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تمثل هذه الفترة القصٌرة غٌاب السٌادة العثمانٌة الفعلٌة بحٌث أصبح الدٌوان الذي ٌتألف من كبار          
ضباط االنكشارٌة هو الذي ٌقوم بانتخاب اآلغا المنتدب للحكم، بعدما كان الحاكم ٌعٌن من قبل السلطان 

عن هذا األسلوب الجدٌد فً نظام الوالٌة تنافس  العثمانً خالل مرحلتً البٌلرباٌات والباشوات. وأبرز ما نجم
 الضباط فٌما بٌنهم للوصول إلى الحكم، وقٌام تكتالت عسكرٌة داخل الفرق االنكشارٌة.  

       وكانت نتٌجة حتمٌة للمرحلة  ،مثلت هذه الفترة أشد فترة صراع فً تارٌخ الحكم العثمانً فً الجزائر
لجٌش على الحكم. و تمكن قادة الجٌش  من االستٌالء على الحكم تدرٌجٌا التً سبقتها. كونها تمٌزت بتسلط ا

       عن طرٌق مجلس األوجاق الذي ٌرأسه عادة أحد األغوات، وٌعتبر نظام األغوات محاولة إلٌجاد نوع 
  .من التوازن والدٌمقراطٌة داخل مختلف أجنحة المؤسسة العسكرٌة المسٌطرة على السلطة

أغا جدٌد بحسب  ات ٌنطوي على نقاط ضعف كثٌرة فقد كان الجند ٌنتخبون كل شهرٌنوكان نظام األغو
وأصبح القتل اإلجراء الوحٌد لتبدٌل  ،أو القتل فإذا رغب فً االحتفاظ بالسلطة تعرض لثورة الجند، ،األقدمٌة
 .األغوات

 تمٌزت وقد تمٌزت هذه الفترة بتولً ست أغوات الحكم وهو ما ٌعادل حاكم كل سنتٌن، كما
وكان أولهم البلكباشً خلٌل أول األغوات  (.1661باغتٌال معظم هؤالء األغوات وكان أخرهم الحاج علً أغا)
  .وقاد التمرد بنفسه واغتٌل سنة بعد تعٌٌنه خلٌفة األغا رمضان

        ولقد شهدت فترة حكمه اضطرابات قمة هرم السلطة، إضافة إلى ما عرفته البالد من تحركات داخلٌة. 
 .تمٌزت بعودة التوتر مع العالقات مع فرنسا ،أما على المستوى الخارجً

    قررت طائفة رٌاس البحر التخلص  ،بعد استفحال تدخل اإلنكشارٌة فً الشؤون الداخلٌة والخارجٌة لالٌالة
  م 1661إلحساسها بالخطر الذي ٌهددها فعوضت هذا األخٌر بنظام الداٌات الذي دام من  من نظام األغوات

 .م1330إلى غاٌة 

وكل هذا انعكس على الجزائر بفقدان األمن، وضعف الهٌبة العسكرٌة أمام األعداء، وهذا ما جعل المجتمع ٌمٌل 
       ة القوى البرٌة االنكشارٌة(. وخاصة إلى قادة القوى البحرٌة "الرٌاس" أثناء صراعهم مع األغوات )قاد

 مع استٌاء السلطان من قطع األغوات لكل صلة باألستانة، وتذمر أفراد المجتمع وانتشار الفساد.
 :م(1971/1830مرحلة الدايات )  -1-4

هً أخر المراحل بالجزائر وأطولهم مدة، وكان الداي الحاج محمد التركً هو أول داٌات الجزائر           
وعرفت الجزائر فً هذه المرحلة أفضل أٌام العهد العثمانً وأكثرها استقرار  ،ٌنما كان أخرهم حسٌن دايب

   وفً هذه المرحلة وضعت الحدود اإلقلٌمٌة النهائٌة للجزائر، كما تم  ،داٌا 26سنة  133حٌث عرفت خالل 
ن آخر معاقل اإلسبان فً الجزائر وكا ،فٌه تحرٌر كل مناطق البالد من الوجود األوروبً واإلسبانً خاصة

ولما اختار » . 1672من طرف الباي محمد الكبٌر بصفة نهائٌة عام  المرسى الكبٌر بوهران الذي حرر
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كما فعل  ،الرٌاس الحاج محمد التركً داٌا للجزائر خلفا لألغا علً أبقوا على الباشا كممثل الباب العالً
، وقد أكسب 1611استمرت الدولة العثمانٌة ترسل الباشاوات إلى الجزائر إلى غاٌة  ،من قبل    األغوات 

النظام الجدٌد السلطة حٌوٌة سمحت بتجاوز ذلك الركود الذي عرضه فً عهد الباشوات واالنسداد الذي بلغته 
 .عهد هٌمنة اإلنكشارٌة ،فً عهد األغوات

     كما ٌقوم باختٌار وزرائه بنفسه. ،ل الحرب والصلحكانت سلطة الداي مطلقة إذ ٌستطٌع الفصل فً مسائ
وعلى هذا األساس   ،كانت تتأثر بسلوكهم ،ومما تجدر مالحظته أن مباشرة الداٌات بمهامهم اإلدارٌة والمالٌة

مثل الداي  ،منصرف إلى األعمال الخٌرٌة ،الصنف األول زاهدي متاع الدنٌا ،ٌمكن أن نمٌز بٌن صنفٌن منهم
د عثمان، الذي أنفق ثروته الخاصة فً تشٌٌد المسجد المقابل لقصره وبناء القالع والحصون لحماٌة بابا محم

 .مرسى الجزائر
ألنه توصل إلى منصبه بفضل تمرد الجٌش  ،أما الصنف الثانً فعرف بعدم المقدرة على تسٌٌر أعمال الدولة
   كمهنة الفحامٌن أو اإلسكافٌٌن  ،ن مهنا وضٌعةالمطالب بزٌادة األجور والهداٌا، وكان هؤالء الداٌات ٌباشرو

 .أو الكناسٌن

فً عهد الداٌات أخذت والٌة الجزائر شكلها األخٌر وصار ٌوجد فً المراكز إلى جانب الوالٌة دٌوان هو عبارة 
والمسؤول عن الخزٌنة والناظر لشؤون  ،عن مجلس للشورى وكان أهم أعضاءه متألف من خمسة موظفٌن

وكان ٌقوم بمهمة كتابة الدٌوان أربعة  ،وٌأتً بعده المكلف بالشؤون البحرٌة، وٌسمى بوزٌر البحرٌة ،المالٌة
، وأما األمور الشرعٌة فكان ٌنظر فٌها مفتٌان واحد حنفً واألخر مالكً ألن األتراك حنفٌون أما األهالً كتاب

 فمالكٌون. 
مركزي وكان ٌوجد على رأس كل واحد من هذه األلوٌة قسمت الوالٌة إلى ثالث ألوٌة باإلضافة إلى اللواء ال

الشرقٌة والجنوبٌة والغربٌة ما ٌسمى بالباي. وفً أوائل القرن التاسع عشر صارت تبعٌة والٌة الجزائر للدولة 
العثمانٌة عبارة عن تصدٌق السلطان لتولٌة الداي كل سنتٌن أو ثالثة والتحاق سفن األوجاق باألسطول العثمانً 

 تطلب األمر ذلك.كلما 
إذن شهدت الفترة األخٌرة من العهد العثمانً فً الجزائر مجموعة اضطرابات أثرت على استقرار نظام الحكم 

ٌجمع » الذي شهد توالً مجموعة من الحكام، إال أن هذا كله لم ٌمنع السلطة الحاكمة من التحكم فً الوضع 
 ،أن القرن السابع عشر كان بمثابة العصر الذهبً للجزائرالباحثون المختصون فً تارٌخ الجزائر الحدٌث على 

التً تقوم بدور مزدوج تمثل فً تدعٌم القطاع االقتصادي بنشاطها  ،وٌرجع الفضل فً ذلك إلى طائفة الرٌاس
ولكن شأن الجزائر أخذ ٌتضاءل منذ القرن  ،والتصدي للغارات الخارجٌة التً كان ٌشنها األوروبٌون ،البحري
 .شرالثامن ع

    وقد تزاٌدت عوامل االنهٌار مما انعكس على األوضاع السٌاسٌة سلبا على المستوى الداخلً والخارجً. 
، ابتداء من أواخر وقد تعتبر سٌاسة التجنٌد هذه من إحدى العوامل األساسٌة التً كانت وراء تدهور األوضاع

أصبحوا  ،دما كان الجنود ٌدافعون عن البالدفبع ،نظرا لما ترتب علٌها من نتائج وخٌمة القرن الثامن عشر،
وما زاد الوضع سوءا هو التغٌٌر الدائم للموظفٌن الذٌن   مصدر ومنبع للفوضى والضعف الذي ساد البالد.

قبل أن ٌقوم الداي بنقلهم إلى منطقة  ،من األموال خالل الفترة القصٌرة التً ٌتولونها حاولوا جمع أكبر ما ٌمكن
 أو قتلهم نتاج لعدم الثقة فٌهم.أخرى  أو عزلهم 

         ،"علً خوجة" : كما أن فترة الداٌات عرفت ازدهار وقوة فً تسٌٌر أمور البالد ومن هؤالء الداٌات
وقد أدرك أن فساد الجٌش وتدهوره قد أعاق حركة ازدهار البالد  ،الذي حاول أن ٌعٌد للجزائر مجدها القدٌم

 .فسارع حٌنئذ إلى إصالح أحواله

        . 1330كما أن الداي حسٌن سار على نفس السٌاسة التً رسمها علً خوجة فاستمر حكمه إلى غاٌة 
بعد مجًء الحملة الفرنسٌة وانتهاء الحكم العثمانً فً الجزائر. تمٌزت كذلك المرحلة األخٌرة من الحكم 

هذا ما أدى إلى تزعزع  ،الجنودالعثمانً بارتفاع نسبة الضرائب التً كانت تفرض على العامة لدفع أجور 
أهمها: انتفاضة القبائل،  ،الوضع السٌاسً وعدم استقراره بسبب ظهور انتفاضات رافضة لتلك السٌاسة

النمامشة، الدرقاوٌة، وادي سوف والتٌجانة... كما تمٌزت الفترة األخٌرة من الوجود العثمانً بالجزائر 
ر العالقات بٌن الحاكمٌن والمحكومٌن وبتدهور الوضع االضطرابات المتواصلة بالعنف الشدٌد وبتوت

وما ساهم فً تأزم الوضع السٌاسً  ، وقد أدى كل هذا إلى نهاٌة عهد دام ثالثة قرون.االقتصادي واالجتماعً
وتعد تلك الحروب   وتونس والمغرب األقصى، تلك السلسلة المتواصلة من الحروب التً كانت بٌن الجزائر
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وكان العامل المحرك لهذا  ،المغرب العربً منذ أقدم العصور ع التقلٌدي الذي عرفته دولنتٌجة لذلك الصرا
وكان العامل المحرك لهذا الصراع هو  ،الصراع التقلٌدي الذي عرفته دول المغرب العربً منذ أقدم العصور

 .قضٌة الحدود
فكان الحكام ٌواجهون ثالث  ،إضافة إلى الضغوط األوروبٌة التً زادت من اضطرابات األوضاع السٌاسٌة

التونسٌة المغربٌة  ،جبهات قتال متمثلة فً مواجهة الجٌش المسٌطر على الحكم ومواجهة الصراعات والحروب
على الحدود وأخٌرا مواجهة مواقف ومعارك الدول األوروبٌة كل هذا خلق تدنً فً االستقرار السٌاسً لإلٌالة 

 العثمانً علٌها. الجزائرٌة إبان الفترة األخٌرة للحكم
ولعل الصراع األوروبً مع الجزائر كان أشد وأقوى بٌن الطرفٌن ألن الجزائر كانت فً مركز قوة ال تقل قوة 

على غٌرها من األمم بحٌث  المتفوقة للجزائر أن تملً شروطهافسنحت الوضعٌة  ،عن الدول األوروبٌة
أساسٌٌن أولهما كل دولة ال تعقد معاهدة صداقة أو سالم أصبحت الدبلوماسٌة الجزائرٌة ترتكز على مبدأٌن 

وثانٌهما ال ٌصادق على أي معاهدة ال تعترف بتفوق الجزائر وتجلى  ،تعتبر فً وضع حرب مع الجزائر
 اعتراف الدول الغربٌة بذلك فً تعهدها والتزاهما بدفع اإلتاوات والهداٌا حسب ما ٌتفق علٌه. 

ً خاصة الثروات الداخلٌة التً كان هدفها ٌرمً إلى عدم الرضوخ للضغوطات أما فٌما ٌخص الصراع الداخل
   وعدم الرضوخ للظلم الذي فرضه واقع ال ٌتماشى مع المثال األعلى  ،المستمرة من طرف اإلدارة التركٌة

 الذي ٌمثله المجتمع اإلسالمً العادل فً المخٌال االجتماعً بصفة عامة.
       م 1611م إلى 1616ارٌخٌة عن المرحلة السٌاسٌة التً مرت بها اإلٌالة من كما بٌنت الحقائق الت     
الدٌوان وأصحاب الحل والعقد من األعٌان والعلماء كان لهم وزن فً تعٌٌن ومباٌعة الحاكم وفقا للظروف  ألن  

نظٌم االقتصادي الداخلٌة والخارجٌة لإلٌالة غاٌتهم فً ذلك تحسٌن الوضع السٌاسً باإلصالح اإلداري والت
فً مختلف الشبكات القبائلٌة والعشائرٌة  وبحسب ثقة السكان وامتداد العمران واستمرار اإلنتاج والعالقات

           لذا لم ٌكن من أولوٌاتهم التفكٌر فً النظام الملكً  ،وضمان النفقات العامة للخزٌنة ورواتب اإلنكشارٌة
فكانوا ٌسارعون فً عزله لذلك كان أعضاء الدٌوان حق التفوٌض  ،حتى وإن كان الحاكم الجدٌد ٌنوي ذلك

 .والتنفٌذ فً تعٌٌن أو عزل الحاكم

وعموما ما ال ٌختلف علٌه اثنٌن فً التارٌخ العثمانً للجزائر أن الجهود العثمانٌة للجزائر أن جهود العثمانٌٌن 
فنجحوا  ،المواقع التً احتلها وأخضعها اإلسبانكانت عظٌمة فً هذه المرحلة )قبل االحتالل( تمٌزت بتحرٌر 
 فً طرد هؤالء من كافة المدن الساحلٌة التً سٌطرت علٌها. 

إذا رجعنا إلى تفاصٌل نظام حكم األتراك وتنظٌمات األهالً المجاورٌن لمدٌنة الجزائر مثل المتٌجة           
د طلبوا من الباشا قائد االٌالة أن ٌعٌن لهم أحد أعٌد إلى األذهان بأن هؤالء السكان ق ، إلخ...وبئر تلمسان

 واستجابة لهذا الطلب  األتراك بجمع الضرائب وٌقٌم بٌنهم شهٌدا على تصرفاتهم وشاهدا على طاعتهم للباشا،
كان الباشا ٌثق فً السكان أكثر من ثقته بعامله. وذلك أن السلطان  ،تم تعٌٌن قائد هذه المنطقة وألمور سٌاسٌة

ك ٌستطٌع االستغناء عن أي حاكم ولكنه ال ٌستطٌع أن ٌكون ما هو علٌه إذا لم ٌكن تحت إمرته شعب أو المل
  اللهم إال إذا حظً  ،إذن كان الباشا مستعدا لتأٌٌد شعبه أكثر من استعداده لمساندة عامله ،ٌشكل أساس حكمه

هً الطرٌقة التً استعملها األتراك لبسط هذه  ،هذا األخٌر بشهادة جزء من السكان لتزكٌة سلوكه وتبرٌر مواقفه
 .نفوذهم
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