمكعة االسالمية في حالة جياد ضد الفرنسييف كعميو
اختاركا عمما أحمر يتخم مو سيؼ ذك الفقار لـ يكف اختيار الحاج أحمد كالمجمكعة القسنطينية
لعمميـ بعض صدفة ىك يعكس الرغبة الركحية كالدينية لعدد مف القادة المسمميف الكاعيف
كالعالميف بمبادئ االسالـ إلدارة شؤكف شعكبيـ .1كقد نفي عدة مرات بسبب قسكتو منيا
لذ ىابو إلى مكة كالتسابؽ لمقب الرابح كلكنو عرؼ دائما كيؼ يستعيد مركزه كيستكلي عمى
منصب ابراىيـ بام قسنطينة المعزكؿ كقد تعرض حكمو مرة أخرل لمخطر فكاف سببو
األتراؾ الذيف استخدميـ ،2كفي منفاه ظؿ البام متمسكا بسيرتو األكلى فكاف يبرىف عمى
شجاعتو كتفانيو ما دعا لممساىمة في عمؿ مف األعماؿ كحصؿ لمحاج عمى العفك ،3مف
جية أخرل أمر نفي أحمد بام بمميانة كبعد أف بعثو الدام حسيف إلى مدينة مميانة حيث
أكصى بو خيرا ،كمنحو منزال أنيقا كبعض األراضي الزراعية كىذا مالـ يأتي ذكره بالتفصيؿ،
كالذم ذكر أف أحمد بام نفي إلى مدينة مميانة لمدة عاميف كنصؼ لكنو ماداـ الحاج أحمد
بام قد أثبت براءتو إلى جانب ما يكنو لو الدام حسيف مف محبتو كعطفو ،كيؼ لو أف يتـ
نفيو إلى مميانة ىكذا ،كيجب أف نقؼ عند حقيقة أخرل ،كىي أنو فعال لـ ينؼ أحمد بام
إلى مميانة ،بؿ انتقؿ إلييا برضاه ،كبمكافقة مف الدام حسيف خكفا عميو مف النسائس
كالمكائد.4
 -8في المجال الثقافي:
تميزت مدينة قسنطينة كبيئة عممية كثقافية عامرة منذ

العصر الكسيط اإلسالمي

كخالؿ العيد العثماني بقكة نشاطيا الديني كديمكمة تدريس العمـ بيا كيعرؼ ذلؾ إلى
ميراثيا مف التعميـ المسجدم المفعؿ في تاريخ ككثافة االنتاج عممائيا مما جعميا تمتمؾ
مقكمات في انجاب عمماء كالفقياء ككذلؾ القدرة عمى تجديد كتكليد األفكار في الطالع
 -1عبد الجميؿ تميمي ،مجمة األصالة ،مرجع سابؽ ،ص .70-69
 -2فندليف شمكصر ،المصدر السابؽ ،ص .30
 -3أحمد بام ،المصدر السابؽ ،ص .08

 -4بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة  ،6212-6281المرجع السابؽ  ،ص ص .86 -85
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الديني كاالجتماعي كاالجتياد العممي جيال عقب جيؿ ،فحؽ أف تككف البيئة التي تنبت
العمماء كما تنبت األرض الكالء ،1كالحاج أحمد بام نظ ار لما كاف عميو مف صفات حميدة
فقد كاف ميال إلى العمـ كالثقافة كما يعكسو مف تطكر كازدىار ليس عمى بايمؾ الشرؽ كحده
إنما عمى الجزائر كميا كقد برزت أعماؿ ىذه الشخصية ككتابات الفرنسييف عف ىذه الناحية
شيادة تاريخية كما جعميا تتبؤ مرك از إشعاعيا في الشرؽ الجزائر كمو.2
قد كاف العمماء الذيف عاصر الحاج أحمد بام دكر كبير في دفع عجمة الثقافة كجعؿ
قسنطينة محاضرة عمـ كمعرفة كمقصدا لمعديد مف طالبي العمـ سكاء اإلقميـ القسنطيني أك
خارجو كبذلؾ أصبحت ىذه المدينة تضاىي غير مف الحكاضر العممية األخرل كمف أبرز
عمماء قسنطينة في فترة أحمد بام شيخ محمد الشاذلي القسنطيني ،محمد بف عبد الكريـ
الفككف.3
إف احتكاؾ مشاىير عمماء قسنطينة بغيرىـ مف العمماء كخاصة عمماء تكنس كمصر
كالحجاز اكسبيـ معارؼ عممية كاسعة في شتى العمكـ كالمذاىب الدينية ،كترككا آثار منيا
مازالت شاىدة إلى يكـ ،4كمف جية أخرل كانت المدارس تقكـ بدكر حساس ليذا االشعاع
الثقافي كالذم لـ ينازع شيرتو أحد حيث أف سمعة عمماء كأساتذة قسنطينة كانت تجمب

عددا كبي ار ارتبطت كتعمقت بمبادئ ا السالـ كمحاربة أعداء الديف ،5ككاف قد تمقى العمـ

في قسنطينة عمى يد مشاىير عممائيا فق أر الفقو كالحديث كالمغة .6كمف ثـ عرؼ الجانب
الثقافي في الجزائر عامة ،كبالشرؽ خاصة شيئا مف رككد كالجيكد حيث انحصر التعميـ
في الزاكية التعميمية

إلى درجة أف صار الناس يمتقكف بالمرابطيف أكثر مف التفاىـ

بالعمماء ،7ككانت ىي األخرل عمى قدر مف األىمية فقد انتشرت في قسنطينة كضكاحييا
 -1الطاىر بكنابي ،المرجع السابؽ ،ص.41

 -2بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة ومقاوم1826 -1448 ،ـ ،المرجع سابؽ ،ص .83
 -3بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة  ،6212-6281المرجع السابؽ ،ص150
 -4بكعزة بكضرساية ،مرجع نفسو ،ص .378

 -5عبد الجميؿ تميمي ،الحاج أحمد باي وبايمك قسنطينة  ،6281 -6288مجمة األصالة عدد  ،64ص .74
 -6بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة ، ،6212-6281المرجع السابؽ ،ص .379

 -7حميدة عميراكم ،جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية ،قسنطينة ،1984 ،ص ص .38 -7
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كبمغت حسب بعض اإلحصائيا ت إلى سنة عشر زاكية منيا زاكية سيدم الكتاني ،كسيدم
ميمكف يضاؼ إلى ىذه الزكايا الخاصة بالعائالت الكبيرة في قسنطينة مثؿ زاكية أكالد

فككث ،1كاف المتالؾ عائمة ابف فككف زاكية كمدرسة بقسنطينة فيما كصمت إليو العائمة

خاصة في الجانب الركحي كالديني بيف السكاف ،2كتكلد عف ذلؾ أف استمرت بالمعرفة

بصكرة بسيطة فأغمؽ باب االجتياد كالشيء اإليجابي الذم يككف استثناء كالذم خدـ الثقافة

ىك الكقؼ.3

ترؾ الحاج أحمد بام مذكراتو التي تعتبر مصدر ميـ تبيف انا الجرائـ التي ارتكبيا

االستعمار الفرنسي في الجزائر .4كخالؿ سنة  1968عثر في األرشيؼ الكطني الفرنسي

عمى النسخة الفرنسية الخطية لمذكرات الحاج أحمد بام قسنطينة ،5فمعؿ أحمد بام أف
يككف ىك المقاكـ الجزائرم الكحيد ،إذف مف ىذا االعتبار الذم عمد إلى كتابة مذكراتو

بنفسو ،فسرد في يكمياتو العصرية التجارب المرة .6أدلى الحاج أحمد بام مذكراتو التي
كتبيا  derozeمنذ سنة ( ،)1848 -1831كىي تحتكم عمى آراء الحاج أحمد بام
كسياستو في الحكـ كتحدث الحاج أحمد بام في بداية مذكراتو عف سفره لمجزائر ألداء
ضريبة الدنكش كنياية مذكرتو كانت عف تضييؽ الحناؽ عميو ،ما أدل إلى استسالمو
كانتظار فرنسا لتطبيؽ كعكدىا ككمو ثقة في اهلل كخضكع إلرادتو كأخي ار فإف األسمكب
الذم كتبت فيو اآلراء كميا تجعميا تحتؿ مكانة ىامة بيف المذكرات التاريخية الجزائرية

رغـ ما فييا مف سرد لألحداث.7

 -1بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة  ،6281 -6212مرجع سابؽ ،ص .103

 -2بمخكص الدراجي ،جوانب من الحياة االجتماعية واالقتصادية في بايمك قسنطينة من خالل نوازل ابن الفكون خالل
القرنين 68 -61م 66 -61ىـ ،مذكرة مف أجؿ حصكؿ شيادة الماجستير ،جامعة الجزائر  ،2012ص .18

 -3حميدة عميراكم ،مرجع سابؽ ،ص .38
 -4النخمة لكبيدة ،مرجع سابؽ ،ص .22

 -5أبك قاسـ سعد اهلل ،أبحاث واراء في تاريخ الجزائر ،ج ،1دار البصائر ،الجزائر ،2007 ،ص .23

 -6عبد الممؾ مرتاض ،أدب المقاومة الوطنية في الجزائر  ،6118 -6281ج ،2دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
الجزائر ،2009 ،ص .53

 -7فارس كعكاف ،المؤرخون ونمو الوعي التاريخي  ،6118 -6281أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في التاريخ
التاريخ المعاصر ،جامعة منتنكرم ،قسنطينة ،2012 ،ص .129
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أوالَ :وقف أمحد باي َٔ بفسْطا
ثاْيا :عالقة أمحد باي باألَري عبد ايكادز
ثايجاَ :عازى قطٓطيٓة
زابعاْ :هاية املكاوَة ووفاته

الفصل الثاني

أحمد باي ومق اومته في الشرق الجزائري

أوال :موقف أحمد باي من بفرنسا
لقد قدـ االستعمار الفرنسي إلى

الجزائر لنيب

ثركات كممتمكات

الجزائرييف

كتحكيميا إلى فرنسا خدمة القتصادىا كتدعيما لمصالحيا كقد زحؼ بجيكشو إلتماـ تكسعو
احتاللو ألىـ المدل الساحمية كالسيكؿ الخصبة صار ىذا تركي مقاكما شيما كمدافعا عف
مبادئ كمتحميا بالصبر كالتضحية مف أجؿ الكطف الجزائر كخيراتو التي ظمت تجذب
الطامعيف إليو اتسمت عالقة الحاج أحمد بام بالفرنسييف بشدة الكراىية كالحذر الشديد
ألنيـ في نظره محتمكف ككفار ،أما بالنسبة لمفرنسييف فإنيـ أدرككا تماما مدل قكة خصميـ
خاصة بعد أف الحظكا الدكر اإليجابي الذم لعبو في التصدم ليـ بمنطقة سيدم فرج عاـ
 11831كيذكر أحمد بام في ىذا الصدد في قكلو عندما حضرت بيف يدم الباشا قاؿ لي
"ليس لديكـ أكثر مف الكقت الكافي لمخركج الى الفرنسييف الذيف سينزلكف بسيدم فرج
،انني أعرؼ مكاف النزكؿ مف الرسائؿ التي تصمني مف بالدىـ كمف كتاب طبع في فرنسا
كأرسمو لي مف جكاسيس مالطة كجبؿ طارؽ" ،ككقعت الندكة في مكاف قريب مف سيدم
فرج ابتدأ صير الدام ىكذا " :يجب بناء حصكف عمى شاطئ البحر ،كتزكيدىا بمدافع قكية
حتى تمنع الفرنسييف مف النزكؿ"  ،2كبعد انتصار الفرنسييف عمى مقاكمتنا ،تقرر
التراجع كانتظارىـ في سيؿ سطاكالي حيث بنينا حصكنا بسرعة كزكدناىا ببعض المدافع
ككاف الباشا قد كزع عددا منيا كذلؾ عمى جميع األعياف الذيف كانكا يقكدكف الجيش كعمى
مف كانكا قادميف مف مناطؽ بعيدة كقد خسرنا ىذه المدافع في معركة السطاكالي التي ربح
فييا الفرنسيكف التي شيد ليا شيد لو القادة الفرنسيكف بالء حسنا بذلؾ ،لقد التزـ الحاج
أحمد بام مكقفا عدائيا اتجاه السمطات االستعمارية منذ كطأت أقداميا أرض الجزائر كلقد
طمب الجنراؿ دم برمكف مف الحاج أحمد أف يسمـ نفسو لفرنسا لكنو رفض رفضا باتا.3

 -1بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6281 -6212مرجع سابؽ60
 -2أحمد بام ،المصدر السابؽ ،ص ص15.-12
-3صالح فرككس ،المرجع السابؽ ،ص.110
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كما أثر بدرجة كبيرة عمى مجريا ف ىذه العالقات ىك احتالؿ عنابة مف طرؼ
الفرنسييف  ،11832كقد كاف احتالليـ لعنابة أىـ مكانئ إقميـ قسنطينة بسبب في تكتر
مستمر بيف فرنسا كالحاج أحمد بام ،2كبعد استيالء الفرنسييف عمى عنابة  27مارس
 1832أدرؾ أحمد بام خطر ،قد عـ سمطتو كقدرتو الحربية كما حافظ عمى عالقاتو
بأكركبا عمى طريؽ تكنس كلقد استغمت اإلدارة الفرنسية الخالؼ الذم كاف قائما بيف
األمير عبد القادر كأحمد بام قسنطينة مف أجؿ التمكيف لحفظ لمخططيا في استكماؿ
احتالؿ فرنسا 3كالحقيقة أف حاكـ الجزائر حسيف باشا كاف قد ّنبو الحاج أحمد بام ما ينجز
مف ككارث في حالة ترؾ عنابة عرضة لالحتالؿ كما خمؽ ىذا الكضع نسبو قطيعة تكاد
تككف مطمقة ،إذ أصبح الحاج أحمد بام يفكر في خمؽ العراقيؿ التي مف نشأتيا تحد مف
تكسعات الفرنسييف خاصة احتالؿ عاصمة الشرؽ الجزائرم فكانت

عيكنو عمى كؿ

التحركات الفرنسية في المنطقة ،4كاالعتراؼ بسيادة فرنسا عمى الجزائر مقابؿ حفاظو
عمى منصب بام االقميـ الجزائر كأف يمتزـ يدفع المزمة التي كاف يدفعيا في السابؽ إلى
حسيف باشا دام الجزائر المخمكع كقد حاكؿ الحاكـ العاـ الدكؽ دكرفيقكا إقناع أحمد بام
عمى االعتراؼ بالسيادة الفرنسية عف طريؽ "حمدان بن خوجة" لكف أحمد بام رفض ذلؾ
رفضا قاطعا كنتيجة لعدـ استجابة أحمد بام حاكؿ دكؽ رفيقكا استغالؿ التيارات

 -1بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212-6281ص .109

 -2بساـ عسمي ،المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي  ،6212 -6281دار النفائس الجزائر .2010 ،ص .119
 -3بف نعيمة عبد المجيد ،المرجع السابؽ ،ص .42

 -4بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281مرجع سابؽ ،ص .110

 -حمدان بن عثمان خوجة :ىك كاتب كزعيـ سياسي(1256ق1840-ـ) مف ركاد الحركة الكطنية الجزائرية كلد بمدينة
الجزائر كبيا نشأ كتعمـ في كنؼ أسرة متعممة حفظ القرآف كدرس عمى يد أبيو الفقو العمكـ الدينية كالقانكف كبعد عيد التنكير

تكلى عدة كضائؼ سياسية فكاف أستاذ الحقكؽ كالشريعة كمستشا ار كمقرابا إلى الدام .ينظر :أبك عمراف الشيخ كآخركف،
معجم مشاىير المغاربة ،منشكرات دحمب لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،1995 ،ص.169

المزمة :ىي ضرائب كانت تدفع في المناطؽ الجبمية البعيدة عف السمطة مثؿ بجاية كالقؿ فكانت تعكض الضرائب بضرائب
خاصة ،كىي عبارة عف رسكـ عينية أك نقدية تؤخذ مف ىذه المناطؽ .ينظر إلى رياض بالحباؿ ،مرجع سابؽ ،ص.94
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المناكئة لسياسة أحمد لضرب الجزائرييف بعضيـ ببعض فمقد شجع فرحات بف سعيد لمقضاء
عمى حككمة البام لكف فرحات طمب ىذه تككيف حممة مشتركة لتفكيض سمطة أحمد بام
لكف ىذه المحاكالت فشمت كما حاكؿ استغالؿ بعض شيكخ القبائؿ الحاج أحمد بام كشيخ
أكالد عبد النكر كالمرابط سي الحسيف بف عزكز كفكركا في جمب عائمة أم جالب بتكقرت
لتككيف حمؼ لكف ىذه المحاكالت لـ تفمح ألف مكقؼ في رفض ظؿ قائما.1

ثانيا :عالقة أحمد باي باألمير عبد القادر
لقد كانت ىذه العالقة تتأرجح ما بيف العداء كالتقارب مف فترة إلى أخرل بيف الزعيمي
كلكف األمر الذم أثر بقدر كبير عمى نفسية الحاج أحمد بام تمؾ المأساة الحقيقة المتمثمة
في التقارب الذم حصؿ بيف األمير عبد القادر كالعدك الفرنسي ابتداء مف معاىدة دم
ميشاؿ التي أبرمت بيف الطرفيف في  26فبراير  1834ما جعؿ أحمد بام يشمئز مف ىذا
التقارب الذم ال يخدـ المصمحة الكطنية 2مما زاد في شرع العالقات بينيما ىي معاىدة
التافنة التي أبرميا الجنراؿ بيجك مع األمير عبد القادر استغمتيا فرنسا لتكريس جيكدىا لغزك
قسنطينة ،3كالتي اعتبرىا الحاج أحمد بام خيانة كبرل ليس بالنسبة لمقاكمة شرؽ الجزائر بؿ
لمجزائر كميا كنظر إلييا الحاج أحمد بام عمى أنيا عمؿ عدائي كفي رسالة أخرل كجييا
إلى باب العالي يشرع فييا بالتجديد خيانة األمير عبد القادر كمقاـ بو مف تأمر كاضح مع
العدك الفرنسي ضده بقكلو أف األمير عبد القادر انضـ إلى الفرنسييف آمال في الحصكؿ عمى
قسنطينة كمقاطعتيا.4
لقد كانت الدكلة الجزائرية في العشر السنكات األكلى تشمؿ معظـ مناطؽ الكطف
شرقا كغربا كشماال كجنكبا،

كتحت سمطة أحمد

بام بقسنطينة كمناطؽ مف الجنكب

الشرقي ،عمى حيف كانت عنابة كالجزائر ك ضكاحييا تابعة لمفرنسييف كلك مف باب تمني
 -1صالح فرككس ،مرجع سابؽ ،ص .210

 -2بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6218-6281مرجع سابؽ ،ص .180

 -3عمكرة عمار ،موجز في تاريخ الجزائر ،ط ،1ريحانة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2002 ،ص .142
 -4بكعزة بكضرساية ،احمد بام رجؿ دكلة ،المرجع السابؽ ،ص ص.181 -180
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كجكد شيء لـ يكجد قط كنا نكد أف يككف التنسيؽ مطمقا في المقاكمة الكطنية بيف أحمد بام
في الشرؽ ،كاألمير عبد القادر في الغرب ،لكف ذلؾ لـ يحدث أيضا ،بؿ حدث بكؿ
حزف عكسو ،1كقد عرؼ شرؽ الجزائر مقاكمة الحاج أحمد بام كالتي امتدت طيمة 18
سنة ككاف مقرىا الرئيسي مدينة قسنطينة ،أما في الغرب ظيرت مقاكمة مؤسس الدكلة
الجزائرية عبد القادر محي الديف الجزائرم كامتدت مقاكمتو طيمة  15سنة ،2عرفت
الجزائر كذلؾ عدة مقاكمات لكف لـ تكف بنفس المدة كنفس الشيرة التي عرفت بيا مقاكمة
األمير عبد القادر كمقاكمة أحمد بام مقارنة مع المقاكمات الشعبية األخرل ،3كأماـ انعداـ
أم تنسيؽ أك تعاكف بالرغـ مف مكاجية كمييما عمى حدة لعدك كاحد فاف الباحث لـ يجد ما
يفيد بكقكع صداـ مباشر بيف الرجميف أك تبادؿ لكالـ عدائي الميـ اال ما كاف عف طريؽ
ممثيميما ميدانيا ،فقد كاف فرحات بف سعيد عدكا ألحمد بام كمحاربا إياه اسـ األمير في
المنطقة الزيباف ،كجاء حسف بف عزكز ممثال لألمير بعده بنفس المنطقة يقكؿ عنو "أنو
صاحب كذب كزكر كبيتاف" لما كاف يدعيو في مراسالتو لمسمطاف العثماني مف أف
العرب كميا تكره الفرنسييف ،4ككسط ىذا النجاح كاف عبد القادر ميددا بمنافس لو .فأحمد
بام كاف قد لجأ الى األكراس بعد ىزيمتو في قسنطينة ككاف قد بدأ يثير قبائؿ الزاب ككانت
بسكرة عاصمة الزاب في يد أحد خصكمو األلداء كىك فرحات بف سعيد .ككاف ىذا قد طمب
مف الفرنسييف مساعدتو عمى الدفاع عف بالده ضد أحمد بام ،كاعدا ليـ أنو اذا نجح فانو
سيخضع لمسمطة الفرنسية .غير أف الفرنسييف كانكا بارديف نحكه ،كلذلؾ تحكؿ الى عبد
القادر.5
 -1عبد المالؾ مرتاض ،المرجع السابؽ ،ص .18

-2عبد الرؤكؼ قرناب ،جيود عمماء الجزائر في الرد عمى التنصير إبان االحتالل الفرنسي  ،6118 -6281مذكرة
مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في العمكـ االسالمية ،قسـ العقائد كاألدياف ،جامعة الجزائر  ،1بف يكسؼ بف خدة،2015 ،

ص .15

-4عبد الحميد زكزك ،مراسالت األمير عبد القادر مع الجنراؿ دم ميشيؿ ،ط ،4دار ىكمو لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،
،2011ص16.

-5

أبك القاسـ سعداهلل ،حياة األمير عبد القادر ،ط.خ ،دار الرائد لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2009 ،ص.212
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كفي خالؿ شير ديسمبر  1837اصطدمت قكات الحاج أحمد بفرحات بف سعيد في
معركة ضارية بكاحة صحي ار كقتؿ لفرحات أكثر مف  611رجؿ ،كقتؿ ألكالد بف قانة مف
اتبع الحاج أحمد أكثر مف  11رجاؿ كذلؾ ككانت مف أعتى معرؾ الطرفيف بالزيباف ،كصمـ
أكالد الحاج أحمد عمى مياجمة الزاب الغربي.1كىكذا يظير بأف الصراع كاف بينيما بطريقة
غير مباشرة ،عمى السيطرة عمى منطقة ال ازب كاألكراس الجنكبي قبؿ تقديـ الفرنسييف إلى ىذه
النكاحي كاحتالليا مباشرة بعد أف ميد ليـ الطريؽ شيخ العرب ابف قانة ،كأبك ضياؼ شيخ
األكراس ،كما عدا ذلؾ فكأف الكاحد منيما كاف يتجاىؿ اآلخر أك يظير بأف كمييما كاف
مشغكال عف اآلخر بمجابيتو لمفرنسييف كبشؤكف مقاطعتو ،2بعد ىذه المعركة بعث فرحات بف
سعيد رسكال الى الفرنسييف طالبا منيـ الدعـ كالمساعدة لمالحقة الحاج أحمد كأكالد بف قانة
فما طمكه كلـ يجيبكه الى ما طمب ألف ظركفيـ في الشماؿ ال تسمح بذلؾ ،كفي الكقت نفسو
عمـ بخبر تعيينيـ البف عيسى خميفة الحاج أحمد السابؽ قائدا كخميفة ليـ عمى المنطقة
الساحمية لمشماؿ القسنطيني فساكرتو الشككؾ في مكقفيـ نحكه ،كاستغؿ قياـ األمير عبد
القادر بمراسمة زعماء العائالت القسنطينية كابف يممس ،بف عبد السالـ المقراني ،كأحمد
الشريؼ ،كبف قندكز ،كبكعكاز بف عاشكر ،ليسمميـ اليو فأخذ يتقرب منو ىك اآلخر عمو
3.

يستفيد بمنصب مف طرفو

كبعد ىذه المراسمة مع الحاكـ الفرنسي أمر عبد القادر خميفتو عمى مميانة ،ابف
البركاني ،أف يجمع قكاتو كأف يزحؼ عمى بسكرة .كقد استقبمو فرحات بف سعيد بصدر
رحب ،كىاجما معا أحمد بام الذم فر أماميما كنجا بنفسو نحك الصح ارء .ككاف فرحات
يعتقد أف عبد القادر سيسميو خميفة لو عمى الزاب ،كلكف بدال مف عيف عبد القادر أحد
رجالو ،كىك ابف عزكز في ذلؾ المنصب ،كىذا ما أغضب فرحات الذم بدأ في الحاؿ
1
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اتصاالتو مع الفرنسييف .غير أف مراسالتو معيـ قد اكتشفت مف قكات عبد القادر كأصبحت
خيانتو بعد ذلؾ كاضحة ،كلذلؾ أعتقؿ كأرسؿ الى تاقدامت مكبال بالقيكد.1
كقد عاكد فرحات بف سعيد االتصاؿ س ار بالفرنسييف كراسؿ الماريشاؿ  ، faléeكالحاكـ
العاـ العسكرم بقسنطينة ،كلكف رسكلو الى الجزائر قتؿ ،ككقعت رسالتو بأيدم الحسف بف
عزكز الذم حكليا في الحاؿ الى األمير عبد القادر ،كتمكف رسكلو اآلخر مف الكصكؿ الى
قسنطينة كلكف رسالتو لـ تسمـ لممسؤكليف الفرنسييف ،ألنيا كقعت في أيدم أناس يكرىكنو
فأخفكىا كأبقكىا عندىـ ثـ أرسمكىا الى خصمو ابف قانة بالصحراء الذم حكليا بنفسو الى
قرية محمد الصغير بف أحمد بمحاج في سيدم عقبة ،فحكليا بدكره الى الحسف بف عزكز،
فانكشؼ أمره.2
كميما تكف دكاعي معاىدتي ديمشاؿ كالتافنة في إعطاء فرصة لألمير لبناء دكلة ذات
كياف سياسي كعسكرم فإنو أغفؿ مف ناحية أخرل أف اليدنة ليا جكانب ايجابية كذلؾ
بالنسبة لمعدك الفرنسي الشرقية كالقضاء عمى مقاكمة أحمد بام كأماـ ىذا المكقؼ األمير
كاف بأمس الحاجة إلى مساعدتو ضد عدك الجزائر

3

كنظ ار لحاجة األمير عبد القادر إلى مزيد مف الكقت لتأسيس دكلتو كتككيف جيشو
بعد أف اكتشؼ عدـ كفاءة جيشو لمكاجية الجيش الفرنسي المنظـ كالمسمح كلك أنو تألـ
كثي ار لسمكؾ البام أحمد حاكـ قسنطينة الذم رفض التعاكف معو ضد االستعمار بؿ كالذم
حاكؿ إعاقة عممو الثكرم ضد االستعمار الفرنسي باالتصاؿ بالسمطات العثمانية كطمب
شماتو في األمير عبد القادر كميما يكف فإف األمير عبد القادر كاف أكؿ مف ككف جيش
كطنيا منظما كمكحدا ،4كيؼ لـ يتفطف ىذاف القائداف العسكرياف العظيماف إلى فكائد
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االتحا د فيعمال بو كيفيدا مف ككيؼ أصناعا عمى التاريخ الكطني الحديث انتصارات كاف
يمكف أف تغير مسار التاريخ في المغرب العربي كمو ،كربما إفريقيا أيضا.
كىكذا كمف خالؿ الكثائؽ المتكفرة الى حد اآلف يمكف القكؿ بأف أحمد بام لـ يكف
يشغؿ كثي ار باؿ األمير عبد القادر الذم ال يرل فيو منافسا خطي ار يصعب التخمص منو في
الكقت المناسب ،بينما كاف أحمد بام ينظر إلى عبد القادر بف محي الديف عمى أنو الرجؿ
الذم أضر بو مف حيث تكقيعو لمعاىدة التافنة التي سمحت لمفرنسييف مف اسقاطو كمكنتو
ىك (أم األمير) كقد ىادف الفرنسييف بدؿ االستمرار في مكافحتيـ ،مف التحرش بو كمد نفكذه
إلى أجزاء مف مقاطعتو قسنطينة ،كيبدك أف ما أثار حفيظة أحمد بام أكثر ىك اعتراؼ
الفرنسييف بعبد القادر كأمير إذ كاف يرل بأنو األجدر بيذا المقب" ،فميس ىناؾ ما ينتظر مف
منفعة يقدميا عبد القادر كلك رفع إلى السماء حسب رأيو ،ألنو ال ينحدر مف الساللة التي
تنجب األمراء المسؤكليف لمحكـ ،أنو عمى استعداد لمذىاب إلى الفرنسييف لمالحقة ابف محي
الديف كلكنو لف ينضـ إليو ضدىـ أبدا".
كعميو فإذا كانت ىناؾ مكاعظ ،تؤخذ كدركس تستخمص في سياؽ ما سبؽ ذكره ىك أف
غياب التعاكف كالتقاعس في تكحيد الصؼ كالجيكد سكاء بسبب حب االستئثار بالحكـ ،3أك
بسبب قصر النظر كسكء التقدير كاف ىك التعامؿ الرئيسي في فشؿ المقاكمة الجزائرية ضد
الغزك الفرنسي.1

1
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ثالثا :معارك قسنطينة
 -1معركة قسنطينة األولى:

سبؽ أف قدمنا أف الحاج أحمد بام قسنطينة كاف أياـ االحتالؿ األكلى في مقدمة
المعركة الدامية ضد الغزاة الفرنسييف المحيطيف بالعاصمة ،2كالكاقع أف معاىدة التافنة
التي جاءت بعد فشؿ المحاكلة األكلى الحتالؿ قسنطينة 1836ـ كالتي امتد سيرانيا حتى
أكاخر 1837ـ كانت سببا في ىزيمة الجزائرييف ،2في ىذه المعركة فقد عمـ الحاج أحمد
عف طريؽ جكاسيسو باستعداد الفرنسييف في عنابة لمقياـ

بحممة ضد قسنطينة فخرج

لمقابمتيـ مسافة نصؼ يكـ كأقاـ معسكر عند مكاف يدعى كاد الكالب ،كانت قكاتو 1511
مف الرماة 511 ،فارس ،كقد التقى الجمعاف في مكاف يسمى عقبة العشارم ،3كلقد جيز
المرشاؿ كمكزيؿ جيشا متنكعا مف المشاة
عسكرم

ك الفرساف كالمدفعية

حتى أقطار مرتزقة فرنسا كأكركبا

كخطب فييـ أييا

تجاكز عدد  21ألؼ
الجنكد تدخؿ اليكـ

منتصريف إلى أنو يكـ تاريخي .4لما يئست فرنسا مف استمالة أحمد بام كرأت أف مكقفيا
في الشرؽ سيظؿ ممتدا كلـ ىك في مركز أف تستكلي عاصمتو كتضع حدا لمقاكمتو
فجيزت عميو حممة قكاميا  3711جندم خرجت مف عنابة يكـ  18نكفمبر  1836بقيادة
الحاكـ العاـ الماريشاؿ كمكزيؿ ،5كلما عمـ أحمد بام بقدكـ الحممة الفرنسية قسـ قكاتو إلى
قسميف قسـ األكؿ كاف بالدفاع عمى المدينة مف الداخؿ بإمرة خميفة ابف عيسى كعمي بف
البجاكم ككاف عددىـ حكالي ألؼ رجؿ مزكديف بػ 31مدفعا عمى األسكار كفي القصبة
أما القسـ الثاني فكاف أحمد بام مف المشاة 4المتطكعيف كمدافع خفيفة تتكلى محاكلة عرقمة
القكات الغازية.6
كما استعمؿ السالح كالذخيرة كاألسمحة البيضاء كالحجارة كالماء الساخف كشارككا
رجاؿ كنساء كشيكخ كأطفاؿ جميعيـ في دحر العدك كالمعتدم 7كقد شيد تفكؽ الفرنسييف في
العدة كالعدة ،تجنب الدخكؿ معيـ في معركة فاصمة ألنيا ستؤدم حتما إلى اليزيمة
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كعميو ترؾ العدك يتقدـ باتجاه قسنطينة مع القياـ بمناكشات الستنزافو .1كىكذا صمد
الفرنسيكف قكات ىائمة في عنابة كبعد تحضيرات كثيفة انطمقت الحممة بتاريخ  18نكفمبر
1836ـ يقكدىا الحاكـ العاـ الجنراؿ كمكزيؿ محجمة نحك مدينة حاكمة أيف قاـ معسك ار
مستق ار ثـ تقدـ لمجنراؿ كقكاتو باتجاه قسنطينة ،2كقد كصمت الحممة الفرنسية إلى قسنطينة
يكـ  21نكفمبر 1836ـ كشيدت عمى طكؿ الطريؽ كتياطؿ األمطار كالثمكج غير المحمكدة
في تمؾ الفترة مف العاـ كالتي عرقمت تقدميا ،3مما جعؿ الجيش يتقدـ ببطء كيتعكض لعدة
ىجمات يفقد خالليا مدافعو كذخيرتو ككاف قد كرر ىذه االشتباكات في أغمب األحباف ،إذ
أف المدينة حكصرت بعد ذلؾ مف طرؼ الفرنسييف مف جميع الجيات ،4حيث باشر
الفرنسيكف ضرب المدينة بالمدافع التي نصبكىا في المنصكرة كسيدم مبركؾ كمياجمتيا
بمشاىدتيـ مف ناحيتي باب القنطرة مف الشرؽ كالكدية مف الغرب داـ الحصار أياـ -21
 23 -22نكفمبر 1836ـ.5
استمرت المعارؾ أسبكعا كامال إلى أف قرر العدك االنسحاب بعد أف تأكد مف فشمو
كأكشكت الذخيرة الحربية أف تنفذ لو ،مخمفا كراءه خسائر كبيرة في األركاح كالمعدات،
منيا سقكط  11ضابطا فرنسيا ككاف ليذه المعركة كقع كبير في رفع معنكيات مجاىدم
كمكاطني قسنطينة في الكقت الذم أحدثت ىزة كبيرة في فرنسا أدت إلى عزؿ كمكزيؿ
كاستدعائو إلى باريس 6كاليكـ التالي رفع القكات حصارىـ بعدما تكبدكا خسائر جسيمة
كانسحبكا إلى عنابة مخمفيف كرائيـ مرضاىـ ك جرحاىـ ك معداتيـ كلقد كاف باستطاعة
أحمد بام أف يسندد الضغط عمى المنسجيف بقكة كيمحؽ بيـ خسائر مضاعفة لكف ،ردت
فعؿ فرنسي شديد أك طعمو في سمـ مشرؼ مع الخصـ كقد دفعت تمؾ اليزيمة فرنسا إلى
 -1بكعزة بكضرساية ،الحاج احمد باي في الشرق الجزائري_ ،6281_6281المرجع السابؽ ،ص .50
 -2بكعزة بكضرساية ،احمد باي رجل دولة  ،ومقاوم_ ،6281 -6212المرجع السابؽ ،ص .100
 -3محمد عربي الزبيرم ،المرجع السابؽ ،ص .47

 -4فندليف شمكصر ،المصدر السابؽ ،ص ص .56 -55
-5بشير بالح ،المرجع السابؽ ،ص .118

 -6بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري  ،6281 -6281مرجع سابؽ.101 ،
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عزؿ كمكزيؿ مف منصبو في  13يناير  1837كتعييف الجنراؿ  Damrémontخمفا لو
كاعداد جممة ثانية ،1لكال معاىدة التافنة التي أبرميا العدك الماكر الفرنسي مع األمير عبد
القادر أدل إلى تكقيؼ القتاؿ بيف الطرفيف كامتد سريانيا حتى آخر 1837ـ.2

 -8معركة قسنطينة الثانية:
كلعؿ ىذه اليزيمة الثقيمة التي جعمت الفرنسييف يفكركف جيدا كيصركف عمى احتالؿ
قسنطينة كاف الثمف ،مستغميف ىدكء المنطقة الغربية ،بعد المعاىدة مع األمير عبد القادر،
لمتفرغ إلى المنطقة الشرقية كلذلؾ أعادكا اليجكـ عمى 1937ـ أم بعد مركر عاـ كاحد، 3
لقد أدرؾ أحمد بام أف الفرنسيكف لف يتأخركا في أف يتدارككا خطأىـ كلذلؾ اتخذ احتياطو
ليقاكميـ بشدة أكثر في حالة ما إذا قامكا بحممة ثانية فأمر بإصالح عربات المدفع كاقامة
تحسينات جديدة ك تقكية التحصينات القديمة ك تحصيف المدينة بصكرة عامة قدر
المستطاع ،4كقد أعادكا اليجكـ عاـ 1837ـ كأعادكا جيشا ضخما قكامو  11ألؼ جندم
كدعمكه بضباط معركفيف ب قدراتيـ القتالية بتجاربيـ كحنكتيـ في الميداف العسكرم أمثاؿ "
تريزؿ " كلقد استعد الجانب الجزائرم كالفرنسي ليذه المعركة ألنيا ميمة بالنسبة لمجزائرييف
كىك تحطيـ النتصارىـ األكؿ ك اليزيمة لممرة الثانية لمفرنسييف كارثة ال تعالج كلقد
استفادكا مف األخطاء التي كقعكا فييا في الحممة السابقة ألنيـ كضعكا استراتيجية جديدة
تحسبا لالستراتيجية التي اعتمدىا في المرة األكلى 1836ـ كنظمكا جيشيـ تنظيما محكما
كقد ساعدتيـ بعض المعمكمات التي استقكىا مف ىنا كمف ىناؾ في التصرؼ عمى
ثغرة.5

 -1بشير بالح ،المرجع السابؽ ،ص .118

 -2عربي منكر ،المرجع السابؽ ،ص .137

 -3محمد الطيب العمكم ،المرجع السابؽ ،ص.68
 -4فندليف شمكصر ،المصدر السابؽ ،ص.23

 -5محمد الطيب العمكم ،المرجع السابؽ ،ص.68
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تمكنكا مف خالليا الدخكؿ إلى قسنطينة يكـ الجمعة  14رجب 1253ق 13 /أكتكبر
1837ـ كقد جرت معركة دامية بيف الطرفيف في الشكارع كالبيكت بانتصار الغزاة ألف
الجانب الجزائرم لـ يكف يممؾ جنكدا محترفيف ،1كبعد أف دمركا أسكارىا بالمدفعية لكف
سكانيا لـ يستسممكا كبقكا يحاربكف بشجاعة شارع بشارع كبيت ببيت ،كانتقاما منيـ قاـ
الجنكد الفرنسيكف بتخريب ممتمكات السكاف كالمكتبات كأماكف العبادة كقتؿ المقاكميف المتبقيف
برمييـ مف جسكر قسنطينة ،2فإف الجيكش الفرنسية تمكنت مف دؾ أسكار المدينة كالتسرب
عبرىا ،لتدكر بعد ذلؾ معارؾ دامية في شكارعيا أسفرت عف خسائر جسيمة في صفكؼ
الطرفيف ،كلقد أقبؿ األىالي مف غير ممؿ عمى االستعدادات فأكلكا المراقبة كؿ غايتيـ
كحرصكا عمى أف تبقى فتيمة المدافع مشتعمة مف غير انقطاع ،لقد كنا جميعا مييئيف
لممقاكمة ،خاصة كأف األىالي كانكا يدرككف عزـ الفرنسييف عمى اإلنتقاـ منو بسبب ما فعمكه
بجرحاىـ بالمنصكرة كالثأر لكرامتيـ الميانة ،فالمقامة الشجاعة في نظرىـ ىي منجاىـ
الكحيد.3
كلقد تزامف
بمعركة قسنطينة

إستعداد الجيش الفرنسي بقياـ
األكلى 1936ـ،

حممة عسكرية ،إثر ىزيمتو األكلى

لزمت فرنسا أف تعيد الكرة كأف تأتي بجنكد إلى

قسنطينة سنة 1837ـ بعد أف تكبدت مف الخسائر أضعاؼ ما تكبده أحمد بام كجنكده

4

العدك كاف أكثر
عمؿ أحمد بام عمى صد الحصار الفرنسي عمى قسنطينة ببطكلة كلكف ّ
عدد مما كاف عميو في السنة الماضية ،فمـ يستطع أحمد بام أف يحكؿ دكف سقكط المدينة
في  13أكتكبر 1837ـ ككانت النتيجة أف أُحتِمّت المنطقة الشرقية مف الجزائر برمتيا،5
كفي سنة 1837ـ رجعنا إلى قسنطينة بدأنا نتدبر طبيعة مكاجية الغزك اآلتي ،مف ذلؾ أف

 -1أبك العيد حكحك ،الجزائر في مؤلفات الرجال األلمان ( ،)6288-6281المؤسسة الكطنية لمكتاب ،1989 ،ص.88
 -2عمكرة عمار ،المرجع السابؽ ،ص.143
 -3عمكرة عمار ،مرجع سابؽ ،ص .144

 -4أرجمكنت ككراف ،السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي ،تر :عبد الجميؿ التميمي ،د ف ،1970 ،ص.39
 -5بف نعيمة عبد المجيد ،المرجع السابؽ ،ص.39

46

أمحد باي وَكاوَته يف ايشسم

ايفصٌ ايجاْي

أمر البام بيدـ جميع األبنية المكجكدة خارج أسكار المدينة أم كؿ ما كاف قائما مف باب
الجباية إلى باب الكادم كما كاف بأطراؼ ككديت عاتي.1
كاف أحمد بام قد ادرؾ أف الفرنسييف لف يتأخركا في أف يتدرككا خطاىـ كلذلؾ أخذ
احتياطاتو ليقاكميـ بشدة أكثر في حالة ما إذا قامكا بحممة ثانية فامر بإصالح عربات
المدفع كاقامة تحسينات جديدة كتقكية التحصينات القديمة كتحصيف المدينة بصكرة عامة
قدر المستطاع ألنيـ استفادكا مف األخطاء التي كقعكا فييا الحممة السابقة ،كألنيـ كضعكا
استراتيجية جديدة تحسبا لإلستراتيجية التي اعتمد عمييا أحمد بام في المرة األكلى عاـ
6281ـ كما نظمكا جيشا جيشيـ تنظيما محكما ،2كبدأ الجيش الفرنسي حممة ثانية في بداية
اكتكبر 6281ـ ككاف يتككف مف ثالثيف ألؼ مقاتؿ كيحمؿ معو  81مدفعا مف الحصار
الثقيؿ كلذلؾ خاؼ أىالي قسنطينة أكثر مما خافكا في

المرة السابقة ،كمع ذلؾ كضعكا

ثقتيـ في نبييـ محمد كتصكركا أف بكسعيـ الحفاظ عمى المدينة كرفضكا في عناد كؿ
عركض

لتسميـ أنفسيـ ،3كأعاد الفرنسيكف اليجكـ الثاني كاالكثر قكة تنظيما كتكتيكا

عاـ6281ـ كبقكات عسكرية كبيرة تجاكز عددىا الخمسة عشر ألؼ رجؿ مف مرتزقة
فرنسا كأكركبا ،باإلضافة إلى المعمكمات التي حصمكا عمييا أثناء اليجكـ االكؿ الفاشؿ
كالمعمكمات التي كصمتيـ نـ الخكنة استفادكا منيا في فتح شفرة في المدينة لمتكغؿ كالسيطرة
عمييا االمر الذم تـ الكصكؿ إليو.4

 -1عمار عمكرة ،المرجع السابؽ ،ص .143

 -2محمد الطيب العمكم ،المرجع السابؽ ،ص.70 ،

 -3فندليف شمكصر ،المصدر السابؽ ،ص ص .163-162
 -4عربي منكر ،المرجع السابؽ ،ص.40
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عمؿ أحمد بام عمى تيريب ثركاتو خفية حيث لـ يسمح لمسكاف بالعمؿ مثمو .1كقد
ىرب بثركاتو قبؿ سقكط مدينة قسنطينة  ،26281فتمقى القائد الفرنسي أم ار بالزحؼ عمى
مدينة قسنط ينة كاشتبؾ مع الجيش الفرنسي مدة ثالثة أياـ قتؿ خالليا القائد العاـ لمجيش
الفرنسي  Damrémontكالعديد مف الضباط كالجنكد ،فخمؼ الجنراؿ  Faleéمكاف
 Damrémontفي قيادة الجيش كتمكف الفرنسيكف ىذه المرة مف دخكؿ مدينة قسنطينة
6281ـ بعد أف دمركا أسكارىا بالمدفعية ،3كرغـ ىذا فإف الحاج أحمد بام الذم حرـ مف
المساعدات المادية كالعسكرية اضطر إلى تحصيف البايمؾ لمكاجية التيديد الفرنسي ،4ثـ
سقكط مدينة قسنطينة في أكتكبر 6281ـ احتؿ الجيش الفرنسي الغازم القصبة كعمد إلزاحة
العمـ القسنطيني ليعكضو بالعمـ الفرنسي.5

رابعا :نياية المقاومة ووفاتو:
 -6نياية المقاومة:
سخر كؿ إمكانياتو مف
لقد أدرؾ االستعمار الفرنسي قكة كصالبة الحاج أحمد لذلؾ ّ
اجؿ كضع نياية ليذه المقاكمة كلقد كاف أحمد كقتئذ مقيما باألكراس بأكالد سمطاف كبات
مف الصعب استسالمو لمسمطة االستعمارية لذلؾ حاصرت القكات الفرنسية بالد األكراس
طيمة شير مام كبداية جكاف 6282ـ مف مختمؼ الجيات كفي تمؾ الفترة ،6تقدـ سف أحمد
بام كقؿ أنصاره كفقد مكارده المالية كتكاثر المتآمركف عميو مف الجزائرييف ،عندما
اعتصـ الحاج أحمد بقرية الحباش في أحمر خذك بقي عمى صمة بالكثير مف أتباعو في
كارنوبير :ىك حاكـ العاـ الجديد عمى باتنة لالستعالـ عنو في مطمع عاـ 1847ـ ،ينظر :محمد صالح العنترم ،مرجع
سابؽ ،ص. 201

سان جرمان :حاكـ بسكرة بتاريخ  2جكاف  ،1848ينظر :محمد صالح العنترم ،مرجع نفسو ،ص.202

 -1عمكرة عمار،المرجع السابؽ ،ص.30 ،
 -2بشير بالح ،المرجع السابؽ ،ص.48

 -3بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم ( ،)6281-6212مرجع سابؽ ،ص ص .143-142
 -4عبد الجميؿ تميمي ،الحاج أحمد باي بايمك قسنطينة  ،6288-6281مجمة األصالة ،عدد .64
 -5عبد الجميؿ تميمي ،مرجع سابؽ ،عدد .66-65

 -6صالح فرككس ،الحاج أحمد باي قسنطينة ،المرجع السابؽ ،ص.229
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التؿ كالصحراء كتخكؼ الفرنسيكف مف أف يستعيد نشاطو ،ككصؿ إلى عمـ كانركبير بأف
بعض الناس يسعكف لتسميمو ليـ ،فكمؼ الضابط ساف جرماف بالبحث عنو كعف مكانو .كألح
عميو بأف يغمؽ كؿ الطرؽ كالمسالؾ الجنكبية في كجيو حتى ال يفمت إلى الصحراء كيصعب
عمييـ اعتقالو ،6كحاصره الفرنسيكف بقكات شخصية في معقمو بجبؿ األحمر بالتعاكف مع
عمالئيـ فأضطر إلى مكاتبة "ساف جرماف" حكـ ،1كلـ يستسمـ أحمد بام رغـ طمب فرنسا
بنقمو غمى أم دكلة يرغب فييا ،فقد كاصؿ مقاكمتو في تعبئة الجزائرييف لمجياد ضد
اإلحتالؿ الفرنسي فانسحب رفقة جنكده نحك الجنكب متنقال مف قبيمة ألخرل كمياجما
المراكز العسكرية الفرنسية. 2
نعـ يختمؼ أحمد بام عف غيره مف بايات عيده كمشاعره الكطنية الفياضة التي جعمتو
ال يتردد في التضحية ،كال يبخؿ بكضع ثركتو الطائمة تحت تصرؼ المقاكمة ،ال يفكر كغيره
مف البايات الذيف ركزكا اىتماميـ عمى مناصبيـ كبايات حتى أنيـ ساكمكا الفرنسييف بقصد
أف يترككىـ في مراكزىـ كحتى السيادة الفرنسية كحيف لـ تتحقؽ رغباتيـ عف المقاكمة
،كغادركا البالد بعائالتيـ كانقطعت صالتيـ بالجزائر ،أما أحمد بام فقد بقي صامدا كمقاكما
حتى اإلستشياد.3
إف البام احمد كاف خالفا لمعظـ بايات الدام حسيف في الجزائر لككنو متعمقا كثي انر
بمدينة قسنطينة لكجكد عائمتو كثركتو بيا ،لكف مع ذلؾ أصبح طامحا أف يككف سمطاف
الجزائر مكاف الدام حسيف المستسمـ

لالستعمار الفرنسي ،لذلؾ قرر

مكاصمة مقاكمة

المحتؿ الفرنسي ،دفاعا عف أىمو كعائمتو كحماية لثركتو الطائمة التي جمعيا عمى أكتاؼ

 -1محمد صالح العنترم ،المصدر السابؽ ،ص201.
-2

محمد العربي الزبيرم ،المرجع السابؽ ،ص.143

-3عمار عمكرة ،المرجع السابؽ ،ص .143

 -4محمد الطيب العكم ،المرجع السابؽ ،ص64.
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العرب بقسنطينة كال يمكف أف يفقدىا بيف عشية كضحاىا ،كلعؿ عيبنا فينا ال يشبو لثراء
حكامنا كىـ في خيانة السمطة إما خكفا منيـ أك خيانة لمضمير الكطني.1
فمقد كاف مقاكما شيما كصمبا عنيدا ،ضحى بالمنصب المغرم كالثركة الطائمة ،فتخمى
عف حياة الترؼ مدافعا عف المبادئ التي آمف بيا ،كعمى الكطف الذم أحبو كأخمص لو حتى
آخر رمؽ مف حياتو.
انتيت معركة قسنطينة دكف اف يحقؽ ما كاف يأممو مف انتصار لكف ركح المقاكمة في
الشخص لـ تضعؼ بؿ قرر مكاصمة الجياد بما بقي لديو مف امكانيات كىي ضئيمة ال تقارف
مع امكانيات عدكه كمف أجؿ ذلؾ رفض النصائح التي تدعكه إلى االستسالـ كالخضكع
لمشيئة اهلل كلـ يتقبؿ نصح الذيف أشاركا عميو بمغادرة البالد كااللتجاء إلى إحدل البمداف
اإلسالمية إنقاذا لحياتو كأمكالو ،2كلـ يستسمـ أحمد بام رغـ طمب فرنسا بنقمو إلى أم دكلة
يرغب فييا ،بؿ كاصؿ مقاكمتو في تعبئة الج ازئرييف لمجياد ضد االحتالؿ الفرنسي كانسحب
رفقة جنكده نحك الجنكب متنقال مف قبيمة ألخرل كمياجما المراكز العسكرية كعندىا تخمى
عنو أعكانو ،3كفي مقاكمتو لـ يكف لو عمـ كطني جزائرم بؿ ظؿ يحتفظ بالعمـ العثماني كلـ
يقبؿ التعاكف مع الثكار الجزائرييف جميعيـ العتقاده أنيـ ليسكا أىال لمسمطة كأف السمطة ال
تحكؿ إال لألتراؾ ،انتيت ميمتو برحيؿ الدام حسيف مف الجزائر.4
بعد مراحؿ عديدة مف المقاكمة كالكفاح مف أجؿ المحافظة عمى بايمكو في ظؿ
التحرشات الفرنسية ىذه األخيرة التي تمكنت مف احتالؿ الجزائر 6281ـ حاكؿ الحاج أحمد
بام المحافظ ة عمى قسنطينة كقد تمكف مف إبقائيا تحت سيطرتو لمدة سبع سنكات بعد
االحتالؿ الفرنسي لمعاصمة ،كىذا يدؿ عمى مدل قكة شخصيتو.

 -5عربي منكر ،المرجع السابؽ ،ص.168

 -2محمد الطيب عمكم المرجع السابؽ ،ص.78

 -3بكعزة بكضرساية ،أحمد باي رجل دولة مقاوم  ،6281-6281مرجع سابؽ ،ص.70
 -4عربي منكر ،مرجع سابؽ ،ص ص .71-70
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كعمى الرغـ مف الدكر البطكلي الذم قاـ بو إال أنو لـ يتمكف مف الصمكد اماـ العدك
الفرنسي ،ىاتو االخيرة التي ارغمتو عمى االستسالـ ،1كقد رد أحمد بام قائد المقاكمة بعدما
طمب منو جنراؿ الجيش الفرنسي االستسالـ بمايمي:
( مف األمة المحافظة عمى شرفيا كبمدىا إلى العسكر الفرنسي المعتدم عمى حقكؽ غيره ،قد
كصمتنا رسالتكـ كفيمنا ما ذكرتمكه فييا ،نعـ إف مركزنا أمس في خطر عظيـ كلكف
استيالئكـ عمى قسنطينة المح مية باألبطاؿ العرب الذم ال ييابكف المكت عمى قتؿ كاحد
منيـ ،كاعممكا أف المكت عندنا تحت أسكار بمدتنا أحسف مف حياتنا تحت سمطة فرنسا)،2
كىذا ما حدث بالفعؿ شير جكاف6282ـ حيف قاـ بتسميـ سيفو إلى الرائد ساف جرماف
 S.Germanالذم كاف قائدا عسكريا ببسكرة كبعد أف قضى ثالثة أياـ بقسنطينة سير بو إلى
سكيكدة ثـ إلى الجزائر عمى متف باخرة لمدكلة كقد خصصت لو الحككمة معاشا قدره
 68111فرنؾ ،3انسحب أحمد بام كأتباعو إلى الجنكب كظؿ يتنقؿ مف  6281إلى  6281ـ
بيف جباؿ النمامشة ككادم ريخ لكنو قاتؿ كلـ يستسمـ رغـ مضايقتو مف قبؿ جنكد االحتالؿ
الفرنسي كاتباع األمير عبد القادر بكالية تيطرم.4
كعندما تخمى عنو أعكانو استسمـ لمسمطاف الفرنسي يكـ  8جكاف 6282ـ عمى شرط
أف يسمح لو باليجرة إلى أحد الدكؿ اإلسالمية ،كلكف فرنسا خمفت كعدىا مثمما فعمت مع
األمير عبد القادر ،5لقد استطاع الحاج أحمد بام المحافظة عمى بايمكو بعد سقكط مدينة
الجزائر بأيدم الفرنسييف كمدد في عمر بايمكو سبع سنكات ،فقد كاف البايمؾ الكحيد الذم
رفع لكاء المقاكمة ضد الفرنسييف بإيماف عزيمتو ،بينما استسمـ كؿ مف البام التيطرم
ككىراف ،كقد استمر يكافح بالرغـ مف كؿ المؤامرات كالدسائس التي كانت تحاؾ ضده
 -1محمد العربي الزبيرم ،مرجع سابؽ ،ص.09
 -2أكجيف فايست ،مصدر سابؽ ص.267
 -3المصدر نفسو ،ص ص.207-206

 -4عربي منكر ،المرجع السابؽ ،ص.50

 -5عمكرة عمار ،المرجع السابؽ ،ص.40
51

أمحد باي وَكاوَته يف ايشسم

ايفصٌ ايجاْي

في الداخؿ كالخارج ،كأف يحارب في جيات مختمفة كيتغمب عمى جميع األطراؼ في الفترة
الممتدة مف عاـ 6281-6281ـ.1
إف مرض احمد بام كعدـ قدرتو عمى جميع كتكحيد الصفكؼ لمحاربة الفرنسييف
كتمركز الجيش الفرنسي في كؿ مناطؽ قد انيكت قكاه كأجبرتو عمى التفاكض مع فرنسا
كاإلستسالـ ليا يكـ  8جكاف 6282ـ ككما ىك معركؼ فقد رفض التكجو إلى فرنسا.2
كقد ركز الحاج أحمد بام كؿ جيكده عمى مدينة قسنطينة عاصمة بايمكو حتى انتزعت
منو في أكتكبر 6281ـ ،كرفرؼ العمـ الفرنسي فكؽ قصر آخر باياتيا ،كلـ يمسؾ الحاج
أحمد بام دمعو عندما رآه.3
كقد أثبت لنا مدل قكة شخصيتو كصالبة المقاكمة التي أبداىا مع سكاف الشرؽ
الجزائرم كصمكده أما العدك الفرنسي الذم لـ يتكقؼ عف ضرباتو كشف اليجكمات كالحمالت
األخرل تمك األخرل فقد اثبت عمى ّأنو رجؿ لـ يستسمـ بسيكلة فقد أنيؾ العدك الفرنسي كلـ

يكف باألمر الييف التخمص منو.

إف أحمد بام كاف كاثقا أف استسالمو لمعدك سيمنعو مف الرحيؿ إلى الخارج كسيضيع
عنو أمكالو لذلؾ ظؿ يقاكـ ىذا االستعمار تحت شعار الجياد مف أجؿ اإلسالـ ،الكطف،
كأمكالو متنقمة معو.4
صحيح بعد استسالـ احمد بام يعكد إلى عاـ  6282لجيكش االحتالؿ الفرنسية القكية
في عددىا كتنظيميا كخمكىا مف الخكنة.5
اتضح أف سبب فشؿ ثكرات الحاج أحمد بام التي ادت إلى ضعؼ سير المقاكمة
كنيايتيا تعكد إلى عدـ تكفر السالح كالذخيرة كالمؤف الضركرية لمكاجو جيكش كبيرة
 -1أحمد سيساكم ،المرجع السابؽ ،ص.37

 -2عمار بحكش ،المرجع السابؽ ،ص.111

 -3أكجيف فايست ،المرجع السابؽ ،ص.284

 -4محمد طيب عمكم المرجع السابؽ ،ص.64
 -5العرب منكر ،المرجع السابؽ ،ص.64
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أمحد باي وَكاوَته يف ايشسم

ايفصٌ ايجاْي

تمتمؾ قدرة تعبكية ال يستياف بيا ،كعالكة عمى الدكر السمبي ألعكاف االستعمار الخكنة الذيف
تمردكا م ار انر عمى ىذه الثكرات ككانكا عيكنا مخبرة لصالح العدك ،ضد أبناء بمدىـ كضد أىمو،
كما خال كقت كال ثكرة مف الخكنة.1

 -2وفاتو:
لقد استسمـ أحمد بتاريخ  18جكاف 6282ـ لمفرنسييف كارىا بعد أف صار كيال كمسنا
كمريضا ،الذيف قامكا بنقمو إلى الجزائر العاصمة ككضع تحت الحراسة كالمراقبة في سكف
خاص كمتعكه بمرتب شيرم لعيشو لكنو منع مف اليجرة إلى الخارج التي طمبيا عدة مرات،2
قدر بحكالي  6811فرنؾ فقط حيث كضعو في كيس
كقبؿ كفاتو قاـ بما بقي مف أمكاؿ قد ّ
كسمّمو لمشيخ بكقندكرة لكي يشترم لو محمال كباقي الماؿ كزع عمى الطمبة الذيف يقرؤكف
القرآف .كقاؿ في ىذا الصدد بأنو يريد أف ُيق أر عميو القرآف عمى ثالثة مراحؿ عند مكتو جزء

منو في المنزؿ كجزء آخر في المسجد كجزء ثالث في المقبرة كما أمر يكـ دفنو أف تكزع ألؼ

خبزة كمأتي كيؿ مف التيف عمى الفقراء.
بقي الحاج أحمد بام تحت اإلقامة الجبرية بمدينة الجزائر العاصمة إلى يكـ كفاتو كتـ
دفنو بزاكية سيدم عبد الرحماف 3كبقي منطكيا عمى نفسو إلى أف كافتو المنية يكـ  81أكت
6281ـ كدفف بجامع سيدم عبد الرحماف فكؽ حديقة مارانقك ككاف يبمغ مف العمر عند كفاتو
 18سنة تقريبا ،4ككما ىك معركؼ فقد رفض التكجو إلى فرنسا .ككعد بحممو إلى العيش في
بمد إسالمي لكف فرنسا كاف شعارىا الخفي الكعكد الكاذبة حمؿ بام إلى مدينة الجزائر كظؿ
مسجكنا تحت الرقابة المشددة حتى كفاتو.

 -1العربي منكر  ،المرجع الساؽ ،ص.64
 -2العربي منكر ،المرجع نفسو ،ص.178

 -3عمكرة عمار ،المرجع السابؽ ،ص.40

 -4أكجيف فايست ،المصدر السابؽ ،ص.207
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خامتة

خامتة
خاتمة:
عمى ضكء ىذه لدراسة التاريخية لشخصية أحمد بام كمقاكمتو بالشرؽ الجزائرم يمكف
الكصكؿ الى االستنتاجات التالية :
-

تكلى حكـ قسنطينة العديد مف البايات الذيف اختمفكا في سياساتيـ ككاف آخرىـ الحاج

أحمد بام ،ىذه الشخصية البارزة في سماء الجزائر ،كالتي اعتبرت مف المع كجكه المقاكمة
كمف أكبر القادة ،فمبجرد تكليو منصب البام عمى قسنطينة مف طرؼ الدام حسيف بام
باصالح ما أفسده أسالفو بيذؼ فرض األمف كاإلستقرار كقد ربط عالقات بالقبائؿ كالعائالت
الكبرل التي كانت لو خير معيف في تحقيؽ اىدافو.
 امتالكو قدرة فائقة في تسيير شؤكف بايمؾ الشرؽ منذ تنصيبو عاـ 1826ـ ،كاتخاذهالتدابير الفعالة في مكاجية االحتالؿ الفرنسي لقسنطينة كالشرؽ الجزائرم.
 بركزه كرجؿ دكلة جاعال مف قسنطينة عاصمة ليا كمرسيا دعائميا بعد سقكط العاصمةالجزائر.
 اتسمت فترتو بالقضاء عمى خصكمو ،حيث أحبط الدسائس كالمؤامرات المحاكة ضده. حظي العمماء في عيده بمكانة كبيرة ،مف أمثاؿ :محمد بف عبد الكريـ الفككني كغيرهممف دفعكا عجمة الثقافة كجعمكا مف قسنطينة مقصد طالب العمـ كالمعرفة.
 اعتبر حاكما فعميا إلرباكو العدك الذم بدأ يبحث عف مخرج سممي الستدراجو. اعتراؼ أعدائو كمف بينيـ  Faleéك Damrémontالذيف سعيا في مراسمتو إلى طمبالسمـ ،كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى حنكتو السياسية كصمكده أماميـ ككطنيتو
كاخالصو.
 لقد عرفت قسنطينة خالؿ فترة ازدىا ار ثقافيا ،كذلؾ نتيجة لمسياسة التي اتبعيا ،فقد شجعالعمـ كالعمماء ،كخصص مبالغ مف أجؿ دفع عجمة الثقافة إلى األماـ ،كيؼ ال كىك مف
عائمة عرفت بحبيا لمعمـ كالعمماء.
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خامتة
 أثبت الحاج أحمد بام أنو رجؿ دكلة مف خالؿ سياساتو المحنكة في التسيير ،كأثبت أنورجؿ عسكرم مف خالؿ حمؿ لكاء المقاكمة لفترة أحد عشر سنة مف الجياد رغـ تعدد
اإلعتداء.
 سقطت عاصمتو في يد الفرنسييف في أكتكبر 1837ـ نتيجة الخيانة كعدـ تكافؤ القكل. لـ يستسمـ الحاج أحمد بام بسيكلة ،ككاصؿ صراعو مع العدك الفرنسي حتى آخر رمؽ،فألحؽ بو ضربة قكية كانت سببا في سقكط قكة فرنسا بمكت قائدىا ساف جيرماف.
كىكذا تكتمؿ حمقات كصؼ رجؿ ساىـ في الحفاظ عمى الدكلة الجزائرية في أحد بايميكاتيا،
كبرىف عمى كطنيتو التي أثبتيا ميدانيا بجدارة كاستحقاؽ في مقاكمة عنيفة ،ليختطفو القدر
في  31أكت 1831ـ بعد أف أتـ السنة الثالثة بعد الستيف.
كبرغـ ما قدمو لمكطف إال أنو لـ يعف باىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف ،خاصة إذا ما قكرف
بشخصيات برزت في كقتو كاألمير عبد القادر.
كيبقى أحمد بام بحاجة الى المزيد مف البحث التاريخي المكضكعي بشكؿ يحقؽ االنصاؼ
كاالعتراؼ لو بعيدا عف تأثيرات الكتابات ذات الخمفيات كاأليديكلكجيات المجزاءة لكحدة
الكياف الجزائرم.
كفي الختاـ أتمنى أف يككف بحثي عمى قدر مف اإلفادة كلك بقميؿ ،فإف أجدت في ذلؾ
فبفضؿ مف اهلل ،كاف أنقصت ،فذلؾ مني ،كال يكمؼ اهلل نفسا إال كسعيا ،فاالجتياد منا كما
التكفيؽ إال مف عند اهلل سبحانو كتعالى.
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املالحق

املالحق
الممحق رقم ( :)16صورة الحاج أحمد باي

المرجع :محمد الطيب العمكم ،المرجع السابؽ ،ص.61
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املالحق
الممحق رقم ( :)18صورة تمثل العمم الخاص بالحاج أحمد باي

المرجع ،النخمة لكبيدة ،المرجع السابؽ ،ص.82
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املالحق
الممحق رقم ( :)18خريطة قسنطينة خالل العيد العثماني

المرجع ،النخمة لكبيدة ،المرجع السابؽ ،ص.78
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الممحق رقم ( :)14بعض القطع النقدية المضروبة في قسنطينة أيام حكم الحاج
أحمد باي

المرجع :بكعزة بكضرساية ،المرجع السابؽ ،ص .378
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الممحق رقم ( :)15رسالة من الحاج أحمد باي إلى باب العالي (دفتر خط ىمايون)

المرجع :بكعزة بكضرساية ،المرجع السابؽ ،ص .381
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الممحق رقم ( :)16خريطة تمثل الحصار الفرنسي لقسنطينة 1837

المرجع :بكعزة بكضرساية ،المرجع السابؽ ،ص .382
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الممحق رقم ( :)17خريطة لقبائؿ الشرؽ الجزائرم

جييدة بكعزيز ،مرجع سابؽ ،ص 163
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ببيليوغرافية البحث
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بيبليوغرافيا البحث
بيبميوغرافيا البحث:
أوال :المصادر:
 )1بام أحمد  ،مذكرات أحمد باي ،تعريب :محمد العربي الزبيرم ،الشركة الكطنية لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.1971 ،

 )2بف عبد القادر امحمد  ،تحفة الزائر في مآثر األمير عبد القادر ،ج ،1القاىرة ،المطبعة
التجارية.1903 ،
 )3بف عثماف خكجة حمداف  ،المرآة ،تحقيؽ :محمد العربي الزبيرم ،ط  ،02الشركة الكطنية
لمنشر كالتكزيع.1982 ،
 )4حمداف بف عثماف خكجة ،المرآة ،تؽ ،تع ،تح ،محمد العربي الزبيرم ،المؤسسة الكطنية
المطبعية ،الجزائر.2006 ،

 )5الزياني محمد بف يكسؼ  ،دليل الحيران وأنيس السيران في أخبار مدينة وىران ،تحقيؽ
الميدم بكعبدلي ،ط ،1عالـ المعرفة ،الجزائر،2013 ،
 )6شمكصر فندليف  ،قسنطينة أيام أحمد باي  ،6288-6288دج ،تر كتح :أبك العيد دكدك،
الجزائر.2007 ،

 )7العنترم صالح  ،مجاعات قسنطينة ،تحقيؽ كتقديـ ،رابح بكنار ،الشركة الكطنية لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.
 )8العنترم محمد صالح  ،تاريخ قسنطينة  ،مر ،تؽ ،تع :يحي بكعزيز ،دار اليكمة لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.2007،
 )9فايست أكجيف  ،تاريخ بايات قسنطينة في العيد التركي  ،6288-6868ج2 ،3تر
صالح نكر ،تؽ :الشيخ شيباف ،ط ،1دار عيف مميمة.2013 ،
 )10ككراف أرجمكنت  ،السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي ،تر :عبد الجميؿ
التميمي ،د ف.1970 ،
 )11ىنرم تشرشؿ شارلز  ،حياة االمير عبد القادر ،تر ،تؽ ،تع :ابك القاسـ سعد
اهلل(،ط،،خ ،دارالرائد،االجزائر.2009،
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بيبليوغرافيا البحث
ثانيا :المراجع:
 )1أحميدة عميراكم  ،عالقات بايمك الشرق الجزائري بتونس في أواخر العيد العثماني وبداية
اإلحتالل الفرنسي ،دار اليدل لمطبع ،عيف مميمة ،الجزائر.2005 ،

 )2إسماعيؿ زليخة  ،تاريخ الجزائر من فترة ما قبل التاريخ إلى االستقالل ،د ج ،ط ،1دار
أنفك ،الجزائر.2013 ،
 )3بشير بالح ،تاريخ الجزائر المعاصر ،6121 -6281 ،دار المعرفة ،الجزائر.2006 ،
 )4بف عمي شعيب محمد الميدم  ،أم الحواضر في الماضي والحاضر ،تاريخ مدينة قسنطينة،
ج ،1تع ،تد ،تؽ ،سفياف عبد المطيؼ ،ط ،1دار الركع ،الجزائر.2011 ،
 )5بكحكش عمار  ،التاريخ السياسي لمجزائر ،دار الغرب االسالمي.1997 ،
 )6بكرناف سعيد  ،شخصيات بارزة ،،ط ،2ج ،1دار األصؿ ،تيزم كزك.2004 ،
 )7بكعزة بكضرساية ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري -رجل دولة ومقاوم -6281
 ،6212دار الحكمة الجزائر.2010 ،

 )8بكعزة بكضرياسة ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم-6281( ،
6281م) ،دار الحكمة ،الجزائر.2010 ،
 )9بكعزيز يحيى  ،تراث القرن التاسع عشر ،دار البصائر لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.

 )10تميـ آسيا  ،الشخصيات الجزائرية 611 -شخصية ،ط ،2دار المسؾ ،الجزائر،
.2000
 )11الجياللي عبد الرحماف  ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،3دار الثقافة ،بيركت.1980 ،
 )12الجياللي عبد الرحمف  ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،4دار األمة.2010 ،

 )13حكحك أبي العيد  ،الجزائر في مؤلفات الرجال األلمان ( ،)6288-6281المؤسسة
الكطنية لمكتاب.1989 ،
 )14الزبيرم محمد العربي  ،تجارة خارجية شرق جزائري في نياية عيد العثماني ،الجزائر
شركة الكطنية لنشر كتكزيع.1972 ،
 )15الزبيرم محمد العربي كحمداف خكجة كبكضربة ،مذكرات أحمد باي ،ط ،2الشركة
الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.1981 ،
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بيبليوغرافيا البحث
 )16زكزك عبد الحميد  ،مراسالت االمير عبد القادر مع الجنراؿ دم ميشيؿ ،ككثائؽ خاصة
بتاريخ الجزائر في عيد االمير ،ط ، 4دار اليكمة لمنشر كالتكزيع -2011،
 )17سعد اهلل أبك القاسـ  ،الحركة الوطنية ،ج ،1المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر.1992 ،
 )18سعد اهلل أبك القاسـ  ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية االحتالل ،دار الغرب
االسالمي ،القاىرة.
 )19سعد اهلل أبك قاسـ  ،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ج ،1دار البصائر ،الجزائر،
.2007

 )20سعيداني ناصر الديف  ،دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر ،المؤسسة الكطنية لمفنكف
المطبعية ،الجزائر.1985 ،
 )21سعيدكني ناصر الديف  ،دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العيد العثماني ،ط،1
دار العرب اإلسالمي ،الجزائر.2000 ،
 )22سعيدكني ناصر الديف  ،ورقات جزائرية وأبحاث في تاريخ الجزائر في العيد العثماني،
دار الغرب اإلسالمي.2000 ،

 )23ط ،4داراليكمة .
 )24عباد صالح  ،الجزائر خالل العيد التركي ( ،)6281-6861ط  ،02دار ىكمة،
الجزائر ،د.ت.
 )25عبد المجيد نعيمة  ،موسوعة أعالم الجزائر ،1954-1830 ،منشكرات لممركز الكطني
لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية ،الجزائر.2007 ،
 )26العسمي بساـ  ،المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي  ،6282 -6281دار النفائس
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.
 )27عسمي بساـ  ،المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي  ،6212 -6281دار النفائس
الجزائر.2010 ،
 )28العمكم محمد الطيب  ،مظاىر المقاومة الجزائرية  ،6181-6281ط ،3د ت.
 )29عمكرة عمار ،موجز في تاريخ الجزائر ،ط ،1ريحانة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2002 ،
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 )30عميراكم أحميدة ،قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث ،دار اليدل لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،عيف مميمة.2005 ،
 )31عميراكم حميدة  ،جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية ،قسنطينة،
.1984
 )32فرككس صالح  ،الحاج أحمد باي قسنطينة ،)6281-6281( ،ديكاف المطبكعات
الجامعية ،الجزائر.2009،

 )33فرككس صالح  ،تاريخ الجزائر من قبل التاريخ إلى غاية االستقالل ،دار العمكـ لمنشر
كالتكزيع -الجزائر.2005 ،
 )34فرككس صالح  ،تاريخ الجزائر من قبل التاريخ إلى غاية االستقالل ،دار العمكـ لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.2000 ،
 )35كبير سميمة  ،الحاج أحمد باي الصامد في وجو القوات ،المكتبة الخضراء لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.

 )36المدني أحمد تكفيؽ  ،كتاب الجزائر ،دار الكتاب ،الجزائر.1963 ،
 )37مرتاض عبد الممؾ  ،أدب المقاومة الوطنية في الجزائر  ،6118 -6281ج ،2دار
ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،
 )38معاشي جميمة  ،األسر الحاكمة في بايمك الشرق من 61ىـ -إلى 68ىـ )61-61م(،
ديكاف المطبكعات الجامعية ،ساحة بف عكنكف ،الجزائر.2015 ،
 )39منكر العربي  ،تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر ،دار المعرفة،
الجزائر.2006 ،

 )40ىاليمي حنيفي  ،بنية الجيش الجزائري خالل العيد العثماني ،دار اليدل ،عيف مميمة.

ثالثا :المجالت والدوريات

 )1بكعزيز جييدة ،الصراعات الداخمية وأثرىا عمى المجتمع الريفي في بايمك الشرق الجزائري
أواخر العيد العثماني مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في التاريخ الحديث ،جامعة
قسنطينة.2
 )2بكنابي طاىر ،من مالمح النشاط العممي والروحي والثقافي بقسنطينة أواخر العيد
العثماني ،مجمة عصور الجديدة ،منشكرات جامعة كىراف ،عدد .2015 ،18
69

بيبليوغرافيا البحث
 )3تميمي عبد الجميؿ ،الحاج أحمد بام كبايمؾ قسنطينة  ،1837 -1830مجمة األصالة عدد
.64
 )4تميمي عبد الجميؿ ،عمم القسنطيني أثناء حكم الحاج أحمد باي آخر بايات قسنطينة،
مجمة االصالة ع .66-65
 )5حمد اليمذاني مؤيد محمكد كرشيد رمضاف سمكاف  ،أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني،
مجمة الدراسات التاريخية كالحضارية ،منشكرات جامعة تقرت ،المجمد  ،5العدد ،16
.2013

رابعا :المعاجم

 )6أبك عمراف الشيخ كآخركف ،معجم مشاىير المغاربة ،منشكرات دحمب لمنشر كالتكزيع،
الجزائر.1995 ،

خامسا :الرسائل الجامعية
 )1بف سعداف محمد ،عالقات الجزائر مع فرنسا 6681 -6281ىـ ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة
الماجستير في تخصص التاريخ الحديث ،المركز الجامعي ،بغداد.2012 ،

 )2بكضرساية بكعزة  ،الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم  ،6212 -6281رسالة لنيؿ
شيادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر ،جامعة الجزائر.1991 ،
 )3بكعزيز حميدة  ،الصراعات الداخمية وأثرىا عمى المجتمع الريفي في بايمك الشرق
الجزائري أواخر العيد العثماني مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ الحديث،

جامعة قسنطينة.2012 ،2

 )4بكلحباؿ رياض ،أخبار بمد قسنطينة وحكاميا لمؤلف مجيول ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في الدراسات العميا ،كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة منتكرم،
قسنطينة.2010-2009 ،
 )5الدراجي بمخكض  ،جوانب من الحياة االجتماعية واالقتصادية في بايمك قسنطينة من
خالل نوازل ابن الفكون خالل القرنين 68 -61م 66 -61ىـ ،مذكرة مف أجؿ الحصكؿ

عمى شيادة الماجستير ،جامعة الجزائر .2012

71

بيبليوغرافيا البحث
 )6سيساكم أحمد  ،البعد البايمكي في المشاريع السياسية االستعمارية الفرنسية من فالي إلى
نابميون الثالث  ،6286 -6282أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في التاريخ
الحديث كالمعاصر ،جامعة قسنطينة.2014 ،02
 )7صغيرم سفياف ،العالقات الجزائرية العثمانية خالل عيد الدايات في الجزائر -6186
6281م ،مذكرة مقدمة لني ؿ درجة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر ،جامعة الحاج
لخضر باتنة.
 )8قرناب عبد الرؤكؼ ،جيود عمماء الجزائر في الرد عمى التنصير إبان االحتالل الفرنسي
 ،6118 -6281مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في العمكـ االسالمية ،قسـ العقائد
كاألدياف ،جامعة الجزائر  ،1بف يكسؼ بف حدة.2015 ،

 )9كعكاف فارس ،المؤرخون ونمو الوعي ،التاريخي  1962 -1830أطركحة ،مقدمة لنيؿ
شيادة دكتكراه عمكـ في التاريخ المعاصر ،جامعة منتنكرم قسنطينة .2012
 )10لميطة حناف كخيمش خميدة  ،الحياة االجتماعية في بايمك الشرق أواخر العيد
العثماني ،مذكرة مقدمة نيؿ شيادة الماستر ،كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،المركزم
الجامعي الشيخ العربي التبسي.

 )11لكيبدة النخمة كجغمكمة سعاد ،اإلدارة والجيش في بايمك الشرق الحاج أحمد باي
نموذجا  ،6281-6281مذكرة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماستر في التاريخ الحديث
كالمعاصر ،كمية العمكـ االجتماعية كاالنسانية ،جامعة زياف عاشكر ،الجمفة-2016 ،
.2017
 )12معاشي جميمة  ،االنكشارية والمجتمع ببايمك قسنطينة في نياية العيد العثماني،
رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه لمعمكـ في التاريخ الحديث ،جامعة منثكرم ،قسنطينة،
.2008

سادسا :المراجع األجنبية

1) Frnst meraer, histoire de constantine, imprime avec le concours de la

societé archéologique, 1903.
2) H-D-DE GRAMMONET. Histoire d'Alger sous la domination turqu,
éditeur ernest leroux; paris, 1887.
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فَهْرَس املُحْتَويَات

فيرس المحتويات:
الصفحة

المحتويات

(أ-د)

مقدمة

الفصل التمهيدي :وضع بايلك الشرق أواخر العهد العثماني

()68-8

أكال :الحدكد كالتنظيـ اإلدارم

11

ثانيا :الحالة االقتصادية

12

ثالثا :الحياة العممية

11

رابعا :أحمد بام كعالقتو بالمشيخات المحمية

61

الفصل األول :شخصية أحمد باي وإنجازاته .6781-6871

()88-61

أكال :المكلد كالنشأة

61

ثانيا :إنجازات أحمد بام العسكرية

81

ثالثا :إنجازات أحمد بام السياسية كاإلدارية كالثقافية (1830-1826ـ)

88

الفصل الثاني :أحمد باي ومق اومته في الشرق

()88-88

أكال :عالقة أحمد بام بفرنسا

81

ثانيا :عالقة أحمد بام باألمير عبد القادر

82

ثالثا :معارؾ قسنطينة

18

رابعا :نياية المقاكمة ككفاتو

12

خاتمة

88

المالحق

11-88

الممحؽ رقـ ( :)01صكرة الحاج أحمد بام

58

الممحؽ رقـ ( :)02صكرة تمثؿ العمـ الخاص بالحاج أحمد بام

59

الممحؽ رقـ ( :)03خريطة قسنطينة خالؿ العيد العثماني

60

الممحؽ رقـ ( :)04بعض القطع النقدية المضركبة في قسنطينة أياـ حكـ الحاج أحمد بام

61

الممحؽ رقـ ( :)05رسالة مف الحاج أحمد بام إلى باب العالي (دفتر خط ىمايكف)

62

الممحؽ رقـ ( :)06خريطة تمثؿ الحصار الفرنسي لقسنطينة 1837

63

الممحؽ رقـ ( :)07خريطة لقبائؿ الشرؽ الجزائرم

64

ببميوغرافيا البحث

86-18

فيرس المحتويات.
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