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 قال هللا عز وجل:
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 وأختي رحمهما هللا -جدي-إلى روح أبي األكبر 

 إلى والديه العزيزين حفظهما هللا ورعاهما

 حفظها هللا -جدتي-إلى األم الُكبرى 

 إلى الزوجة الكريمة وأخي محمد شريف األمين

 الخالتين وأبنائهما إلى

 إلى األب الروحي شيخي الفاضل 

 سيدي عبد المالك بن يوسف رضي هللا عنه

 إلى كل صادق في أرض اإلسالم أهدي هذا العمل.

 

 

 

 شكر وتقدير

 
 بعد الحمد والشكر هلل تعالى على فضله ومنه عليه في إتمام العمل المتواضع.     

أتقدم بجزيل الشكر واَلمتنان والعرفان إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور عبد المجيد      

بن نعمية، الذي تشرفت بإشرافه على مذكرتي، وإصالحه ألخطائي، وتقويمه لزَلتي، 

 وتنبيهه لهفواتي، فكان بحق نعم الموجه، جزاه هللا خيرا.

ى دعمهم الكبير وإكرامهم الجزيل  خاصة والشكر موصول إلى األساتذة األفاضل عل     

 األستاذ الدكتور بوركبة محمد، والدكتور محمد لعباسي، واألستاذ تقي الدين بوكعبر.



 
 

بمثل ذلك أتوجه إلى أعضاء لجنة المناقشة وتفضلهم باإلطالع على هذا البحث و      

 مناقشته.

امي على ما جاد لنا به من كما أعني بالشكر والعرفان، ابن العم الشيخ محمد الته     

مخطوطات ووثائق حتى أفرغ خزانته على اآلخر، وللسيد باهي قدور الذي خدم العلم 

بحرصه وحفاظه على تراث أجداده، وخدم طالب العلم بحسن ضيافته وصبره على غدونا 

 ورواحنا، وغيرهم ممن يطول ذكرهم فجزاهم هللا خيرا.
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 مقدمة

خاصة إذا ارتبط املوضوع  رؤية التارخيية،من احللقات اجلزئية املكملة لل ،احمللي والرتاث بحث يف التاريخيعترب ال     
، وهي حتتاج قبل احلكم عليها ودراستها إىل النظر يف جزئياهتا ألثر الكبري يف األحداث املصرييةمبسائل كان هلا ا

االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وحىت الشخصية اليت قامت عليها ومدى ارتباطها ابحلقيقة التارخيية ومالءمتها 
ابطن احلدث التارخيي احمللي يعتمد على قاعدة أرشيفية متثلها ابلدرجة األوىل املصادر  هلا، والزال النظر يف

املخطوطة من كتب مصنفة وواثئق حمررة، تكون منطلقا ملقارابت اجتماعية ابلدرجة األوىل، يعتمد عليها املنهج 
 التارخيي كمرجعية يقينية للوصول إىل احلكم األقرب للحقيقة.

رحا لوقائع اجتماعية ابرزة ومهمة شكلت جزًء من املنحى األخري سلعهد العثماين كانت مومعسكر يف ا     
، وكذا صلتها املباشرة ابملسائل السياسية خاصة التواجد اإلسباين بوهران بشقيه الدويل الطبيعة التواجد العثماين هب

اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ومن كله املنطقة واحمللي، كان لزاما علينا هتيئة القاعدة املرجعية هلذ
على جمال جغرايف ميتد مشاال حىت سيق، وغراب إىل جبل كرسوط، وشرقا إىل احلشم الشراقة وضواحي الربج والقلعة 
مث جنواب حلدود أوالد عوف وأوالد إبراهيم، ولعل أهم مؤسسة جتمع كل هذه اجلوانب هي املؤسسة القضائية 

م"، والذي يوافق الفرتة 1830-1730ياران ملوضوع "القضاء يف معسكر على العهد العثماين مبعسكر، فكان اخت
شهدت حّدين  حيث ،م1830اليت امتدت من عهد الباي يوسف املسرايت إىل آخر تواجد عثماين ابملنطقة سنة 

وصل ذروته يف عهد حضاريني مرتادفني للمجتمع املعسكري والنظام القضائي، يشكالن مرحلتني من التطور الذي 
الباي حممد بن عثمان الكبري، نعتربه احملور املتميز عن الفرتات املتبقية اليت مثَّل فيها القضاء الشعيب اجلانب الكبري 

 من التحكيم ابملنطقة.

إذا فموضوع القضاء مبعسكر يف هذه الفرتة ورغم أنه قد ذُكر عرضا يف بعض البحوث وجزئيات املقاالت      
 ري والتأثر يف الدراسة التارخييةتقوم على مبدأ التأثسألة ، فهو يستأهل أن يكون موضوعا مستقال بذاته، ومالعلمية

التمكن من اعتباره موضوعا قائما ف ،وإن كان عملنا هذا مل يستويف حق املوضوع كامال ألسباب سُتذكر الحقا
ياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية وحىت بذاته وهو املتمثل يف كونه موضوع مذكرة، كان فيها حموراً للح

العسكرية ملعسكر خاصة وإايلة اجلزائر عامة، لعله يطرح إشكاالت جديدة ويفتح قراءات مغايرة يف مواضيع هلا 
 عالقة به.

 ومن أسباب اختيار هذا املوضوع يف دراستنا نذكر ما يلي:     
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، والستحداث مقاربة جديدة اإلايلةيف اجملتمع املعسكري و  طرح مسألة جديدة وهي القضاء كطرف فاعل ❖
 مهم يف ابيلك الغرب. مركزيف أحداث منطقة معسكر ك

ال تزال املؤسسة القضائية يف ابيلك الغرب من املواضيع املهمة اليت مل تستويف كل جوانبها، ولكون القضاء  ❖
 املكملة هلا واملسامهة يف إثرائها.يف معسكر جزًء هاما يف املؤسسة بشكل عام، فهي أحد لبناهتا 

حماولة البحث والتنقيب عن الواثئق واملخطوطات القابعة يف اخلزائن اخلاصة، وهي حبوزة العائالت  ❖
املعسكرية، وألن موضوع القضاء يستلزم مثل هذه املصادر كان دافعا وحمفزا على الكشف عنها والتعريف 

 دسا.هبا، مع العلم أن الكثري منها ال يزال من
الوقوف على حقيقة النظام القضائي مبعسكر، ومدى موافقته للنظام العام املعمول به يف اإلايلة، خاصة  ❖

اجلزائري(، مث مسألة  -احلنفي(، واالزدواجية العرقية )الرتكي-فيما خيص االزدواجية املذهبية )املالكي
ة حول اإلايلة عامة، وإىل أي مدى  القضاء اليت مل تبشر خبري يف الدراسات األكادميي وعدل استقاللية

 كانت هذه املسألة يف القضاء املعسكري.
استغالل الدراسة احمللية للكشف يف خصوصيات املوضوع خاصة فيما يتعلق ابألرايف واألعيان من  ❖

األشراف، حىت خنوض يف أبعد مدى ميكن الوصول إليه، ومنه تطرح أمساء جديدة من القضاة واألعيان 
 حكام والنوازل وغريها.والقضااي واأل

 مبعسكر مع ما متيز البحث عن اخلصوصية التنظيمية لنظام القضاءتتمثل اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة يف      
والوقوف على أهم القضااي املطروحة يف اجملتمع املعسكري وطرق  به عن السائد يف إايلة اجلزائر بشكل عام،

يف ذلك، وهذا ابلوقوف على جمموعة  عالجها داخل املؤسسة مع األخذ بعني االعتبار الظروف اليت تؤثر
 املخطوطات واألحكام والعقود والرسائل وإسقاطها على واقع اجملتمع يف تلك الفرتة.

  عن منهجية الدراسة وأهم نقاطها وهي كالتايل:ة تساؤالت تعربِّ ج ضمن هذه اإلشكاليوتندر      

ما مدى إسهام قضاة معسكر يف احلركة العلمية إبايلة اجلزائر، ابعتبار خلفية التجاذب بني التقليد  ✓
 والتجديد الذي عرفه روح ذلك العصر ؟ وهل ترك لذلك أثراً واضحا نسلِّم به هلذا اإلسهام ؟

 كر التأثري على اجلانب السياسي والعسكري ابملنطقة خاصة واإلايلة عامة ؟ كيف استطاع قضاة معس ✓
 كيف أثر الفتح الثاين لوهران على نظام القضاء مبعسكر ؟  ✓
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متيزهم عن القضاء الرمسي مبعسكر يف اجلانب التنظيمي ؟  بواديالقضاة الشعبيون ابألرايف وال هل سجل ✓
 دعوم من السلطة العثمانية خاصة يف أايم الفنت والثورات ؟مث كيف كانت عالقتهم مع القضاء الرمسي امل

لإلجابة على اإلشكالية وجمموع التساؤالت، اعتمد يف البحث على املنهج السردي لوضع خريطة زمنية لنظام      
ق ابملنهج التحليلي خاصة يف التعامل مع الواثئة حسب األقدمية وصفة توليتهم، و القضاء مبعسكر، وترتيب القضا

املختلفة كالعقود والرسائل، واستنباط اجلزئيات اليت اعتمدانها يف تصور هذا النظام كطريقة عقد احملاكمات، أو 
مراتب القضاء حسب األمهية وغريها، ومن جانب آخر اعتمدان على املقارنة بني القضاء مبعسكر وما عليه يف 

 حكام وغري ذلك.اإلايلة، وعلى النقد يف مسألة التنصيب والعزل ومصادر األ

وألن كل دراسة تنجز ال ختلوا من بعض الصعوابت، فهذا املوضوع متثلت فيه بغياب األرشيف اخلاص      
ابلبايلك، على عكس ما جنده ببايلك التيطري والشرق أو يف خزائن اجلنوب، وبدوره يكون هناك نقص يف رصيد 

بعض العائالت وبعض شيوخ الزوااي من إطالعنا على  هترباملعلومات كما صرح بذلك حيي بوعزيز، زاد من ذلك 
 .ماعةاملخطوطات والواثئق اليت حبوزهتم، وكل هذا ترك فراغاً معترباً يف الدراسة خاصة حول منصب قاضي اجل

نصوصها فكان فهم  ُفكتومن الصعوابت أيضا حترير بعض الواثئق لسوء حاهلا وصعوبة قراءهتا، أما اليت      
يز األطراف فيها من املدعي واملدعى عليه والشهود أو القاضي من الكاتب، أكثر صعوبة لكثرة قضاايها ومتي

التأويالت فيها، كما تعرض املوضوع ملشكل ترتيب القضاة ومدة توليتهم، وإىل أي فرتة تولوا القضاء وما يوافقها 
ة يف ترتيب البعض، ولعل سبب ذلك هو من اسم الباي احلاكم، فما كان لنا إال املقاربة بني املعطيات التارخيي

غياب املصادر التارخيية بني حكم الباي يوسف املسرايت والباي احلاج خليل، زاد من ذلك الفتح األخري لوهران 
فأخذت املدينة الكثري من األقالم على حساب معسكر، إىل جانب الصبغة الفقهية لبعض املباحث  ،وما بعده

ومصطلحاهتا اليت فرضت علينا البحث يف املعاجم الفقهية واالستعانة أبهل االختصاص لفهمها وتوظيفها يف 
 املوضوع.

اعتمد يف دراسة املوضوع على خطة مقسمة إىل مخسة فصول ومدخل، وكل فصل يتفرع إىل عدد من      
 املباحث، فكانت على الشكل التايل:

إىل املوضوع، وتضمن مفهوم القضاء بتعريفه اللغوي واالصطالحي عند الفقهاء وأركانه، مث التعريف  املدخل     
 .هذه املنطقة، والتغري السكاين هباعلى أهم احملطات اليت مّرت  مبدينة معسكر اترخييا كنبذة للوقوف
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الذي عنوانه: اخلصائص العامة للقضاء إبايلة اجلزائر، حيث ذُكر فيه مراتب القضاء ابإلايلة  الفصل األولمث      
قضائية هلذه بشكل عام بداية من منصب الداي بصفته السلطة العليا للمؤسسة القضائية يف البالد، مث املهام ال

املؤسسة، واالزدواجيات اليت نظمت على سياقها، وكان هذا الفصل ضروري كنظرة خلفية للدخول يف اخلصوصية 
 .هبذه املنطقةاجلغرافية لإلايلة وحتديدا مبعسكر، واخلصوصية التنظيمية للمؤسسة القضائية 

كر يف إايلة اجلزائر، وتضمن يف شطره األول املوسوم بـالدور العلمي والسياسي لقضاة معس الفصل الثاينأما      
املسامهة العلمية لقضاة احملكمتني اجلنائية والشرعية، وكل ما يتصل ابحلياة الثقافية والعلمية، ويف شطره الثاين تناول 
الدور السياسي والعسكري لقضاة احملكمتني يف معسكر واإلايلة، خاصة يف القضاء على الثورات والتمردات 

 د اإلسباين بوهران، مع الرتكيز على قضاة معسكر الشرعيني املمثلني ألعياهنا.والتواج

بعنوان: تنظيم القضاء مبعسكر، خلصنا فيه بطريقة سردية التطور الذي مّر عليه القضاء الفصل الثالث وأييت      
اء تعتمد ابلدرجة األوىل املعسكري، والذي شكل يف األخري مرحلتني مميزتني، مها املرحلة الشعبية حيث خطة القض

على الرعية املمثلة يف أعياهنا املشرفني عليها، مث املرحلة التنظيمية والرمسية اليت تدخلت فيها السلطة العثمانية 
 تنظيمها وتطويرها، فعرفت بذلك مناصب ومهام جديدة.ب

لي للمحور األول، تطرقنا فيه كما تناول الفصل مراتب القضاء مبعسكر وصالحياته، وهو ميثل اجلانب التفصي      
جلميع املراتب وأحواهلا، من املهام واجملال اليت تنشط فيه، وكذا ترتيبها حسب األمهية، وأخرياً مسألة تنصيب وعزل 

 القضاة، وهي مسألة حساسة ظهرت أبشكال خمتلفة حاولنا عّدها والوقوف على جزئياهتا وشروطها.

عسكر داخل احملاكم اجلنائية والشرعية، لصورة التقريبية للواقع القضائي مباشكل الذي  ،الفصل الرابعويليه      
فكان عنوانه: عقد جمالس القضاء وطرق اإلثبات، ابعتمادان على الواثئق والعقود وما جاء يف بعض املصادر 

ا بينها، كما املخطوطة واملطبوعة حاولنا تصوير حيثيات احملاكمة يف خمتلف أطوارها وجمالسها اليت ختتلف فيم
 تضمن مصادر األحكام القضائية املعتمدة وطرق إثبات هذه األحكام.

بعنوان: احلياة االجتماعية للقضاة، وتناول طبيعة العالقات املتبادلة بني القضاة  الفصل اخلامسوآخرهم      
 اليت حتكمت فيها.واحلكام من جهة، وبني القضاة والرعية من جهة أخرى، مع األخذ بعني االعتبار األوضاع 

 فهي نتائج الدراسة، وإجابة لإلشكالية والتساؤالت املطروحة يف املقدمة. اخلامتةأما      
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ودعمنا دراستنا ابملالحق اليت حتوي صورًا لواثئق اعتمدت يف املوضوع، وهي عبارة عن عقود ورسائل ونوازل      
أكرب قدر من أمساء قضاة معسكر، مع األخذ بعني لقضاة وقياد وكتاب، ابإلضافة إىل جدولني مجعنا فيهما 

 االعتبار الرتبة واألقدمية.

 يف تدوين هذه الدراسة ومل مشل املوضوع، مت االعتماد على مجلة من املصادر واملراجع، وأمهها ما يلي:     

عبيني وهي عبارة عن بعض العقود والرسائل والنوازل املختلفة لبعض قضاة معسكر الش واثئق األحكام: •
املتمركزين ابألرايف خاصة غريس، وهي موزعة على خزانتني لعائلتني مها أحفاد القضاة املعنيني، ونعين 
بذلك خزانة عائلة التهامي حبوزة الشيخ حممد التهامي بتيغنيف، وخزانة عائلة ابهي حبوزة السيد ابهي 

تلف القضااي املعروفة يف تلك الفرتة أبوالد عوف، كان هلذه الواثئق أمهية كبرية يف الوقوف على خم قدور
واستنباط املعلومات لتوظيفها يف مباحث الدراسة وفصوهلا، خاصة يف سري احملاكمات ومصادر األحكام 

 وطرق اإلثبات وغريها.
 وتعترب املصدر األساسي مع واثئق األحكام، وخنص ابلذكر: املصادر املخطوطة: •

وتكمن  ،حممد املصطفى بن عبد هللا أيبابن زرفة لصاحبه احملمدية:  خمطوط الرحلة القمرية يف السرية -     
فه ابلدرجة األوىل أحد أعوان الباي حممد بن عثمان الكبري، ومشارك يف جمالس كثرية من أمهيته يف كون مؤلِّ 

ه غين ابملعلومات املفصلة واملهمة، أمهها القضااي فُ القضاء، كما أنه ممن شهدوا حرب اإلسبان، فكان مؤلَّ 
واخلالفات اليت وقعت يف خضم  احلرب، بني جيش الطلبة والقياد والشيوخ والرعية، وبعض املسائل الفقهية 

اليت شغلت العام واخلاص، أمهها مسألة هدااي األمراء اليت خص فيها ابن زرفة كتااب  يف جمتمع معسكراملطروحة 
 تفاء يف حكم جوائز األمراء واخللفاء"، غري أننا مل نتمكن من الوصول إليه.مساه "االك

للحاج العريب بن حممد بن عبد هللا، الذي تضمن الكثري من خمطوط احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز: -     
اليت وقعت بني علماء  املعلومات التارخيية املهمة، تعذر احلصول عليها يف املصادر األخرى، خاصة يف اخلالفات

وقضاة معسكر وبني علماء وقضاة تلمسان، كقضية اخلرشي واملوطأ، كما تناول أمساًء جديدة لقضاة معسكر 
 ساعدت على إثراء الدراسة هبم وبقضاايهم.

 املصادر املطبوعة: •



 مقدمة.

 و
 

والذي استسقينا  لصاحبة حممد بن يوسف الزايين، :دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران -     
م، وما عقبه من ثورات الدرقاوي والتوجيين، كما أبرز بشكل 19منه أحوال القضاة يف النصف األول من القرن 

 واضح مسامهة القضاة وأعوان الباايت كالقياد واآلغوات يف التصدي هلذه التمردات.

ملؤلفه : أواخر القرن التاسع عشر سعد السعود يف أخبار وهران واجلزائر وإسبانيا وفرنسا إىلطلوع  -     
أحواهلم مع الرعية، و  يف تطرقنا إىل الباايت وسياستهم عليه بصفة أساسية انوالذي اعتمدغا بن عودة املزاري، اآل

 بنوع من التفصيل. مإايه نظرا لتناوله

قضاة نواحي ولكون مؤلفه من للناصر أيب راس،  فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ريب ونعمته: -     
، فإن كتابه هذا يُعد سرية ذاتية له، تزخر ابملعلومات الشخصية اليت تكشف عن اهب ماعةمث قاضي اجل معسكر

 حياته وعالقاته مع أعيان املنطقة وغري ذلك.

للناصر أيب راس، اعتمد على هذا املصدر يف معرفة رأي املؤلف  عجائب األسفار ولطائف األخبار: -     
 ول الباايت وسياساهتم.بصفته قاض ح

للناصر أيب راس، ويعترب املؤلَّف ذو موضوع فقهي  نظم عجيب يف فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع: -     
ابمتياز، لعله أُّلف وأبو راس يف منصب اإلفتاء لكون النص يطرح احلكم يف القضية دون إشارة إىل اإللزام بذلك 

صدر عن شخصية القاضي أيب راس الفقهية وكيفية اجتهاده، والذي وهذا من عمل املفيت، يكشف لنا هذا امل
 نستخلص منه اإلسهام العلمي للقضاة واملفتني يف ميدان النوازل.

خمتصر العالمة خليل يف فقه اإلمام إضافة إىل املصادر والكتب الفقهية املساعدة يف هذا املوضوع مثل:      
لألندلسي حممد بن أيب  حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكامسويل، للت البهجة يف شرح الُتحفة، وكتاب مالك
 .هموغري  بكر

فهرسة معلمة للذهيب،  سري أعالم النبالءوللتعريف ابألعالم والشخصيات اعتمدان على كتب الرتاجم مثل:      
 السلف تعريف اخللف برجالللجزائري بشري ضيف بن أيب بكر،  الرتاث اجلزائري بني القدمي واحلديث

 لعبد احلي الكتاين...اخل فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالتللحفناوي، 

 املراجع: •
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، وجيمع هذا نب محوش مصطفى أمحدل :فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف الُعثماين اجلزائري -     
العثماين، خاصة عن املؤسسة القضائية هبا، فيعطي صورة املؤلَّف جوانب كثرية من الواقع اجلزائري يف العهد 

 متكاملة عنها تساعد يف فهم هذه املؤسسة وإسقاطها يف موضوعنا حىت تكتمل الدراسة.

لسعد هللا أبو القاسم، وهو اجلزء الثاين من جمموع األجزاء  : م1830 -1500اتريخ اجلزائر الثقايف  -     
 اج الثقايف لعلماء اجلزائر العثمانية، مبا فيهم علماء وقضاة معسكر.ويعترب الكتاب ملخص شامل لإلنت

لصاحبه عمرياوي  اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماين )مذكرات تيدان أمنوذجا(: -     
د بن عثمان يُعد دراسة فريدة من نوعها، إذ تسرد أخبار معسكر يف الفرتة العثمانية خاصة فرتة الباي حمممحيدة، 

 الكبري، مما أعطى صورة واضحة ومعلومات مفصلة عن قضااي من حياة الباي وبعض األحكام اليت توالها. 

 كما اعتمد على بعض املراجع الفرنسية وهي:       

-Mohamed Ben Cheneb, Mots Turc et Persans Conservés dans Le 
Parler Algérien. 

- Gorguos, Expédition de Mohamed El Kbire, Bey de Mascara, dans les 
contrées du sud, Revue Africaine. 

- M. Gorguos, Notice sur le bey d’Oran, Mohamed el Kebire, Revue 
Africaine. 
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 مفهوم القضاء: -1

الدافع  ،الف كلما اختلطت بغريهاواألقرب إىل املفسدة واخل عمنو كان من طبيعة النفس البشرية الراغبة يف امل      
األول إىل إجياد وازع شرعي أو وضعي، يضبط هذه النزعة البشرية عن أهوائها ومروقها، فكلما تطور الُعمران من 
البداوة إىل التحضر، أكثر اإلنسان من املفاسد وارتكاب احملرمات، ألن "أهل البدو أقرب إىل اخلري من أهل 

 عروفة خبطة القضاء.، فيلزم له سياسة ينتظم هبا أمره، وهي امل1احلضر"

 القضاء لغة: -أ     

وهو من املصدر: قضى، وأييت هذا الفعل عند أهل اللغة على معاين كثرية منها: َفَصَل، حكم، أمضى، فـَرََغ      
 من الشيء وأمتَّه، خلق وصنع، أمر وأوصى...اخل.

 2ُجعل قاضياً حيكم بني الناس.والقاضي يف اللغة: القاطع لألمور احملكم هلا. واسُتقضي ُفالٌن، أي      

 3﴾ولوال أجل ُمسمى لُقِضَي بينهم﴿أما القضاء: فهو احلُكُم، ومنه القضاء للفصل يف احلُكم وهو قوله تعاىل:      
 4أي لُفِصَل احلُكم بينهم، ومثل ذلك قوهلم: قد قضى القاضي بني اخُلصوم، أي قطع بينهم يف احلُكم.

 القضاء اصطالحا: -ب     

اعترب ابن خلدون القضاء من اإلمامة الُكربى اليت هي اخلالفة، أي جعلها ُجزء من السياسة الشرعية للدولة.      
ويقول: "وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة حتت اخلالفة، ألنه منصب الفصل بني الناس يف اخلصومات 

ملتلقاة من الكتاب والسنة، فكان لذلك من وظائف حْسمًا للتداعي وقطعًا للتنازع، إال أنه ابألحكام الشرعية ا
 5 اخلالفة ومندرجاً يف عمومها.

 6ويف تعريف فقهاء املالكية، يقول ابن رشد: "حقيقة القضاء اإلخبار عن ُحكم شرعي على سبيل اإللزام".     

                                                   
 .127، ص 2012 رمحن، املقدمة، دار الفكر، بريوت،بن خلدون عبد الا - 1
 .188-186، ص ص 15ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد، لسان العرب، دار صادر، بريوت، د.ت.ط، مج  - 2
 .14سورة الشورى، اآلية  - 3
 املصدر السابق، نفس الصفحة. - 4
 .215، 214ابن خلدون عبد الرمحن، املقدمة، ص ص  - 5
 .9، ص 1995، 1أبو الوفاء هباء الدين اليعمري املالكي، تبصرة احلُكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، دار الكتب العلمية، لبنان، ط - 6
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ع اخلصومة أو قول ويُعرفه األحناف أبنه فصل اخلصومات وقطع املنازعات، وقال آخر من األحناف: هو قط     
 1ُملزم صدر عن والية عامة.

 أركان القضاء: -ج     

 2يقول التسويل يف شرح الُتحفة: "القاضي هو النائب عن اإلمام يف تنفيذ األحكام الشرعية". القاضي:-     
على  وهو الرُكن األول من أركان القضاء، وال يتم إال به، فينظر يف القضااي واخلصومات، وُيصدر األحكام

 املتقاضني.

 ، وهو صاحب احلق.مةكضية، ورافعها للمحوهو صاحب القاملُدَّعي: -     

 وهو الذي رُفعت ضده القضية، واحملكوم عليه. املُدَّعى عليه:-     

 واليت هي مدار احلُكم. القضية:-     

للمجتهد، أو املشهور والراجح أو ما به وهو احملكوم به: الكتاب والُسنة، أو اإلمجاع ابلنسبة املُقضى به: -     
  3 العمل ابلنسبة للُمقلد.

 شروط القاضي: -د     

فاجلمهور من املذاهب الثالثة غري احلنفية، اشرتطوا اإلسالم للقاضي، وانفرد األحناف ابجلواز  اإلسالم: -     
 4وحجتهم يف ذلك أن الذمي أهل للشهادة على مثله والشهادة من ابب الوالية، فجاز أن يقضي بني الذميني.

 فالصيب وغري العاقل مرفوع عنهما التكليف. البلوغ والعقل: -     

 والعبد ليس أهال خلطة القضاء، ألنه خاضع لوالية غريه، إمنا جيوز له ذلك إذا أُعتق. رية:احل -     

                                                   
نة، قسم الدراسات عبد الرمحن إبراهيم عبد العزيز احلميضي، القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة، دكتوراه يف الكتاب والسنة، فرع الكتاب والس -1 

  .21م، ص 1404-1403الُعليا، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، 
 .16، ص 1التسويل أيب احلسن علي بن عبد السالم، البهجة يف شرح الُتحفة، مطبعة مصطفى حممد، مصر، د.ت.ط، ج - 2
واحلضارة اإلسالمية، قسم احلضارة اإلسالمية، كلية العلوم  م، دكتوراه يف التاريخ17/18عبد الرمحن بعثمان، القضاء يف توات خالل القرنني  - 3

 .24م، ص 2016-2015أمحد بن بلة،  1اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، جامعة وهران 
 .39م، ص 2007ماجد بن صاحل املضيان، دور أهل الذمة يف إقصاء الشريعة اإلسالمية، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، السعودية،  - 4
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وهي سالمة السمع والبصر والُنطق، اليت تُعني على متييز املدعي واملدعى عليه، واملقر سالمة احلواس:  -     
 2ووجب عزله".حيث يقول خليل يف املختصر: "ونفذ ُحكم قاض أعمى وأبكم وأصم،  1واملنكر،

وهو أن يكون القاضي ذكرا ال أُنثى، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة، وانفرد األحناف جبواز  الذكورة: -     
 3توليتها.

وهي حفظ القرآن الكرمي، مع معرفة طرق االستدالل ابآلايت، من حيث  العلم ابألحكام الشرعية:-     
أسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، واحملكم واملتشابه... اإلحاطة ابلُسنة النبوية، ومعرفة الدليل املؤدي إىل 

 4 احلُكم،والُقدرة العقلية على االجتهاد حني االقتضاء، أي حني فقدان النص.

 عسكر:م اتريخ عنبذة ن -2

معسكر هي قاعدة الوطن الراشدي، الذي حيده شرقًا جبل املناور وغرابً جبل كرسوط، ومشااًل القلعة، وجنوابً      
كر ويصفها الوزان فيقول: "املعس 6يصف ابن حوقل "املعسكر قرية هلا أهنار وأشجار وفواكه"، 5وادي الُبنيان،

فيها سوق كل يوم مخيس، يُباع فيه عدد وافر من املاشية واحلبوب  وهبا يُقيم خليفة امللك مع فرسانه، يُعقد )كذا(
والزيت والعسل، وكثري من منسوجات البالد وأشياء أخرى أقل قيمة، كاحلبال والسروج واألعنة وحاجيات 

ويقول محدان بن عثمان خوجة: "معسكر، سكاهنا من األتراك والعرب والرببر وفيهم كثري من  7اخليل..."
.. إهنم فالحون... يشتغلون التجارة مع بين مزاب، ويف هذه املناطق تصنع الربانس الشهرية السوداء ذات الكراغلة.

اللون الطبيعي... وشاع الرتف يف معسكر، يظهر ذلك من خالل منازهلا وهندستها، إهنا مدينة أكثر تقدمًا من 

                                                   
 .25، 24م، ص ص 17/18الرمحن بعثمان، القضاء يف توات خالل القرنني  عبد - 1
 .258م، ص 2012خليل بن إسحاق املالكي، خمتصر العالمة خليل يف فقه اإلمام مالك، دار الفكر، لبنان،  - 2
قسم الشريعة والقانون، كلية العلوم اإلنسانية ، ماجستري يف حقوق اإلنسان، -تولية املرأة القضاء–حممد فريدي، احلق يف تويل الوظائف العامة  - 3

 .102، ص 2012-2011واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران،  
 .100م، ص 1983، 2، دار النفائس، بريوت، ط-الكتاب الثاين السلطة القضائية–ظافر القامسي، نظام احُلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي  - 4
 .16م، ص 2011، 1، م.و.ف.م، اجلزائر، ط-حياته وآاثره–عبد احلق شرف، العريب بن عبد القادر بن علي املشريف  - 5
 .88م، ص 1992ابن حوقل أبو القاسم، كتاب صورة األرض، منشورات دار مكتبة احلياة، لبنان،  - 6
 .26، ص 2ج م،1983، 2األخضر، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، طاحلسن بن حممد الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، تر: حممد حجي وحممد  - 7
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سنة قبل امليالد، والذي يُعرف  500وايل ويرجع استقرار اإلنسان هبا إىل عصر ما قبل التاريخ حب 1تلمسان".
 2إبنسان األطلس املوريتاين، أو إنسان تيغنيف.

" أي املعسكر Castra Novaخالل الفرتة الرومانية كانت معسكر قاعدة عسكرية ُتسمى "كاسرتانوفا      
ومعابد ومحامات اجلديد، مث تطورت لتصبح مدينة عسكرية، بساحتها الواسعة، يتوسطها املعبد، وهبا مسارح 

 3أسواق، دكاكني، مكتبات، واتبعة إداراي ملوريتانيا القيصرية.

بعد الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا، كانت املنطقة ضمن نفوذ الدولة الرستمية يف البداية، مث خضعت للدولة      
زانتة خاصة أايم جوهر  اإلدريسية، وعند قيام الدولة الُعبيدية اختذ قادهتا معسكر قاعدة للقضاء على ثورات

  الصقلي الذي أغار على قرية أفكان وقضى عليها هنائياً.

ملراقبة القبائل  4أايم بين زاين، اختذ يغمراسن من معسكر قاعدة عسكرية، ومن قبائلها جيشا مساهم احلشم،     
أول لبناهتا كحاضرة من ويف هذه الفرتة بدأت معسكر تضع  5املتمردة كبين توجني املتمركزة جببال بين شقران،

احلواضر العلمية إبقليم اجلزائر، حيث أصبحت منبع علم التوحيد ابعرتاف علماء من بينهم الشيخ أمحد املقري 
الذي قال يف حاشيته على ُصغرى السنوسي أبن سنده يف علم التوحيد يتصل بعلماء الراشدية العارفني هبذا 

مث تعرضت املنطقة  7اين قاضي مراكش يف حاشيته على الُصغرى.ونفس الرأي ذهب إليه عيسى السكت 6الشأن،
سلطان  م، مبساعدة أبو محو موسى الثالث1517/1518م، والثانية سنة 1505للغزو اإلسباين األوىل سنة 

 8 ، ومتكنوا من القضاء على أول عامل تركي بقلعة هوارة وهو إسحاق بن يعقوب أخو عروج وخري الدين.تلمسان

                                                   
 .59م، ص 2005، اجلزائر، ANEPمحدان بن عثمان خوجة، املرآة، تح: حممد العريب الزبريي، منشورات  - 1
 .103حممد اجلياليل، مدينة معسكر ومناقب أئمتها يف القرن العشرين، نشر ابن خلدون، تلمسان، د.ت.ط، ص  - 2
 .17، ص -حياته وآاثره–د احلق شرف، العريب بن عبد القادر بن علي املشريف عب - 3
ضد  وهي جمموعة من القبائل اليت دخلت أرض غريس واستولت على أهلها بكثرة املغارم وقطع الطريق، وكانوا قد دخلوا يف خدمة الدولة الزاينية - 4

، بنو توجني أمراء اتهرت، يُنظر: ابهلامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب والفضائل والتاريخ واألدب يف أربعة كتب، مطبعة بن خلدون
. يُنظر أيضا: احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، خمطوط خبزانة الشيخ حممد التهامي، 33م، ص 1961تلمسان، 
 )وجه(. 70، بدون رقم، لوحة -تيغنيف–معسكر 

 .19، 81، ص ص -حياته وآاثره–عبد احلق شرف، العريب بن عبد القادر بن علي املشريف  - 5
، جامعة بن جملة اخللدونية، -أبو راس الناصري أمنوذجا–بكاري عبد القادر، اإلسهامات الثقافية والكتاابت التارخيية لعلماء اجلزائر العثمانية  - 6

 .122م، ص 2013، 6خلدون، تيارت، ج
 .25م، ص 2013، 1املهدي البوعبديل، احلياة الثقافية ابجلزائر، عامل املعرفة، اجلزائر، ط - 7
 .20، ص -حياته وآاثره–عبد احلق شرف، العريب بن عبد القادر بن علي املشريف  - 8
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م، حني نقل الباي أبو الشالغم 1701حىت سنة  1م جمرد قرية قدمية،18معسكر إىل مطلع القران كانت       
حيث مت متدينها من طرف األتراك وتدشني أبواهبا السبعة  2مركز البايلك من مازونة إىل القلعة مث إىل معسكر،

باي، وكانت املقاطعة عندئذ ويقول صاحب املرآة يف هذا الصدد: "حينما كانت معسكر هي مقر ال 3املعروفة،
 4غنية، وشاع الرتف يف ُمعسكر، يظهر ذلك من خالل منازهلا وهندستها، إهنا مدينة أكثر تقدماً من تلمسان".

أما يف الكالم عن ُسكاهنا، ففي القرن األول اهلجري/السابع امليالدي، جلأت قبائل بنو زروال القادمة من      
تعمر طويال حىت اجتاحتها قبائل مغراوة القادمة من الشرق، خالل القرن الثاين اجلنوب إىل نواحي معسكر، ومل 

ويذهب اهلامشي بن بكار، أن أول من أسسها هو راشد بن مرشد الُقرشي موىل إدريس  5للهجرة/الثامن امليالدي،
ستة أشهر مث رحال إىل بن عبد هللا، وذلك يف القرن الثاين للهجرة، ونزل سليمان وأخوه إدريس املنطقة ومكثا هبا 

 6املغرب األقصى، إال أنه يذكر الُقرى الصغرية اليت فاقت املائة، سكنها من قبل بنو زروال وبنو توجني ومغراوة.

وأول من  7كما توطن مبعسكر، بيوت من األشراف احلسينيون واحلسنيون إدريسيون وسليمانيون وغريهم،      
وغريهم الكثري من األشراف، أما يف  9. وسكنها املشارف ومهاجة8سييناستوطنها منهم، سيدي أمحد بن علي احل

توزعوا على فئات: احلضر، البدو الربانية وأهل  10العهد الُعثماين فكانت تضم األتراك والكراغلة والعرب والرببر،
 11الذمة.

                                                   
جامعة علي بن العيفاوي، مدينة ُمعسكر ودورها يف العهد العثماين، ماجستري يف التاريخ احلديث، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية،  - 1

 .19م، ص 2009-2008اجلزائر، 
أمحد  1، جامعة وهران املرآة للدراسات املغاربيةم، 1792-1563رويب فتيحة، ابيلك الغرب اجلزائري خالل العهد العثماين وتطوره فيما بني خ - 2

 .198م، ص 2014، جانفي 1بن بلة، ع
 .103حممد اجلياليل، مدينة معسكر ومناقب أئمتها يف القرن العشرين، ص  - 3
 .59املرآة، ص محدان بن عثمان خوجة،  - 4
 .18، ص -حياته وآاثره–عبد احلق شرف، العريب بن عبد القادر بن علي املشريف  - 5
 .34ابهلامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب والفضائل والتاريخ واألدب يف أربعة كتب، ص   - 6
 املصدر نفسه، نفس الصفحة. - 7
 .333العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم، يُنظر: املصدر نفسه، ص يتصل نسبه مبحمد الباقر بن علي بن زين  - 8
 .335، 334ونسبهم يتصل مبوالان إدريس رضي هللا عنه، يُنظر: املصدر نفسه، ص ص  - 9

 .59محدان بن عثمان خوجة، املرآة، ص  - 10
 .54، 53، ص ص -ه وآاثرهحيات–عبد احلق شرف، العريب بن عبد القادر بن علي املشريف  - 11
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 القضاء:مراتب  -1-1

رمست حدودها الوظيفية وقسمت مراتبها حسب األدوار قامت املؤسسة القضائية ابجلزائر على أسس تنظيمية      
اليت احتاجتها الدولة لتسيري شؤوهنا سواء يف اجملال السياسي والعسكري واالجتماعي، خاصة يف تذليل العقبات 

ولضمان السري احلسن هلذه الشؤون ُقسمت هذه اهليئات القضائية وحل املشاكل اليت تطرأ على اجملاالت الثالث، 
 إىل املراتب التالية:

 جملس الداي أو الباشا: -أ(

يرأسه الداي شخصيا وهو  1وهو أكرب جملس يف اجلزائر العثمانية، ومبثابة احملكمة الُعليا، ينعقد مبجلس اإلمارة.     
ويضم املفتيني والقاضيني احلنفي واملالكي، والعدول  2قضائية،املسؤول من الناحية القانونية عن الشؤون ال

 والشواش، وأحياان ضباطا من اجليش إذا كان لإلنكشارية دخل يف القضية.

كان اجمللس يتوىل القضااي اليت رُفعت إليه، واليت مل حُتل على ُمستوى اجملالس العلمية ابألقاليم الثالثة، كما كان       
من حق املواطن أن يرفع قضيته مباشرة إىل دار اإلمارة، فُينادي أمامها بكلمة "شرع هللا" حىت يؤذن له ابلدخول 

ائي غري قابل للطعن. وكان اجمللس يُعقد طول أايم األسبوع وحسب وعرض قضيته أمام الداي، ويكون احلكم هن
 3توفر الوقت الكايف للداي، للنظر يف القضااي املرفوعة إليه.

 : شورياجمللس ال -ب(     

ففي مدينة اجلزائر مثال   5أو اجمللس الشريف، ويوجد مبقرات األقاليم الثالثة، 4يُدعى أيضا ابجمللس الشرعي     
لس يُعقد بضريح الويل الصاحل سيدي عبد الرمحن، ويف مثانينات القرن السابع عشر انتقل مقره إىل اجلامع كان اجمل

أنشئت هذه اهليئة التشريعية والقضائية لتحقيق توافق بني املذهب احلنفي  6األعظم، إىل غاية اإلحتالل الفرنسي.

                                                   
 .220، ص 2014-2013، فرباير 12-11، جامعة وهران، ع: عصور اجلديدةمصطفى عبيد، القضاء ابجلزائر خالل العهد الُعثماين،  - 1
 .216، ص 2012، 2، اجلزائر، طد.ب.ن.ت الرببري إىل حرب التحرير الوطين،الصادق مزهود، اتريخ القضاء يف اجلزائر من العهد  - 2
 ، نفس الصفحة.السابقاملرجع  - 3

، ص 2014، فرباير 21-20، جامعة وهران، ع جملة احلضارة اإلسالميةحممد لعباسي، عالقة رجال اإلفتاء يف اجلزائر خالل العهد العثماين،  - 4
544. 

 .220ص  املرجع السابق، - 5
، منشورات اجمللة التارخيية املغاربيةحنيفي هاليلي، الشرطة والقضاء يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين بني ثُنائية املصادر احمللية واملصادر الغربية،  - 6

 .144، 143 ص ، ص2009، مارس 134مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، تونس، ع 
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القائم بينهما يف طبقة العلماء، ابإلضافة إىل النظر واملالكي وتقريب الُرؤى بينهما، أو على األقل حصر اخلالف 
يف الطعون املقدمة بشأن أحكام قضاة اآلفاق، ويتم الفصل يف هذه القضااي يف املساجد ابلنسبة للمسلمني 

ومما زاد من مكانة هذا اجمللس هو إذعان رافع الدعوة إىل احلكم الصادر عنها  1واألماكن العامة ابلنسبة للذميني،
 2وافق ما صدر عن احملكمتني.ولو 

ومجيعهم ُيشار إليهم يف  4برتبة ايايابشي، 3اجمللس يضم القاضيني واملفتيني احلنفي واملالكي وضابط عسكري     
ويُعقد هذا  5حماضر النزاعات، أوهلم املفيت احلنفي وبعده املفيت املالكي، مث القاضي احلنفي وبعده القاضي املالكي،

 7وهو يوم اخلميس. 6اجلامع بعاصمة اإلقليم مرّة واحدة كل أسبوع اجمللس يف املسجد

 احملكمة الشرعية: -ج(

موجودة يف كل املدن  8وهي عبارة عن حمكمتني اثنتني، احملكمة الشرعية احلنفية، واحملكمة الشرعية املالكية،     
قود وحماضر النزاعات واإلشهاد فيها يرأس كل حمكمة قاٍض ُيساعده عدد من العدول الذين حيررون الع 9الرئيسية،

ابإلضافة إىل  10وإقامة الفرائض والتحقيق يف املسائل القضائية، ويبلغ عددهم يف كل حمكمة اثين عشر عدال.
 11ران اجللسات القضائية ويتوليان تنفيذ أحكامها دون تواٍن.فيذي يتمثل يف موفدين عسكريني حيضجهاز تن

                                                   
، ماجستري يف اتريخ اجلزائر خالل العهد العثماين، قسم التاريخ،  -القضاء أمنوذجا–يف اجلزائر أواخر العهد العثماين األمري بوغدادة، املؤسسات  - 1

 .93، ص 2008-2007، -قسنطينة–كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
، ماجستري يف التاريخ، قسم -أمنوذجا 1710/1830س العلمي ابجلامع األعظم مبدينة اجلزائر اجملل–محصي لطيفة، اجملتمع والسلطة القضائية  - 2

 .88، ص 2012-2011التاريخ، جامعة اجلزائر، 
 .220مصطفى عبيد، القضاء ابجلزائر خالل العهد الُعثماين، ص  - 3
، كانون 118 -117، ع جملة دراسات اترخييةايايابشي: وهو رئيس اجلند املشاة، يُنظر: حممود عامر، املصطلحات املتداولة يف الدولة العثمانية،  - 4

 .379م، ص 2012حزيران  -الثاين
قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم خليفة محاش، األسرة يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين، دكتوراه دولة يف التاريخ احلديث،  - 5

 .660، 659م، ص ص 2006، ، -قسنطينة–االجتماعية، جامعة منتوري 
 .220مصطفى عبيد، القضاء ابجلزائر خالل العهد الُعثماين، ص  - 6
 .81م، ص 2009، 1احلكمة، اجلزائر، ط ابن املفيت حسني بن رجب شاوش، تقييدات ابن املفيت يف اتريخ ابشوات اجلزائر وعلمائها، بيت  - 7
  .219املرجع السابق، ص  - 8
  .544ص حممد لعباسي، عالقة رجال اإلفتاء يف اجلزائر خالل العهد العثماين،  - 9

  .143ص  حنيفي هاليلي، الشرطة والقضاء يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين بني ثُنائية املصادر احمللية واملصادر الغربية، - 10
 .25م، ص 2000، 1، اإلمارات، طد.إ.ح.ت.مصطفى أمحد بن محوش، فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف الُعثماين اجلزائري، د.ب - 11
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يتوىل الداي بصفته القاضي األعلى ابلبالد تعيني القاضي الشرعي مبدينة اجلزائر، أما يف املدن األخرى فيتوىل      
  2وُتضمن هلم رواتب شهرية. 1ذلك الباايت،

رغم اختالف احملكمتني يف املشرب الفقهي، حبيث حتكم األوىل ابملذهب احلنفي، والثانية ابملذهب املالكي مل      
ر هذا التوجه املذهيب يف رفع النزاعات من طرف الرعية إلحدى احملكمتني، فمن األحناف من تنازعوا إىل يؤث

  3احملكمة املالكية والعكس.

 قضاء احلسبة: -د(

، خري من عرفها املاوردي، حيث قال: "احلسبة هي أمر ابملعروف إذا ظهر تركه اجتماعية–هي وظيفة دينية      
وهي هيئة قضائية تنفيذية تقوم مهامها على ضبط البيوع واملعامالت وحفظ  4،ا ظهر فعله"وهني عن املنكر إذ

 النظام ابملدينة وغري ذلك ولكثرة هذه املهام مت تقسيم هذه اهليئة إىل ثالثة وظائف رئيسية هي كالتايل:

 :شيخ البلد *     

تار من أعيان أهل البلد ليتوىل الوساطة بني كان خيُ   5وهو موظف سامي يف اهليكل اإلداري العام لإلايلة،     
فُيشرف على   7ويتكفل بشؤون ُسكان املدينة، ومسؤوهلا األول يف غياب الباي، 6السكان احملليني من عرب وبربر،

 8إدارة املباين واملرافق العامة وتوفري اخلدمات احلضرية وصيانتها.

كما وُكلت إليه بعض املسائل احلساسة كسرية العقوابت، حيث حُتبس يف بيته وتُعاقب سراًي النساء الاليت       
 9تنحدرن من عائالت معروفة وترتكنب خمالفات.

                                                   
 .219 ص القضاء ابجلزائر خالل العهد الُعثماين،مصطفى عبيد،  - 1
  .544ص حممد لعباسي، عالقة رجال اإلفتاء يف اجلزائر خالل العهد العثماين،  - 2
  .659خليفة محاش، األسرة يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 3
 .588، ص -الكتاب الثاين: السلطة القضائية–ظافر القامسي، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي  - 4
  .107ص  ،-القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 5
 .25مصطفى أمحد بن محوش، فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف الُعثماين اجلزائري، ص  - 6
ية العلوم كمال صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، دكتوراه يف التاريخ احلديث، قسم التاريخ وعلم اآلاثر، كل  - 7

 .45م، ص 2013-2012اإلسالمية، جامعة وهران، اإلنسانية واحلضارة 
 - املرجع السابق، نفس الصفحة.8 

 .54كمال صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، ص   - 9



 الخصائص العامة للقضاء بإيالة الجزائر.                               الفصل األول:        

20 
 

 قايد الفحص:*      

 1.يتوىل ُمراقبة حُميط املدينة والقنوات واجلسور املائية والعيون املوجودة خارج أسوار املدينة     

 ُُمتسب األسواق:*      

فيبحث عن املنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها، وحيمل الناس على املصاحل  2هو القائم على إدارة األسواق،     
وطاملا حصر املاوردي  3العامة يف املدينة: مثل املنع من املضايقة يف الطرقات ومنع احلمالني من اإلكثار يف احلمل.

وأيخذ أجرته عن طريق تقاضي مبلغ معني من السلع الواردة إىل  4،وظيفة احملتسب فيما هو أقل من احلدود

عن كل رأس غنم، وسبع قطع ذهبية عن كل محل من التمر الوارد من  رايل السوق، فمثال أيخذ نصف

 5اجلنوب.

 قضاء العسكر: -ه(

 إىل فئتني مها: قوات البايلك كانت تنقسم     

 فئة القوات النظامية، وهي ختص أساسا عنصر األتراك والكراغلة. -     

فئة القوات املساعدة: مشكلة من عناصر قبائلية خمتلفة، وهي متحالفة مع األتراك، أما أجورها فال أتخذه  -     
 6ية.من بيت املال، بل هو عبارة عن امتيازات مثل اإلعفاء من الضرائب غري الشرع

ابعتبار أن الفئة األوىل تضم األتراك والكراغلة، فإهنا الوحيدة اليت كان هلا احلق يف اعتالء املناصب الُعليا       
كمنصب الباي أو اآلغا، ما عدى رُتبة الباشا، وال حيق هلم عضوية الديوان. ويتدرج الرتكي أو الكرغلي يف السلم 

 1العسكر، ورغم هذا املنصب فإن راتبه ُيساوي راتب جندي يولداش.العسكري حىت يصل إىل آخر رتبة وهو آغا 

                                                   
 . 107ص  ،-القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 1
 .26بن محوش، فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف الُعثماين اجلزائري، ص مصطفى أمحد  - 2
 .219ابن خلدون عبد الرمحن، املقدمة،ص  - 3
 .19م، ص 1995، 1أمحد صبحي منصور، احلسبة دراسة أصولية اترخيية، مركز احملروسة للنشر والتوزيع، مصر، ط - 4
، مؤسسة التميمي اجمللة التارخيية املغاربيةحنيفي هاليلي، النشاط التجاري يف مدينة اجلزائر العثمانية على ضوء خمطوط قانون على األسواق،  - 5

 .114، ص 2004، جانفي 117للبحث العلمي واملعلومات، تونس، ع 
 .66علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 6
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يُعني اآلغا أو الباي املشرف على القضاء العسكري وتنفيذ العقوابت، والذي ُيسمى يف ابيلك الغرب "قايد      
مع العلم أن  2البالد"، ويُلقب يف دار السلطان بــ"حانوت الغاية"، أما يف ابيلك قسنطينة فُيعرف بـ "قايد الدار".

جنود اإلنكشارية والكراغلة ال يدخلون سجنًا غري سجن الديوان، وال حُياكمون ابلقوانني املدنية بل ابلقوانني 
 3العسكرية.

أما فئة القوات املساعدة، فيحكمها اآلغا، ويف ابيلك الغرب هو مبثابة الوزير، وللباي وزيران ينظران يف      
عليه، وهلما دور كبري يف القرارات اليت تصدر هبذا الشأن، ولذا يستشريمها الباي كثريا  شكاوى الرعية، مث يعرضاهنا

 ومها:

 هو من أعيان الدواير، ونظرا ألمهية املنصب كان ُيشرتى من الباي مببالغ كبرية.آغا: قايد  *

الزمالة، الغرابة، اليعقوبية، جماهر، محيان. وألمهية هو من أعيان الزمالة وحتت سلطته مخسة أعراش: كبري: قايد  * 
هذا املنصب أيضا كان ُيشرتى من الباي، غري أن منصب آغا الدواير كان أكثر أمهية منه، حيث يدفع مقابل 

 4بوجو، بينما يُدفع نصف املبلغ مقابل تقلد منصب آغا الزمالة. رايل 40000تقلده 

 قضاء أهل الذمة: -و(

 ملسيحيني:* قضاء ا     

 تقلد الذمي للقضاء واستقالله به، مسألة اخُتلف فيها على قوالن مشهوران:     

القول األول: أنه ال جيوز تعيني غري مسلم قاضيا مطلقاً، وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة -     
 والظاهرية.

                                                                                                                                                               
 .66علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 1
 .67تنفيذ اإلعدام من صالحيات الباي، ولعل القايد يقوم بذلك بعد إذن الباي واستشارته. يُنظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 .217 ص القضاء ابجلزائر خالل العهد الُعثماين،مصطفى عبيد،  -3 
م( بني التأثري والتأثر، رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث 19-16ه/10-13روث الثقايف العثماين ابجلزائر ما بني القرنني )درقاوي منصور، املو  - 4

. ويُنظر أيضا: 47م، ص 2015-2014أمحد بن بلة،  1واملعاصر، قسم التاريخ وعلم اآلاثر، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، جامعة وهران 
عودة املزاري، طلوع سعد السعود يف أخبار وهران واجلزائر وإسبانيا وفرنسا إىل أواخر القرن التاسع عشر، تح: حيي بوعزيز، دار الغرب  اآلغا بن

 .272، 271، ص ص 1، ط1اإلسالمي، لبنان، ج
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لذمة وهذا قول األحناف، وحجة احلنفية أن الذمي أهل القول الثاين: جواز تعيني الذمي قاضيًا على أهل ا-     
 1للشهادة على مثله، والشهادة من ابب الوالية، فكذا جيوز أن يقضي بني الذميني.

فاستقاللية كل حنلة دينية يف اجلزائر العثمانية مبحاكمها اخلاصة، يعود ابلدرجة األوىل إىل املذهب احلنفي      
واز هذا االستقالل القضائي، أما العامل الثاين الذي مسح بذلك هو ظاهرة للسلطة احلاكمة، الذي يرى جب

االمتيازات، اليت منحها الباب العايل للدول املسيحية، وعملت هذه الدول على إدراج مسألة استقاللية القضاء يف 
 بنود هذه االمتيازات.

بني فرنسا والباب العايل، حيث صدر خط أول من متتع هبا هو القنصل الفرنسي، حسب معاهدة االمتيازات      
 شريف من أهم بنوده:

الُبند الرابع: "ال جيوز مساع الدعاوي املدنية اليت يُقيمها األتراك ضد التجار أو غريهم من رعااي فرنسا أو      
 احلكم عليهم ما مل يكن مع املدعي سندًا خبط املدعى عليهم أو حجة رمسية صادرة عن القاضي الشرعي أو

 2القنصل الفرنسي".

وابعتبار اجلزائر ُجزء من اخلالفة العثمانية وامتداد هلا، سارت اجلزائر على هنجها، فنجد املعاهدة اجلزائرية      
م اليت نصت يف بُندها الثالث عشر على أن مجيع النزاعات اليت قد حتدث بني رعااي ملك 1662الربيطانية سنة 

إال من قبل القنصل الربيطاين هنا ابجلزائر، وكذلك كان مع املعاهدة اجلزائرية  بريطانيا أنفسهم، ال يفصل فيها
م يف بُندها السادس عشر 1776م، يف بُندها الرابع، واملعاهدة اجلزائرية الدمنركية سنة 1729السويدية سنة 

 3م يف بُندها الثالث عشر.1785واملعاهدة اجلزائرية اإلسبانية سنة 

ول مل جتد ضريًا  يف عرض قضااي رعاايها على احملاكم الشرعية، كالدمنرك مثال، اليت نصت إال أن بعض الد     
م يف بُندها السادس عشر، على أن أي عراك حيدث بني أحد الرعااي 1746معاهدهتا مع الدولة اجلزائرية سنة 

                                                   
 .39ماجد بن صاحل املضيان، دور أهل الذمة يف إقصاء الشريعة اإلسالمية، ص  - 1
م، أطروحة دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر، قسم التاريخ 1830إىل  1564القناصل والقنصليات األجنبية ابجلزائر العثمانية من بليل رمحونة،  - 2

 .243، ص 2011-2010وعلم اآلاثر، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
 . 112ص  ،-القضاء أمنوذجا–هد العثماين األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر الع - 3
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عرض على القضاء العادي الدمنركيني وبني أحد سكان البالد، ويقوم أحدهم جبرح أو قتل اآلخر، فإن القضية تُ 
 1اجلاري العمل به يف اإلايلة.

هذه احملاكم املسيحية يف أحكامها القضائية ال ختضع للقوانني املعمول هبا يف اجلزائر، وإمنا يعودون يف ذلك      
إىل حماكمهم اخلاصة املتواجدة يف قنصليات بالدهم، وإجراءات احملاكمة وطرق اإلثبات واألحكام الصادرة كلها 

  2 تكون مطابقة ملا هو معمول به يف بلداهنم األصلية.

 * قضاء اليهود:     

 3،، وُيسمى "املقدم"على غرار املسيحيني، مُسح لطائفة اليهود إبنشاء حماكم خاصة هبم ختضع لسلطة رئيسهم     
أو التشريع اإلسالمي فيها. تتوىل النظر والفصل يف خمتلف النزاعات احلاصلة بني اليهود،  وال دخل لسلطة األتراك

 هبا يف هذه احملاكم مل تكن موحدة، وإمنا لكل مدينة تشريعها اخلاص هبا.غري أن التشريعات املعمول 

إال أن هذه احملاكم تفقد سلطتها إذا كانت القضية مُتس املسلمني بسوء، أو ارتقت إىل مسائل جنائية كالقتل      
 4)الداي أو الباي(. والسرقة والزان، وُهنا حُتال القضية إما إىل احملاكم الشرعية أو إىل احلُكام املركزيني

أما عن عدالة قضاء اليهود ونزاهته، فكان ال خيلوا من الفساد والرشوة واالستبداد، حىت فضل بعض اليهود      
ومن بني العائالت اليت تولت القضاء اليهودي: "معطي"، "مرختاي"، "بن  5طرح قضاايهم لدى احملاكم الشرعية.

 6شالوم"، "بن ميمون".

 م القضاء:تنظيم مها -1-2

قام النظام القضائي يف إايلة اجلزائر على االزدواجية، سواء املذهبية، أو الدينية، أو االجتماعية، أو طبيعة      
 القضااي. وهبذه االزدواجية ُحددت األدوار املخولة لكل موظف يف خطة القضاء ودائرة نفوذه.

                                                   
 .72مصطفى أمحد بن محوش، فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف الُعثماين اجلزائري، ص  -1 
 املرجع نفسه، نفس الصفحة. - 2
، 1830-1700واحلرفيون مبدينة اجلزائر كان هذا املنصب حمل تنافس بني العائالت الطاحمة إىل النفوذ والسلطة، يُنظر: عائشة غطاس، احلرف   - 3

 .48، ص 2001-2000دكتوراه يف التاريخ احلديث، قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة اجلزائر، 
 .110 – 108، ص ص -القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 4
 .110، 109املرجع نفسه، ص ص  - 5
 .50املرجع السابق، ص  - 6
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 * االزدواجية املذهبية:     

ة ابجلزائر على املذهب احلنفي، ابعتبار أصوهلا الرتكية العثمانية اليت تبنت هذا املذهب اعتمدت الطبقة احلاكم     
والقاضي األعلى  2وأول مُمثل للقضاء احلنفي هو الداي، بصفته املسؤول األول عن الشؤون القضائية، 1من قبل،

 الذي تُرفع إليه النزاعات، ويكون ُحكمه قطعياً ال رجعة فيه.

ويتم على أساس انتماء العامل إىل أحد املذهبني  3اي يف سلطته القضائية قاضيان، حنفي ومالكي،يُعني الد     
وتضلعه يف الفقه والعلوم الدينية وحسن السرية وشهرته ابلتقوى، وسلطة القاضيان واسعة، حيث يتولون األحوال 

 4الشخصية، واملعامالت، وتسجيل العقود ومحاية الضعيف وغري ذلك.

ا ُعني يف احملكمتني الشرعيتني مفتيان، أحدمها حنفي واآلخر مالكي، وكانت العالقة بني املفيت والقاضي كم      
إال أن حكم القاضي يكون ابإللزام، عكس املفيت الذي ال إلزام على  تكاملية فكالمها يتوىل املنازعات،عالقة 

قد يسأله شخص واحد على مسألة صمني، أما املفيت ُحكمه، كما أن القاضي ينظر يف املسائل املشرتكة بني خ
ورغم اختالف املذهبني، تُرك للمتقاضني احلرية التامة يف اختيار إحدى احملكمتني، فكما جند 5ختصه لوحده.

 6األحناف يتقاضون لدى احملكمة املالكية، يتقاضى املالكية لدى احملكمة احلنفية.

 *ازدواجية القضااي:     

سائل القضائية إىل مسائل مدنية ومسائل جنائية، فكانت املسائل املدنية مثل: املعامالت، األحوال تنقسم امل     
الشخصية، األوقاف، حُتال على القاضي احلنفي أو املالكي أو على اجمللس العلمي، أما املسائل اجلنائية مثل: 

 7اي، ولآلغا النظر يف القضااي العسكرية.القتل والسرقة والزان، أو املسائل السياسية، يتوالها الداي أو الب

 

                                                   
(، ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، قسم التاريخ وعلم 1519-1830حممد مقصودة، الكراغلة والسلطة يف اجلزائر خالل العهد الُعثماين ) - 1

 .59م، ص 2014اآلاثر، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
 .216ص  القضاء يف اجلزائر من العهد الرببري إىل حرب التحرير الوطين، الصادق مزهود، اتريخ - 2
 .24م، ص 2007عبد املنعم اجلميعي، الدولة الُعثمانية واملغرب العريب، دار الفكر العريب، القاهرة،  - 3
 .217، 216ص ص  ،املرجع السابق - 4
 .547 -544ص ص حممد لعباسي، عالقة رجال اإلفتاء يف اجلزائر خالل العهد العثماين،  - 5
 .215ص  القضاء ابجلزائر خالل العهد الُعثماين،مصطفى عبيد،  - 6
 .83، ص -القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 7
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 * االزدواجية االجتماعية:     

متيزت السلطة القضائية ابألخذ بعني االعتبار االمتيازات االجتماعية عند تطبيق أحكامها، فاألتراك يُعاقبون      
ائمهم، ويف حالة اإلعدام يعلقون سراً يف دار آغا االنكشارية، بينما الرعية من العرب واألمازيغ ُيشهر هبم وتُذكر جر 

ومل يكن اإلعدام ليلحق ابإلنكشاريني إال اندرا، إمنا ُتستبدل هذه العقوبة، ابلنفي كأقصى حد  1عند ابب املدينة.
 2احرتاماً للمؤسسة العسكرية االنكشارية، بينما كان إعدام اجلزائريني يُنفذ ولو مجاعياً.

فإن ضرب اجلزائري الرتكي أو دفعه فستقطع يُده، وإن قتله يُقتل، أما إذا  أما إذا ختاصم جزائري مع تركي،     
 3اعتدى الرتكي على اجلزائري، يُنصح الرتكي أو يُوبخ.

وابملقابل فإن املرأة كانت ضحية هي األخرى يف هذا التباين االجتماعي وإن مل يكن على ٌمستوى العرق      
وإن ارتكبت جرمية الزان  4)ذكر وأنثى(، فبُمجرد الشك فيها تُعاقب،تركي(، بل على مستوى اجلنس  -)جزائري 

 5ُيسار هبا يف املدينة دون نقاب، ُمسدلة شعرها، مث تُرمى يف البحر أو من مكان عاٍل.

 * االزدواجية الدينية:     

يف املعامالت أو حُبكم تواجد أهل الذمة وسط اجملتمع اجلزائري، حصل التقارب بني الفرقتني والذي متثل      
 املصاهرة أو غريك ذلك، فكان من الطبيعي أن حتصل بينهما خصومات ومنازعات حُتال على القضاء اإلسالمي.

كانت أحكام القصاص، من مظاهر تطبيق هذه االزدواجية الدينية، فاألهايل تُقطع رؤوسهم ابلسيف واألتراك       
أما إذا أنقص اليهودي أو النصراين من معدن العملة تُقطع يديه   6 خُينقون، وحُيرق اليهودي، والشنق للمسيحي،

 7وُيشنق ويُطاف جبثته على ظهر محار يف أرجاء املدينة.

                                                   
 .59(، ص 1519-1830ة يف اجلزائر خالل العهد الُعثماين )حممد مقصودة، الكراغلة والسلط - 1
 .217 ص القضاء ابجلزائر خالل العهد الُعثماين،مصطفى عبيد،  - 2
 .215املرجع نفسه، ص  - 3
 .149، ص -القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 4
 .222املرجع السابق، ص  - 5
 .145املرجع السابق، ص  - 6
 .39رحلة العامل األملاين: ج. أو. هابنسيرتايت إىل اجلزائر وتونس وطرابلس، تر: انصر الدين سعيدوين، دار الغرب، تونس، ص  - 7
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تعترب معسكر يف اتريخ اجلزائر احلديث حاضرة من حواضر العلم والثقافة وقلعة من قالع اجلهاد، زاوجت بني      
العطاء العلمي الثقايف من خالل إجناب علماء وشيوخ دعموا اخلزانة اجلزائرية ابلكتب واملخطوطات، وبني العطاء 

ء اجليوش للقضاء على التواجد الصلييب يف السواحل اجلزائرية، وكذا الثورات الداخلية املؤثرة الثوري اجلهادي، إبنشا
 يف أمن اإلايلة.

 املسامهة العلمية لرجال القضاء: -2-1

الكالم عن اإلنتاج العلمي لقضاة معسكر يطول، هذا ألن الكم اهلائل من املؤلفات، والقيمة الثمينة      
للمعلومات اليت تضمنتها، وكذا اجلهد الكبري الذي بذله رجال القضاء يف سبيل االرتقاء ابجملتمع املعسكري 

ن املفقود واجملهول، ولعل هذه املسامهات ومدينته إىل مستوى احلاضرة، ال مُيكن حصر املعروف منها، فضال ع
 شارك فيها كل رجال القضاء املعسكري، ابختالف مراتبهم، وصالحياهتم.

 مسامهة الباايت: -2-1-1     

ويقول أيضا "األتراك كانوا  1"وسرية األتراك عجم هذه األمة حمبة العلماء وأهل الدين"، :يقول العريب املشريف     
مع جورهم وشدة ظلمهم حيبون العلماء وخيضعون هلم، ويتذللون بني أيديهم أكثر من تذلل الروم لرهباهنم واليهود 

 3وال يستشفع عندهم عامل أو ويل إال وقُبلت شفاعتهم ولو يف موجبات القتل. 2ألساقفتهم..."،

شريف، رغم خروج بعض الباايت عن هذا الوصف، مثل الباي احلاج قول امل علىهذا ما كان عليه الباايت      
والباي حسن آخر  4"وكان مبغضا للعلماء واألولياء وغريهم من أهل النفع" :خليل، الذي يقول فيه اآلغا املزاري

                                                   
ري الدولة واجملتمع يف بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ماجست - 1

 .101م، ص 2014 -2013اجلزائر خالل العهد العثماين، قسم التاريخ وعلم اآلاثر، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
حامد العريب بن علي املشريف ماجستري  أليب -اجلزء اخلاص ابجلزائر–عبد املنعم القامسي احلسين، ذخرية األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول  - 2

 .21م، ص 2001يف أصول الدين، مارس 
 املرجع نفسه، نفس الصفحة. - 3
 .287اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود يف أخبار وهران واجلزائر وإسبانيا إىل أواخر القرن التاسع عشر، ص  - 4
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خري  1دينحمي ال واجلُرأة على األولياء والشرفاء، كاألمري عبد القادر وأبيه ابايت وهران، كان عهده قمع للعلماء
 2مثال.

من مظاهر حب الباايت للعلم وأهله، تشييدهم للمؤسسات الدينية والثقافية، وأول عمل دونته كتب التاريخ      
م، فمن إجنازاته 1747يف هذا اجملال كان يف عهد الباي عثمان بن إبراهيم، الذي توىل حكم اإلايلة الغربية سنة 

 4اليت أصبحت حمكمة قاضي معسكر. 3القبة والدار الواقعة قرب اجلامع،تشييده للجامع األعظم مبدينة معسكر، و 
وجنده أيضا ُمشاركًا يف مسألة األنساب اليت كانت تشغل خاصة الناس والعوام، حيث يذكر صاحب احلقيقة 
واجملاز يف كالمه عن سيدي يوسف بن عيسى الشريف: "وحضر للحكم يف شرفهم القاضي اإلمام مبدينة القلعة 

يد حممد بن عيسى والسيد احلاج عثمان ابي اإلايلة الغربية وتلمسان يف ءاخر ربيع الثاين عام ستة وستني الس
 6فيقول: "وعلى هذه الشجرة املباركةيف مسعى الباايت ويُؤكد ذلك عبد هللا بن حشالف  5وماية وألف"،

وفيه يقول أبو راس الناصر "الفقيه اهلمام والبطل الضرغام امللك  7إمضاءات السالطني والباايت مع التحارير"،
كما اشتهر   8العالم، الذي أبعباء الوالية قائم وحاصد شوكة أهل الكفر والطغيان الزانكي سيدي الباي شعبان".

 9.الباي إبراهيم امللياين حببه للعلماء وطلبة العلم وتكرميه هلم، وقضاء مآرهبم، وعدم رد أي طلب هلم

ورغم أن عدد الباايت الذين سكنوا معسكر وحكموا ابيلك الغرب يفوق العشرة، إال أّن ِقصر مدة ُحكمهم      
وكثرة الدسائس واالغتياالت وكذا نُدرة املصادر اليت حتفظ املادة العلمية، حال دون معرفة مسامهة الباايت 

                                                   
األعيان، ولد ابلقيطنة، حج ثالث مرات، وهو والد األمري عبد القادر، عادل نويهض، معجم حمي الدين بن مصطفى احلسين: عامل ابلفقه، من  - 1

 .114م، ص 1980، 2أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، م.ن.ث.ت.ت.ن، لبنان، ط
 .20م، ص 2014، 1والنشر، اجلزائر، ط منشورات خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية، معسكر اجملتمع والتاريخ، مكتبة رشاد للطباعة - 2
م، ماسرت اتريخ احلوض الغريب املتوسط، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية 1830 -1518شعالة كرمية، األسرة العلمية ببايلك الغرب  - 3

 .13م، ص 2015 -2014، -معسكر–واالجتماعية، جامعة مصطفى اسطنبويل 
 .284املزاري، طلوع سعد السعود يف أخبار وهران واجلزائر وإسبانيا إىل أواخر القرن التاسع عشر، ص اآلغا بن عودة  - 4
 )وجه(.62احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 5
ه. يُنظر: عبد احلق شرف، صورة األسرة 11أقدمها يعود للقرن يذكر صاحب "الدرر البهية" على أن عائلة املشارف حصلت على عشرين ظهرياً،  - 6

 .136م، ص 2011، جوان 1، ع جملة الناصريةاملشرفية مبنطقة معسكر يف كتاابت حيي بوعزيز، 
 .66م، ص 2006، 1عبد هللا بن سيدي علي حشالف، كتاب سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرسول، نشر الذاكر املذكور، اجلزائر ، ط - 7
 .299م، ص 2012، 1أبو راس الناصر، عجائب األسفار ولطائف األخبار، تح: بوركبة حممد، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، ج - 8
. يُنظر أيضا: اآلغا بن عودة املزاري طلوع سعد 102م، ص 2002حيي بوعزيز، مدينة وهران عرب التاريخ، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص  - 9

 .285السعود يف أخبار وهران واجلزائر وإسبانيا إىل أواخر القرن التاسع عشر، ص 
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الكتب واألشعار، وخمتلف األحداث واألخبار، وينفرد اآلخرين، ما عدى الباي حممد بن عثمان الكبري املذكور يف 
 عن غريه جبهوده الكبرية يف ميدان العلم والثقافة.

قبل أن نُعدد إجنازات الباي حممد الكبري، نذكر مستواه العلمي الذي مل يكن دون علماء الراشدية، فقد كان      
وهذا الرصيد املعريف  1طب وغريها من علوم عصره،ُملمًا ابألدب والتاريخ والشعر والفقه والتفسري والفلك وال

ويذكره  3أنه واسع الثقافة على خالف األتراك اآلخرين، 2من عاش بقربه وعرفه؛ فيصفه تيدانللباي، اعرتف به كل 
اآلغا بن عودة املزاري بقوله: "الفقيه اجملاهد السيد حممد بن عثمان..." ويقول يف موضع آخر "فكان رمحه هللا من 

 5وليس هذا ابلغريب لكون الباي ميتلك مكتبة خاصة به، يُطالع فيها. 4ل البالغة واللسان الفصيح".أه

فقرهبم جمللسه وأغدق  6كان الباي حممد الكبري من املعظمني ألهل العلم وطالبه "حمبًا للعلماء والصلحاء"،      
ومثل ذلك أمرُه للخزانجي أبن مينح أفراد  8ون،ومشل ذلك األشراف املرابط 7عليهم من املال وحنوه من اإلمتيازات،

حىت قال فيه احلافظ أبو راس الناصر مادحًا يف قصيدة  9هذه الطائفة أراض زراعية بضواحي مدينة معسكر،
 مطلعها:

 10ولكن إحسان امللك حممدا *** دعتين إىل شعر يف مدحه ابرع

يطلب من الُنسَّاخ نسخها ومن العلماء اختصارها  وبلغ به حب العلم إىل شراء الكتب ابلثمن الباهظ، مث     
ككتاب األغاين أليب فرج األصفهاين، الذي توكل مبهمته ابن سحنون الراشدي، ومنحه الباي مائة سلطاين وأمره 

                                                   
 .136علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 1
سفينة إسبانية، مث م، أسره البحارة اجلزائريون وهو يعمل يف نقل براميل اخلمر من مالقة إىل مرسيليا على منت 1785هو أسري فرنسي ولد سنة  - 2

الرحلة واألسر اشرتاه الباي حممد بن عثمان الكبري، وواله منصب اخلزندار ملدة ثالثة أعوام وسبعة أشهر، يُنظر: عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات 
 .25، 24م، ص ص 2009خالل العهد العثماين )مذكرات تيدان أمنوذجا(، دار اهلدى، اجلزائر، 

 .39ص  املرجع نفسه، - 3
 .289اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود يف أخبار وهران واجلزائر وإسبانيا إىل أواخر القرن التاسع عشر، ص  - 4
 .186م، ص 1830 -1519حممد مقصودة، الكراغلة والسلطة يف اجلزائر خالل العهد العثماين  - 5
 .290املصدر السابق، ص  - 6
 .41، نظم عجيب يف فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع، تح: تقي الدين بوكعرب، منشورات نداء الرتاث، د.ت.ط، ص أبو راس الناصر املعسكري - 7
 .52علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 8
 .98املرجع نفسه، ص  - 9

 .411، ص 2أبو راس الناصر، عجائب األسفار ولطائف األخبار، ج - 10
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كما أمر بعض خواص ُكتابه بتدوين   1جبمع طب القاموس، وحسن ترتيبه، وأعطاه يف املقابل مخسني سلطانياً.
التلمساين يف   اليت عرفها البايلك، مثل رحلته حنو اجلنوب الصحراوي، دوهنا أمحد بن هطالاألحداث الكربى 

بتدوين أحداث الفتح  2كتاب "رحلة حممد الكبري إىل اجلنوب الصحراوي اجلزائري"، وكّلف ابن زرفة الدحاوي
ار عليه أيضا جبمع أتليف ، كما أش3الثاين لوهران، فألف األخري كتاب "الرحلة القمرية يف السرية احملمدية"

 4"االكتفاء يف حكم جوائز األمراء واخللفاء"، لُيهيئ الوضع ملشاريعه التوسعية والرد على خصومه.

أما منشآته الثقافية اليت خلدت امسه على جدراهنا، وكانت مقرًا للعلماء والقضاة والطلبة، منها املسجد      
م، وُيسمى مسجد عني البيضاء، مث ُعرف 1782ه/ 1195لقعدة ذي ا 5الذي انتهى من بنائه يوم  5الكبري،

 7ورتب له الباي خطيباً وإماماً. 6مبسجد املبايعة، وأخرياً مسجد سيدي حسان،

 8جبانب املسجد الكبري بىن الباي حممد بن عثمان الكبري املدرسة احملمدية، نسبة إىل امسه )حممد الكبري(     
ورتب هلا أربعة مدرسني، أحدهم للتفسري  9اجلياليل تسيري شؤون املدرسة، وكّلف الشيخ حممد بن عبد هللا

واحلديث، والثالثة لغريمها، ورتب لكل بيت يف املدرسة ما يكفي لشراء الزيت يف كل شهر، وملقدم الطلبة راتباً 
األانم، وغري ذلك  معلوماً، وملن ُيصحح ألواحهم كذلك، وملن يروي حديث اللغو يوم اجلمعة، ومن يقرأ هلم تنبيه

وكل هذا من األحباس اليت خصها ابجلامع واملدرسة، منها  10وكتب إثبات اجلميع يف حجر مثبتة يف جدرانه،
كما أوقف عليها خزانة كتب بىن هلا بيتا جبوار اجلامع حبوسًا للطلبة  11احلمام وحوانيت وكوشة وغريها،

                                                   
 .136علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 1
عالم هو ابحث وانظم، له اشتغال ابلتاريخ، توىل الكتابة لدى الباي حممد الكبري، مث قضاء وهران بعد فتحها، وتويف هبا. عادل نويهض، معجم أ - 2

 .158اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، ص 
. يُنظر 62م، ص 2010، 6، ع جملة الثقافة اإلسالميةم، 1792حممد بوشنايف، دور الطلبة يف حترير وهران الثاين من االحتالل اإلسباين عام  - 3

، 2008 ، ديسمرب3، ع جملة املواقفأيضا: بن داهة عدة، النزعة اجلهادية لطلبة العلم ومحلة القرآن الكرمي يف منطقة معسكر خالل العهد العثماين، 
 .88ص 

 .347، ص 2م، ج1998، 1م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1830 -1500أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف  - 4
 .134علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 5
 .38، 37قوع، ص ص أبو راس الناصر املعسكري، نظم عجيب يف فروع قليل نصها مع كثرة الو  - 6
 املرجع السابق، نفس الصفحة. - 7
 .39املصدر السابق، ص  - 8
 .46م، ص 2010، 6، عجملة الثقافة اإلسالميةبلرباوات بن عتو، إسرتاتيجية الباي حممد الكبري يف فتح وهران واملرسى الكبري،  - 9

 .134علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 10
11 - M. Gorguos, Notice sur le bey d’Oran, Mohamed el Kebire, R. A, V: 1, 1856, p 409. 
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 15راياًل حملِفظ الطلبة،  40راياًل للمدرسني،  60تايل: فكانت أجور عمال املدرسة على النحو ال 1واألساتذة.
  2رايال لوكيل خزانة الكتب، ونصف رايل حق زيت الطلبة.

أبرز العلوم اليت كانت ُتدرس ابملدرسة احملمدية، هو علم الفقه، مثل حواشي شرح الشيخني الزرقاين واخلرشي      
يسهما للطلبة، وحاشية الشيخ مصطفى الرماصي، وكذا التفسري ومها احلاشيتان اللتان اعتمدمها أبو راس يف تدر 

وألمحد بن  4حىت قال فيها أمحد بن سحنون الرّاشدي: "كاد العلم أن يتفجر من جوانبها"، 3واحلديث وغريه...
 حممد بن عالل القرومي أبيات مدٍح يف املدرسة يقول فيها:

 ب اجلوهروترى املدرس قد عال كرسيه *** يُلقي على العلماء حُ 

 حتويه مدرسة غدت آاثرها *** حتييه ابلعلم الشريف األشعري

 5حتمي رسوم اجلهل من ألواحها *** حتمي مشائله من الزور السري

وخصص خلدام هذه املساجد مرتبات  6كما قام الباي حممد الكبري بتوسيع املسجد القدمي، وأوصل له املاء،      
 اليت قال فيها أبو راس: 8وشيَّد جبوار املسجد القدمي حمكمة معسكر، 7ري.أيضا كما فعل مع خدام املسجد الكب

 فلله مبناها اجلميل فإنه *** يفوق على حكم السعود ميانيا      

 متد هلا اجلوزاء كف مصافح *** ويدنوا هلا بدر السماء مناجيا 

 هي القبلة الغراء عّز نظريها *** ترى احلسن فيها مكتسيا وعاراي   

 عجب إن فاقت الشهب يف العال *** وقد جاوزت فيها املدار املضاهيا وال
                                                   

م، احلياة الثقافية يف اجلزائر خالل العهد العثماين، دار 1954منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب  - 1
 .29ص  م،2007القصبة للنشر، اجلزائر، 

 .45أبو راس الناصر املعسكري، نظم عجيب يف فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع، ص  - 2
 .134علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 3
عامل املعرفة للنشر والتوزيع، اجلزائر أمحد بن حممد بن علي بن سحنون الرّاشدي، الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين، تح: املهدي البوعبديل،  - 4
 .136م، ص 2013، 1ط
 .261، ص 2م، ج1830 -1500أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف  - 5

6  - M. Gorguos, Notice sur le bey d’Oran, Mohamed el Kebire, p 408. 
 .182، ، ص 1830 -1519العثماين، حممد مقصودة، الكراغلة والسلطة يف اجلزائر خالل العهد  - 7
 .161م، ص 2003، جوان 3، ع جملة عصورم: حياته وآاثره، 1797 -1779بلرباوات بن عتو، الباي حممد الكبري ابي وهران  - 8
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 1هبا معمر حاز البهاء وقد غدا *** هبا القصر قد فاق املباين ُمباهيا

ومما حفظه لنا التاريخ من خدمة الباايت للعلم وأهله بعد الفتح الثاين لوهران وخاصة مبعسكر؛ ما قام به      
العلماء من جملسه ومن بينهم أبو راس الناصر، وكان قد بىن له مكتبة مبعسكر مسيت الباي مصطفى، الذي قرَّب 

 2م.1803)بيت املذاهب األربعة(، وقد أتثر كثريا أبو راس مبقتل هذا الباي يف موقعة فرطاسة عام 

شيخ السفر ألداء لرتميم مكتبته، وملا نوى الرايل  أما الباي حممد بن عثمان، فقد أعان الشيخ أبو راس مبائة     

م قدم إليه نفس الباي مائة 1812ه/ 1227فريضة احلج جهزه هذا الباي بكل ما حيتاج إليه، وعند عودته عام 
 3حمبوب.

 مسامهة القضاة وأعواهنم: -2-1-2     

قدم علماء معسكر وأعياهنا، املشتغلون مبهام القضاء والفتوى قبل أن يُقيموا خطة عليها، أو يُنظموا إدارة هلا      
مادة علمية ورصيدًا ثقافيا ال ُيستهان به، بفضل زواايها وشيوخها العاملني على القيام حباضرة معسكر وإحلاقها 

نة أو مازونة وغريها، بدأت أول لبناهتا ابشتهار املنطقة بعلم بركب احلواضر املشهورة، كحاضرة فاس أو الزيتو 
التوحيد، وكان كل عامل معسكري، أو شريف مرابطي، أو حىت حامل طريقة صوفية، يُقيم زاوية مبوضع إقامته أو 

 مبسجد أو ضريح، حىت قيل أن كل دومة يف غريس بويل صاحل.

م الدين، بدًء من حتفيظ القرآن مث الفقه على مذهب مالك، كذا أغلب ما يتم تدريسه يف هذه الزوااي هو علو      
إضافة إىل تلقني األوراد الصوفية على غرار الشيخ  4علوم اللغة واألدب، والعلوم العقلية كالرايضيات وعلم الفلك،

 5سيدي حممد بن اهلامشي الذي كان "خمتصا بتلقني الورد الطييب".

 تهرت بنشر العلم نذكر على سبيل املثال ال احلصر:من بني هذه الزوااي اليت اش      

 زاوية الشيخ حممد السليمان. -
                                                   

 .283، ص 2م، ج1830 -1500أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف  - 1
 .19، 18والتارخيية، معسكر اجملتمع والتاريخ، ص ص منشورات خمرب البحوث االجتماعية  - 2
 .19املرجع نفسه، ص  - 3
أليب حامد العريب بن علي املشريف، ص  -اجلزء اخلاص ابجلزائر–عبد املنعم القامسي احلسين، ذخرية األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول  - 4

36. 
 )وجه(. 78واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة - 5
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 زاوية الشيخ عبد هللا عبد الرزاق اإلدريسي. -

 زاوية الشيخ عبد القادر بن خمتار اإلدريسي. -

 زاوية الشيخ حمي الدين بن مصطفى اإلدريسي. -

 (.زاوية الشيخ سحنون بن أمحد احلسيين )مدرس املدونة -

 1زاوية الشيخ اهلامشي بوشنتوف. -

 2زاوية الشيخ عبد القادر بن عبد هللا املشريف. -

أما عن اجلهود الفردية اليت قام هبا قضاة معسكر وأعواهنم سواء كانوا مرمسني من طرف السلطة الرتكية أو      
لعصر غرة مجع علماء م، أشهرهم "شيخ شيوخ ا18ه/ 12شعبيني، فقد كان عطاؤهم ممتد منذ مطلع القرن 

مصطفى الرماصي، ما   3القطر، خامتة احلفاظ والنقاد مشس بذور األقوايء األفراد فاتح قفل مشكالت الوصم"
أما قوله السابق "فاتح قفل  4كتب عنه مؤرخ وال نسابة إال وأبدع يف وصفه ومدحه، حىت متَّ اإلطراء وعمَّ.

وجتلت عبقريته  5 قضااي الفقه املالكي اليت يصعب حلها،مشكالت الوصم" فالقصد منها التحقيق الفقهي يف
اليت هّذب فيها مذهب اإلمام مالك، منهجه يف  6وُشهرته يف حاشيته املشهورة على شرح التتائي ملختصر خليل،

  7ذلك اإلطالع على كتب األقدمني وخالفاهتم، مث يُرجح ما ظهر له ترجيحه.

                                                   
أليب حامد العريب بن علي املشريف، ص  -اجلزء اخلاص ابجلزائر–عبد املنعم القامسي احلسين، ذخرية األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول  - 1

36. 
دورها الثقايف والسياسي، دكتوراه اتريخ وحضارة إسالمية، كلية العلوم اإلنسانية فوزية لزغم، البيواتت واألسر العلمية ابجلزائر خالل العهد العثماين و  - 2

 .244م، ص 2014 -2013واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
، ع جملة احلضارة اإلسالميةم(، 1724ه/1136محدادو بن عمر، التعريف ابلرتاث املخطوط للشيخ مصطفى بن عبد هللا بن مؤمن الرماصي ) - 3

 .420م، ص 2014، ماي 22-23
ذ عن هو أبو اخلريات مصطفى بن عبد هللا بن موسى الرماصي، من بلد قريب من مازونة اإلمام الفقيه العالمة احملقق الفهامة املؤلف املدقق أخ - 4

الزكية يف طبقات املالكية، دار الكتب شيوخ مازونة ومصر منهم اخلرشي والزرقاين... يُنظر: حممد بن حممد بن عمر بن قاسم خملوف، شجرة النور 
 .482، ص 1م، ج2002، 1العلمية، لبنان، ط

 .421املرجع السابق، ص  - 5
نشر والتوزيع، حممد بن ميمون اجلزائري، التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية، تح: حممد بن عبد الكرمي، الشركة الوطنية لل - 6

 .77م، ص 1972، 1اجلزائر، ط
 .130بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص  - 7
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لرماصي، وإعطاء صورة ولو ُجزئية له، نسرد عبارات من حاشيته املذكورة تدل ملعرفة قدر العمل الذي قام به ا     
على اختياراته األصولية والفروعية؛ فيقول مثاًل: "ومل أر أحدًا عرّج على هذا التأويل، وال معىن له يصحُّ والعجب 

هل هو  -ابلشهادة–ويقول يف موضع آخر، عن مسألة "النطق  1كيف نقله وأقره"،  -يقصد التتتائي–من )تت( 
شرٌط يف صحة اإلميان، أو شرط إلجراء األحكام الدنيوية فقط؟"، فُيعرِّج قائال: "وقد بسطناه يف شرحنا لعقيدة 

أما حترره حترر األئمة اجملتهدين ونبذه للتقليد احملض وانفراده يف مسائل  2السنوسي فانظره إن أردت حتقيق ذلك"،
أو يف قوله: "والعجب من  3يف هذه املسألة ألين مل أَر من حّققها من ُشرَّاحه" عدة، جنده يف قوله: "وإمنا أطلنا

كما يذكر املهدي البوعبديل   4غفلة هؤالء األشياخ عن هذا املعىن، وغفلة من بعدهم عن التنبيه يف ذلك عليهم".
 5أن االستفتاءات كانت ترد على الرماصي من خمتلف األقطار.

هذا فضاًل عن مؤلفاته األخرى، كحاشيته على شرح اخلرشي على خمتصر خليل، وكفاية املريد يف شرح عقيدة      
وله مشاركة يف قضية النسب، حيث   7وأتليٌف يف املنطق، 6التوحيد، ورسالة يف العتاب خبصوص مسائل فقهية،

سى البوخليلي الشريف احلسين خمتط كتب رسالة لطيفة يف ذكر نسب املشارف واتصاهلم بسيدي يوسف بن عي
  8زاوية الكرط.

ومن هؤالء التالميذ  9أما عن تالمذته فهم قلة، إما بسبب حترشات النصارى أو عالقته املتوترة مع األتراك،     
الذين خترجوا على يديه الشيخ حممد بن علي بن أمحد بن عبد الرمحن الشريف، اجلعدي موطنا، من عمالة اجلزائر 

 11كان من احملدثني الكبار.و ومنهم املنور التلمساين دفني مصر،  10أجازه الرماصي،وقد 

                                                   
 ،1الرماصي مصطفى، حاشية الرماصي على التتائي على خليل، تح: مصطفى بن حّسان، منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، اجلزائر، ط - 1

 .515، ص 1م، ج2015
 .442، 441املصدر نفسه، ص ص  - 2
 .392املصدر نفسه، ص  - 3
 .276املصدر نفسه، ص  - 4
 .30، 29املصدر نفسه، ص ص  - 5
 . 26املصدر نفسه، ص  - 6
الوطنية للكتاب، د.ت.ط، ص أبو راس الناصر، فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ريب ونعمته، تح: حممد بن عبد الكرمي اجلزائري، املؤسسة  - 7

54. 
 .124بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص  - 8
 .18الرماصي مصطفى، حاشية الرماصي على التتائي على خليل، ص  - 9

 .16املصدر نفسه، ص  - 10
 .203م، ص 2013، 2012، 8-7، ععصور اجلديدةأحممد بوشريط، الرماصي وإسهاماته الثقافية،  - 11
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شيخ اجلماعة، فقد تصدر للتدريس مبعهد الشيخ حمي الدين يف زاوية  1عبد القادر بن عبد هللا املشريفأما      
قال عنه العريب املشريف: "كان املشريف رضي هللا  2القيطنة، مث أسس لنفسه زاوية ابلكرط، وأصبحت ُتضاهي األوىل

عنه يف علم األصول والفروع حبر األحبار وقد شغله عن التأليف قيامه بوظيفة العبادة، ولو مُجعت فتاواه الفرعية 
ويقول: "وله أدبيات حمفوظة عند علماء عصره وفتوى عديدة مبشهور أقوال املذهب  3ودوِّنت ملألت الديوان"

منها: "نظم اجلواهر يف ُسلم أهل  6والبنه الطاهر املشريف آتليف 5ولعله املؤلَّف املوسوم بـ"الفتاوى" 4"،املالكي
مث حفيده  مصطفى سقاط، "كان إمامًا يف الفقه  7البصائر"، و"زهر اآلداب يف مجع شعر أفاضل الُكتاب".

وية زين العابدين عبد القادر، عرف بـ )بنعبد جاء يف فهرس الفهارس: "هو العالمة احملدث املسند الرا 8واحلديث"،
هللا( وهو امسه احلقيقي امسًا مركبًا على قاعدة أهل معسكر واحلشم... مسند املغرب األوسط يف وسط القرن 

ومنهم  9املنصرم، له عدة إجازات من املشارقة واملغاربة، لو مجعت خلرجت يف جملد ومع ذلك ضيعه أهله"،
 11"احلكمة" و"الغوثية الكربى". صاحب 10القاضي حممد بن حوا،

أما يف احلديث عن ُكتَّاب الباي، بصفته املسؤول األول يف املؤسسة القضائية وبصفتهم أعوانه، فال يقل أمهية      
عن سابقيهم، رغم طغيان اجلانب األديب يف كتاابهتم؛ فلمحمد بن احلسن خوجة املستغامني، الذي كان كاتبا يف 

                                                   
لني من أسرة املشارفة اإلدريسية، ويُلقب إبمام الراشدية، ذكره أبو راس ضمن أساتذته وشيوخه، وهو صاحب كتاب "هبجة الناظر يف أخبار الداخ - 1

، ويُنظر أيضا: عبد هللا بن 1و راس الناصر املعسكري، نظم عجيب يف فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع، ص حتت والية اإلسبان كبين عامر"، يُنظر: أب
 .83حممد بن علي حشالف، سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرسول، ص 

 .244فوزية لزغم، البيواتت واألسر العلمية ابجلزائر خالل العهد العثماين ودورها الثقايف والسياسي، ص  - 2
 .21بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص  - 3
 .110املرجع نفسه، ص  - 4
 .181ص م، 2007، 2بشري ضيف بن أيب بكر بن عمر اجلزائري، فهرسة معلمة الرتاث اجلزائري بني القدمي واحلديث، اثلة، اجلزائر، ط - 5
 .134، ص 1حيي بوعزيز، موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، دار اهلدى، اجلزائر، د.ت.ط، ج - 6
أليب حامد العريب بن علي املشريف، ص  -اجلزء اخلاص ابجلزائر–عبد املنعم القامسي احلسين، ذخرية األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول  -7 

44. 
 .22اهر املشريف، وتلميذ أبو راس الناصر، وكان ممن وقع على وثيقة مبايعة األمري عبد القادر، أبو راس الناصر، نظم عجيب، ص هو حفيد الط - 8
، 2م، ج 1982، 2عبد احلي الكتاين، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط  - 9

 .577ص 
عالم حممد بن قدار بن اجليالين التوجيين نسبا، واملستغامني منشأ وداراً: أديب، مؤرخ، انظم، تعلم مبستغامن ومات هبا. عادل نويهض، معجم أهو  - 10

 .298اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، ص 
دة، العلماء والسلطة العثمانية يف اجلزائر، ماجستري م، يُنظر: شدري معمر رشي1732كان قاضيا لدى الباي بوشالغم بعد سقوط وهران سنة   - 11

 .38م، ص 2006-2005اتريخ حديث، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة اجلزائر 
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م(، كتب عدة أعمال أدبية منها: "عمدة الزاد يف إعراب كال 19مد الكبري، وهو من أدابء القرن )ديوان الباي حم
 1شيء وجئت بال زاد".

ومنهم ابن زرفة الدحاوي، وهو من أبرز ُكتاب الباي، عاجل مواضيع مهمة، كانت تشغل الباي والشارع      
يف ُحكم جوائز األمراء واخللفاء"، عاجل مسألة أحكام  املعسكري من أهل خاصته أو العوام، ففي كتابه "االكتفاء

والديون وحنو ذلك، أكثر فيه ابن زرفة النقول على  2األرض املفتوحة عنوة وصلحاً، وجتارة األمراء وهداايهم
 يقول فيه قاضي تلمسان الشيخ شعيب بن علي: 3الفقهاء املتقدمني من أهل املشرق واألندلس واملغرب،

 فة الويل *** عبد الرمحن جنل عيسى مويلوسيدي دح بن زر 

 كانت له اليد الطوىل يف العلم *** ويف املعارف بنور الفهم

 4ذا فكرة وفطنة وقدر *** معظماً موقراً يف القطر

أما القاضي أبو راس الناصر حافظ املغرب األوسط ورحالته، يذكره تلميذه ابن السنوسي قائال: "كان حافظاً      
 ،العلوم، عارفًا ابملذاهب األربعة ال ُيسأل عن انزلة إال جُييب عنها بداهة كأهنا حاضرة بني شفتيه متقنًا جلميع

حُمققًا ملذهب مالك، السيما خمتصر خليل، فله فيه امللكة التامة حبيث يُلقيه على طلبته يف أربعني يومًا واخلالصة 
سنة كاملة، حىت إذا علم أهلها كثرة الطلبة  36ة اعتكف أبو راس على التدريس أبم عسكر مد 5،يف عشرة أايم"

ويقول عن نفسه: "حىت صارت حضريت يف  6عليه وازدحامهم، عمل له الباي ُكرسيا يستعني به على التدريس،
هذا فضال عن رحالته يف اإلايلة وخارجها  7العلم تذكر يف اآلفاق، وتُنسيك دروس مصر والشام وتونس والعراق"،

 8مها.ومناظراته ألعال

                                                   
 .119حيي بوعزيز، موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، ص  - 1
حىت أصبحت هذه املسألة تشغل الرأي العام واخلاص، ومن املمتنعني عن قبوهلا: الشيخ امتنع الكثري من علماء معسكر عن قبول هدااي الباايت،  - 2

يف الرد على أيب  عبد القادر بن عبد هللا املشريف، وسيدي اهلامشي بن علي وابنه حممد... يُنظر: تقي الدين بوكعرب، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف
 .334، 333. يُنظر أيضا: بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص ص 22، ص راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة

 .84، ص 2م، ج1830 -1500أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف  - 3
 .129، 128عبد هللا بن سيدي علي حشالف، كتاب سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرسول، ص ص  - 4
 .150رس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، ص عبد احلي الكتاين، فه - 5
 .23، 22أبو راس الناصر، فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ريب ونعمته، ص ص  - 6
 .22املصدر نفسه، ص  - 7
 .150املرجع السابق، ص  - 8
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كتاابً، يف الفقه واألدب والتاريخ واألنساب وغري ذلك، رغم اشتغاله   130أما عن مؤلفاته، فقد فاقت      
 نذكر منها: 1ابلقضاء وأعبائه،

النبذة املنيفة يف ترتيب  –املدارك يف ترتيب فقه اإلمام مالك  –األحكام اجلوازل يف نُبذ النوازل  -يف الفقه :     
إزالة احللك يف إبطال الصوم عند من أيخذ برأي أهل  –العقود اجلوهرية يف النوازل املعسكرية  –فقه أيب حنيفة 

 حاشية احمللى جلمع اجلوامع...  –الفلك 

 –املنتقد كفاية املعتمد وهناية   –التشوف إىل مذهب التصوف  –الزهر األكم يف شرح احلكم -يف التصوف:      
 2اآلايت البينات ... –احلاوي لنبذ من التوحيد والتصوف واألولياء والفتاوي 

مروج الذهب يف نبذة من النسب  –شرح العقد النفيس يف ذكر األعيان من أشراف غريس  -يف النسب:      
عبد القادر بن  لقطة العجالن يف شرف الشيخ 3-الوسائل إىل معرفة القبائل  –ومن إىل الشرف انتهى وذهب 

 زاين وأنه من بين زاين ملوك تلمسان...اخل

لكي نتعرف على الكيف بعد الكم، نستقرأ ما بني سطور بعض مؤلفاته حىت نقف على شخصية احلافظ أيب      
 راس العلمية، ومدى اجتهاداته الفقهية، وحتقيقه يف علم األنساب.

ابت الشيخ أبو راس ونبذه للتقليد، وحتقيق بعض النصوص يظهر جليا التحرر الفقهي االجتهادي يف كتا     
الفقهية ولو لكبار الفقهاء واألصوليني؛ مثال يف كالم الشيخ أبو راس عن التوراة وجواز العمل به يقول: "فما 
لشراح خمتصر خليل وغريهم يف فصل قضاء احلاجة غري صحيح، ومل ُيِصْب من اعرتض على القاضي عياض وغريه 

السيما يف كتاب الشفاء، وحترمي الفقهاء قراءهتا، حىت ابلغ بعضهم فقال:  -يقصد التوراة–النقل عنها يف كثرة 
ويف موضع آخر يُرجح أبو راس أبن التحريف الواقع يف التوراة  4جيوز االستجمار أبوراقها وهذا مما ال ينبغي"،

                                                   
 .25أبو راس الناصر، فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ريب ونعمته، ص  - 1
 .235 – 137بشري ضيف بن أيب بكر بن عمر اجلزائري، فهرسة معلمة الرتاث اجلزائري بني القدمي واحلديث، ص ص  - 2
 .301املرجع نفسه، ص  - 3
 .42م، ص 2014أبو راس الناصر، زهر الشماريخ يف علم التاريخ، تح: حبيب يعقوب، دار احلمراء، سيدي بلعباس،  - 4
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فيقول أبو راس: "ولو بدلوا األلفاظ  1،﴾ا ُحكم هللاعندهم التوراة فيه﴿ابلتأويل ال األلفاظ، ُمستدال بقوله تعاىل: 
 2مل يكن عندهم التوراة اليت فيها ُحكم هللا".

وجند نزعته االجتهادية أيضا يف كتابه "احلُلل احلريرية يف شرح املقامات احلريرية"، حيث تعجب من العالمة      
بعد( سحبان بن وائل، وقد عاش إىل زمن  ابن التلمساين يف استشكاله قول من قال أن أول من نطق بـ )أما

معاوية، فيقول أبو راس: فكيف يتفق هذا مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم ثبت عنه أنه قاهلا، مث قال أبو راس 
فرغم اعتماد أبو راس  3بعد ذلك: "وأعجب منه تقليد الرماصي له يف حاشيته على التتائي والكمال هلل تعاىل"،

إال أنه مل ُيَسلِّم  5وكوهنا من أشهر التصانيف تدقيقًا وحتقيقًا يف املغرب اإلسالمي، 4التدريس، حلاشية الرماصي يف
بكل ما جاء فيها، ونظر إليها نظرة انتقاد ومتحيص. أما كتابه "نظم عجيب"، فلم خيلوا هو كذلك من 

 يف إحدى أبياته: يقول أبو راس 6االجتهادات الفقهية وإن كانت فرعية، وهي من ضمن فقه النوازل،

 7وإطالق اخلرشي يف ابب الرهن *** كغريه ليس خال من وهن      

ومثل ذلك يف كتاب "الكوكب الدري يف الكالم على اجلدري"، الذي تناول فيه مسألة اجلدري، هل هو      
 8عيب يُرد به الرقيق، يكشف بذلك عن قدرات أيب راس الفقهية وكيفية اجتهاده.

نساب، مل يكن إنتاج أبو راس يف هذا الفن أقل أمهية، ففي كتابه "مروج الذهب يف نبذة من ابلنسبة لأل    
النسب ومن إىل الشرف انتهى وذهب"، الذي حقق فيه األنساب حتقيقاً، فأكد الصحيح منها، وأقصى املدعى 

                                                   
 .43املائدة، اآلية  - 1
 .41أبو راس الناصر، زهر الشماريخ يف علم التاريخ، ص  - 2
 .20الرماصي مصطفى، حاشية الرماصي على التتائي على خليل، ص  - 3
 .124، ص -أبو راس الناصري أمنوذجا–بكاري عبد القادر، اإلسهامات الثقافية والكتاابت التارخيية لعلماء اجلزائر العثمانية  - 4
 .482عمر بن قاسم خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، ص حممد بن حممد بن  - 5
مة بواقع النوازل يف اصطالح أهل التخصص هي: وقائع جديدة، ال يعلم فيها نص معني وال اجتهاد حُمدد، ومن شروط اجملتهد يف النازلة الدراية التا - 6

 .58 - 54م، ص ص 2010، يونيو 1، عة الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعيةجملالناس، يُنظر: لشهب بوبكر، منهج االجتهاد يف النوازل، 
 .70أبو راس الناصر املعسكري، نظم عجيب يف فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع، ص  - 7
ة، قسم احلضارة اإلسالمية، كلية م(، دكتوراه يف احلضارة اإلسالمي17-18محدادو بن عمر، املسامهة العلمية ملتصوفة ابيلك الغرب خالل القرنني ) - 8

 .151 -150م، ص ص 2013-2012العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
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أن رحلته احلجازية   فيها، ومنه أتت نقمة بعض الُسكان عليه، ممن طعن يف أنساهبم وجردهم من الشرف؛ وقيل
 1 لحج.اً للعلم أو قصداً لكانت فراراً أكثر منها طلب

وخرج أبو راس من إطاره اإلقليمي إىل أبعد من ذلك، فقد تطرق حىت ألصول العرب، وفصل يف رواايهتا منها      
ما جاء يف كتابه "زهر الشماريخ"، حيث يقول: "وأما ما يف اخلفاجي شارح الشفاء: أن العرب أبوهم قحطان 

 2وأمهم جرهم فغري صحيح".

وحني انتهى أبو راس الناصر من أنساب اإلنس حتقيقاً، راح خيوض يف أنساب اجلان وقبائلها، وألف يف ذلك       
 كتاابً مساه: "حتفة اإلخوان يف أرهاط وقبائل اجلان".

هذه بعض مآثر قضاة معسكر وأعواهنم يف ميدان العلوم الدينية كالفقه واألصول واحلديث وغريه، أما إنتاجهم      
اآلخر الذي ساهم يف كتابة اتريخ ابيلك الغرب خصوصًا واجلزائر عموماً، وله الفضل يف حفظ الكثري من 

ه الكتاابت، خاصة وأن قضاة وأعوان معسكر دّونوا يف أهم حدث األخبار يف فرتة قّلت فيها مثل هذاألحداث و 
كأيب راس، ومنهم من كتب نثرًا كابن هطال   مّرت به اإلايلة الُعثمانية أال وهو فتح وهران، فمنهم من كتب نظماً 

 ومصطفى بن زرفة الدحاوي وغريهم.

من بني هذه الُكتب أرجوزة احللفاوي يف فتح مدينة وهران )األول(، شرحها أبو زيد عبد الرمحن اجلامعي،      
لغرب مصطفى وقد حفظ لنا هذا املصدر أحدااًث عن الفتح األول لوهران، وما قام به الداي بكداش، وابي ا

بوشالغم من إعداد العدة حصارًا لوهران مث فتحها، كما أنه مل يُهمل أخبار املوالني لإلسبان، وُحكم الشرع فيهم 
ولعله أول من صرح يف هذه املسألة قائال: "والظاهر أن حكم هؤالء حكم أهل دار احلرب يف قتلهم وسيب ماهلم 

، وإمنا أتيح قتل البالغني منهم لكوهنم ردءا للعدو احلريب ومعينني له وأّما أوالدهم فال يُقتلون وال يكونون فيئاً 
 3أبنفسهم...".

                                                   
دينية أبو راس الناصر، لقطة العجالن يف شرف الشيخ عبد القادر بن زاين وأنه من بين زاين ملوك تلمسان، تح: محدادو بن عمر، وزارة الشؤون ال - 1

 .82، 81م، ص ص 2011اجلزائر، واألوقاف، 
 .45أبو راس الناصر، زهر الشماريخ يف علم التاريخ، ص  - 2
-www.kadl.Sa ،25أبو زيد عبد الرمحن اجلامعي، شرح أرجوزة احللفاوي يف فتح مدينة وهران، خمطوط مصور مبوقع: املكتبة الرقمية العربية  - 3

 )وجه(. 121، لوحة م11-2016

http://www.kadl.sa/
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كتااًب مساه "رحلة حممد الكبري إىل اجلنوب   1ودّون كاتب الباي حممد الكبري أمحد بن هطال التلمساين     
الذي سلكه، والقبائل اليت القاها  الصحراوي اجلزائري" خُيلد فيه األعمال التوسعية للباي املذكور، ذكر فيه الطريق

 2وما حصل له معها يف دخلوه هلا عنوة أو ُصلحا، إىل وصوله لبين األغواط وحصاره هلا، حىت أثخنت ودانت له
وال ندري كيف تكون أخبار هذه الرحلة لوال هذا املصنف الوحيد الذي نعرفه، والذي زاد من أمهية الكتاب 

 العلمية.

بن عبد هللا املشريف أيضا مشاركة يف التاريخ، فقد ُنسب له كتاب بعنوان "اتريخ عروج وترمجة ولعبد القادر       
أخيه خري الدين وقدومهما إىل اجلزائر"، فرغم أن هناك كتب ُتشاهبه، مثل "مذكرات خري الدين" أو كتاب "خرب 

اتبه من سكان اجلزائر خالفًا لألخريين قدوم عروج رايس إىل اجلزائر وأخيه خري الدين"، إال أن األول ينفرد أبن ك
وهو ما يُعطينا جانب من نظرة األهايل للتواجد الرُتكي ابجلزائر خاصة األعيان، ورمبا تطرق ألخبار تعذر نقلها يف 

 الكتابني األخريين، إال أن هذا الكتاب ال يزال يف ُحكم املفقود.

" لداخلني حتت والية اإلسبان بوهران من األعراب كبين عامرهبجة الناظر يف أخبار اوله أيضا كتابه املسمى "     
وشافع ومحيان وغريهم، جمموعها  3وهو رسالة يف التشهري ابلقبائل املتعاونة مع اإلسبان، مثل كريشتل واملغاطيس

 4مثانية فرق ضالة.

، كاحللل السندسية يف شأن فإن كتبه يف التاريخ كثرية، منها ما خصه ابإلايلة 5أما أبو راس املؤرخ احلافظ،     
وهران واجلزيرة األندلسية، قصيدة يف فتح وهران، غريب األخبار عما كان بوهران واألندلس مع الكفار، عجائب 

 6األسفار ولطائف األخبار...اخل

                                                   
 -وهذا التاريخ يُوافق عهد الباي احلاج خليل–( 1776فيفري  -1775ه )مارس 1189يذكر بن عودة املزاري أن ابن هطال تقلد القضاء عام  - 1

 .107يُنظر: اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود يف أخبار وهران واجلزائر وإسبانيا إىل أواخر القرن التاسع عشر، ص 
 .53 -50م، ص ص 1996، 1يُنظر: أمحد بن هطال التلمساين، رحلة حممد الكبري إىل اجلنوب الصحراوي اجلزائري، عامل الكتب، القاهرة، ط - 2
ني اجلزائر وإسبانيا من الكلمة اإلسبانية )موقااتز( أي األعراب الذين ابعوا دينهم وذمتهم لإلسبان، يُنظر: أمحد توفيق املدين، حرب الثالمثائة سنة ب - 3

 .465، 464، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، د.ت.ط، ص ص 1492-1792
ص ص عبد القادر بن عبد هللا املشريف، هبجة الناظر يف أخبار الداخلني حتت والية اإلسبانيني بوهران من األعراب كبين عامر، د.د.ط، د.ت.ط  - 4
3-22. 
 .306م اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، ص عادل نويهض، معجم أعال - 5
 .324 -272بشري ضيف بن أيب بكر بن عمر اجلزائري، فهرسة معلمة الرتاث اجلزائري بني القدمي واحلديث، ص ص  - 6
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ومن بني مظاهر أتثري قضاة معسكر وأعواهنم يف اإلايلة، االختالف الذي وقع بينهم وبني علماء تلمسان      
صة قضية شرح اخلرشي، اليت طالت وامتددت حىت اشتهر الفريقان هبا، فعلماء معسكر ال يكرتثون به يف بالد خا

 2وقال به مصطفى الرماصي من قبل. 1الراشدية، لعدم حتقيقه وكثرة اخلطأ فيه، صرح بذلك أبو راس،

فحسب، بل تعدهتا إىل مسائل  على قضية اخلُرشي ني حاضريت معسكر وتلمسان العريقةمل يقتصر اخلالف ب     
م، واليت وصل 1773ه/1187مثال، أو يف مسألة صحة املوطأ زمن الباي إبراهيم سنة  3أخرى كالتوحيد

التشاجر فيها إىل رفع القضية من اجمللس العلمي إىل اجلزائر العاصمة، قال فيها صاحب احلقيقة واجملاز: "قال 
ل عبد الرمحن بن زرفة الغريسي يف كتابه فتح العالم: قد رفع اإلمجاع العالمة سيدي حممد بن أمحد بن السنوسي جن

القدمي من األئمة على صحة املوطأ... وذلك أنه وقعت بني سيدي حممد بن السنوسي املذكور، وبني سيدي بن 
 كذا() عبد الرمحن قاضي تلمسان وحمشي اخلرشي انزلة أفضت إىل التشاجر، وارتفع اجمللس العلمي إىل اجلزاير

وانتصر لسيدي بن عبد الرمحن... كما انتصر له أيضا العالمة سيدي حممد بن علي بن سحنون قاضي بلدان 
معسكر وذلك أن رجاًل حلف ابلطالق على أن كل ما يف موطأ مالك صحيح، فأجاب سيدي بن عبد الرمحن 

 4لرد عليه...".ابحلنث وأجاب سيدي حممد بن أمحد املذكور آنفاً بعدمه، مث ألف كتابه يف ا

 5يظهر جليًا رغم ما اعرتض رجال القضاء وأعواهنم، سواء من حيث طبيعة الوظيفة، اليت حتتاج لتفرغ اتم هلا     
سعوا إىل التجديد  6أو من حيث روح العصر الذي عاش فيه هؤالء العلماء، والذي متيز ابلتقليد والتكرار واحلفظ،

واالجتهاد يف علوم الدين، والتخلص من ربقة التقليد واالتباع، رغم ما يُهدد ذلك منصب القاضي أو شخصه 
وخري مثال ما وقع للشيخ أبو عبد هللا سيدي حممد بن عبد هللا بن موسى بن حممد  7ورمبا يصل إىل املوت املؤكد،

، فكثر أعداؤه ونسبوه لالعتزال، ووصل األمر إىل عقد ُمناظرة )بني فتحا الزجاي، الذي كان مييل إىل االجتهاد
 8التقليد والتجديد( يف جملس الباي عثمان، إال أنه بقي يف عهد الباي حممد الكبري وخليفته.

                                                   
 .70أبو راس الناصر املعسكري، نظم عجيب يف فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع، ص  - 1
 .133مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص علي بن العيفاوي،  - 2
 املرجع نفسه، نفس الصفحة. - 3
 )ظهر(. 240احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 4
 .25أبو راس، فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ريب ونعمته، ص  - 5
 .9م، ص 1830 -1500اتريخ اجلزائر الثقايف أبو القاسم سعد هللا،  - 6
 .257م، ص 2012، 9، عاجمللة اجلزائرية للمخطوطاتأمحد حبري، مالمح التاريخ الثقايف للجزائر يف العهد العثماين،  - 7
 .292م، ص 2010، دار الرائد للكتاب، اجلزائر، 1830-1500مجال قنان، نصوص وواثئق يف اتريخ اجلزائر احلديث  - 8
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 الدور السياسي لرجال القضاء: -2-2

.. ومل يكن هلم فيها من يف العمل السياسي للقائمني على خطة القضاء، يقول بن خلدون يف مقدمته: ".     
احلل والعقد شيء... ألن الشورى واحلل والعقد ال تكون إال لصاحب عصبية يقتدر هبا على حلٍّ أو عقد، أو 

إال أن الواقع املعسكري كان ُمغايراً ملا سطره بن خلدون، فقد تدخل القضاة واملفتون وشيوخ الزوااي  1فعل أو ترك"،
روب عسكرية، ساعدهم يف ذلك العقلية البدوية والعصبية الطرقية، حىت وصلت إىل واملرابطون يف أمور سياسية وح

حٍد أصبحت فيه هذه الزمرة سلطة موازية للحكم العثماين، وقيل أن أكثر من ثلثي اجلزائر أصبحت حتت أشراف 
تظر منهم حيث كتب: وأضاف ألربت حوراين على ذلك، أن األشراف مثال، مل يلعبوا الدور املن 2املرابطني املباشر،

 3"كان يف مستطاع أشراف املدن أن مُيارسوا شيئا يف الضغط على حكامهم ففي أيديهم مفاتيح مشروعية احلكم".
ولنا أكرب دليل على ذلك أن الباي حممد الكبري ملا أراد التجاوب مع هنضة اإلايلة، وتقوية ُحكمه وسلطته على 

 4عويل عليه.البايلك، قام بتنظيم منصب القضاء، والت

 دور الباايت وأعواهنم: -2-2-1     

قبل الكالم عن رجال القضاء املدين واملفتون وغريهم، نتطرق لقضاة احملاكم اجلنائية، وممثلي السلطة العثمانية      
وابيلك  يف البايلكات، وهم الباايت، الذين كان هلم الدور الرئيسي واملباشر يف األحداث اليت عرفتها اإلايلة عموماً 

 الغرب خصوصاً.

لعل أول دور سياسي وأمهه، هو ترسيم احلدود السياسية للدولة اليت نراها اليوم بني اجلزائر واملغرب األقصى      
م 17حيث أجرب ابايت معسكر سالطني املغرب على الرتاجع إىل مدينة وجدة ورسم احلدود بينهما هناية القرن 

 5م.18ومطلع القرن 

الدور السياسي للباايت إىل دار السلطان، ودفاعهم عنها ضد اهلجمات األوروبية، فمثال اخلليفة  كما امتد      
حممد بن عثمان الكبري وقبل أن يصري ابايً، شارك بشجاعة يف مواجهة محلة أوريلي على مدينة اجلزائر سنة 

                                                   
 .217بن خلدون عبد الرمحن، املقدمة، ص  - 1
 .76م، ص 1969، 1حممد خري فارس، اتريخ اجلزائر احلديث من الفتح العثماين إىل االحتالل الفرنسي، د.د.ط، دمشق، ط - 2
 .140م، ص 1830 -1700عائشة غطاس، احلرف واحلرفيون مبدينة اجلزائر  - 3
 .161، ص -حياته وآاثره-م1797 -1779ي وهران بلرباوات بن عتو، الباي حممد الكبري اب - 4
 .72علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 5
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شارك وهو على كرسي الباي يف كما   1م، وساهم يف إمخاد الفتنة اليت وقعت بني اإلنكشارية عقب النصر،1775
التصدي حلملة إسبانية على اجلزائر، فرغم أنه بقي مبقربة من مستغامن كقوة جندة، أرسل خليفته عثمان على رأس 

ونفس الباي كان طرفاً يف املفاوضات اجلزائرية اإلسبانية حول مدينة وهران،  2أربعة آالف من فرسان عرب الدواير،
م، كتب ابي معسكر حممد بن عثمان الكبري رسالة إىل الوزير األول اإلسباين، 1785سبتمرب  26ففي يوم 

الكوندي دي فلوريدا بالنكا، أخربه فيها أبنه ذهب إىل اجلزائر، وحضر اجتماعًا لدى الداي ضم أيضا الكوندي 
ملبعوث األخري، دي سبيي، مبعوث إسبانيا إلعداد شروط الصلح معها، مث مت تبادل األسرى بني الطرفني، ونفس ا

 3أرسل إىل معسكر للتفاوض مع الباي حممد الكبري، واالتفاق معه على عدم مهامجة وهران.

أما السياسة الداخلية فقد متثلت يف مسامهة رجال القضاء اجلنائي يف إمخاد الثورات والتمردات اليت شهدها      
م، واستطاع الباي حممد الكبري 1779ه/1192نة ابيلك الغرب، مثل الدرقاوية املناوئة لألتراك، اليت اثرت س

أمثال:  5كما قام إبخضاع القبائل املتمردة واملمتنعة عن أتدية الضرائب أو حترتف اللصوصية،  4القضاء عليها،
األحرار  8احمليا، أوالد علي بن طلحة، د املغربية،و الشيخ العشعاش وهو على احلد 7أوالد الشريف، 6فليتة،

ومنهم احلشم، "وهم أساس القبائل، وقطب دائرهتا، ال يضرهم من خالفهم، وال يستقيم أمٌر ملن خالفوه،  9ومحيان،
  10وكل قبيلة أايم الفتنة حتتاج إليهم وهم ال حيتاجون لغريهم...".

                                                   
 .161، ص -حياته وآاثره-م1797 -1779بلرباوات بن عتو، الباي حممد الكبري ابي وهران  - 1
 .490م، ص 1792 -1492أمحد توفيق املدين، حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا  - 2
ص ص  وصل األمر إبسبانيا إىل أن شكت للداي من الباي حممد الكبري املهاجم لقواعدها بوهران، يُنظر: حيي بوعزيز، مدينة وهران عرب التاريخ، - 3

م(، ديوان املطبوعات 1798-1780. يُنظر أيضا: حيي بوعزيز، املراسالت اجلزائرية اإلسبانية يف أرشيف التاريخ الوطين ملدريد )108 -106
 .12م، ص 1993اجلامعية، اجلزائر، 

 .23م، ص 2012عبد احلق شرف، العريب بن عبد القادر بن علي املشريف حياته وآاثره، منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، اجلزائر،  - 4
 .181م، ص 1830-1519حممد مقصودة، الكراغلة والسلطة يف اجلزائر خالل العهد العثماين  - 5
 .581م، ص 2013، 1املهدي البوعبديل، اتريخ املدن، عامل املعرفة، اجلزائر، ط - 6
 .161م: حياته وآاثره، ص 1797 -1779بلرباوات بن عتو، الباي حممد الكبري ابي وهران  - 7
 .58علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 8

9  -M. Gorguos, Notice sur le bey d’Oran, Mohamed el Kebire, p 412.  
 .346بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص  - 10
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قه م، ويف طري1781غري أن أكرب محلة ضد هذه للقبائل قام هبا الباي حممد الكبري كانت على األغواط سنة      
وهكذا بسط األمن والسالم ابملنطقة فانقادت له   1أخضع الكثري من القبائل، فحصل على غنائم كبرية جداً،

القبائل يف بعضها  -من املؤاخاة– الرعية، قال املزاري: "ويف وقته حصلت العافية قليلة الوجود، وتواخت
 ياات قال فيها: وأنشد ابن سحنون أب 2واصطلحت على الراحة وترك الفساد والعنود"،

 من قد أذاع العدل واألمان *** وأبطل اجلور أبو عثمان

 3حممد حمي رسوم اجملد *** سليل عثمان اهلمام الكردي 

أما فتنة التوجيين، فليس من شأننا ذكر دور الباايت يف القضاء عليها، إذ يف زمنه أصبحت وهران هي قاعدة      
ضاء معسكر، بل نكتفي بدور أعوان الباي وهم القياد واآلغاوات، الذين ابيلك الغرب، فال يدخل ابايهتا ضمن ق

واآلغة قدور بن  4سامهوا بشكل كبري يف إمخاد هذه الفنت، منهم "القايد املشهور... السيد عدة بن حمي الدين"،
إليه  وقدور بن سفري، قايد مدينة معسكر، الذي أنذر الباي حسن بقدوم التجيين وانضمام احلشم 5املخفي،

واآلغة قدور بن إمساعيل وهو من أشهرهم،  6واآلغة عبد هللا بن الشريف الكرطي، واآلغة احلاج حممد املزاري،
 يقول فيه أحد الفضالء:

 7جزى هللا جّل الناصر ابلبواتر *** قدور بن امساعيل راس الدوائر

إال أن أكرب إسهام سياسي قام به قضاة احملاكم اجلنائية، هو فتح وهران الثاين والنهائي، حيث عمل الباي      
منهم شيخ  8حممد الكبري بعد أن مهد اجلو وقضى على التمردات، واستنفر الرعية للجهاد، فعني لذلك األعيان،

                                                   
1 - Gorguos, Expédition de Mohamed El Kbire, Bey de Mascara, dans les contrées du sud, R. 
A, Alger, V 3, 1858, p p 58- 71. 

 .290املزاري، طلوع سعد السعود، ص اآلغا بن عودة  - 2
 .71ص  أمحد بن حممد بن علي بن سحنون الرّاشدي، الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين، - 3
م، ص 2013، 1حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، تح: املهدي البوعبديل، عامل املعرفة، اجلزائر، ط - 4

283. 
 .291املصدر نفسه، ص  - 5
 .318 -314 ص املصدر نفسه، ص - 6
 .284املصدر نفسه، ص  - 7
 .88م، ص 1792حممد بوشنايف، دور الطلبة يف حترير وهران الثاين من االحتالل اإلسباين عام  - 8
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وكاتبه اخلاص حممد املصطفى بن  2ي الطاهر بن حواءوالقاض 1اجلماعة املوفق بوجالل، قائدًا على مجوع الطلبة،
 4وعني ابن سحنون الراشدي وابن هطال التلمساين واملكي بن عيسى أمناء على الرابطات 3زرفة مساعدان له،

 5ورغم ذلك فإن التدخالت الشخصية للباي مل تنقطع يف حل النزاعات وقطع اخلصومات بني الطلبة.

 7وتوزيعها على الطلبة مع املؤونة واللباس 6خرية واألسلحة من جبل طارق،هذا فضال عن شرائه للذ     
كما أنه مل يُغيب يف مساعيه   10والطبجية، 9وإشرافه على التدريبات العسكرية، كالرماية والسباحة 8واألموال،

لعلماء يف وهذا مما حُيسب له، فمثاًل استشار الباي حممد بن عثمان ا 11الكثرية، مشاورة القضاة وأعواهنم،
وقد غاب هذا يف الفتح األول لوهران، حيث أن الداي حممد بكداش أابح للعسكر  13بعد الفتح، 12املغاطيس

 14هنبهم وسبيهم رغم خمالفته لرأي الفقهاء.

                                                   
ماجستري اتريخ وحضارة إسالمية، قسم احلضارة اإلسالمية   عبد القادر بلغيث، احلياة السياسية واالجتماعية مبدينة وهران خالل العهد العثماين، - 1

 .31م، ص 2014 -2013كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
ائر م، يُنظر: معجم أعالم اجلز 1791هو حممد الطاهر بن عبد القادر بن حممد، من كبار العلماء، ُويل قضاء معسكر، وقُتل يف حصار وهران سنة  - 2

 .128من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، ص 
 .19م، ص 2010، 6، ع جملة الثقافة اإلسالميةاملهدي البوعبديل، الرابط والفدا يف وهران والقبائل الكربى،  - 3
 .56بلرباوات بن عتو، إسرتاتيجية الباي حممد الكبري يف فتح وهران واملرسى الكبري، ص  - 4
 -118، لوحة لوحة 2597رقم يُنظر: أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، خمطوط ابملكتبة الوطنية،  - 5

121. 
 .107بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 6
 )ظهر(. 132املصدر السابق، لوحة  - 7
 .52يف العهد العثماين، ص  علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها - 8
 .73ص  أمحد بن حممد بن علي بن سحنون الرّاشدي، الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين، - 9

 (، يُنظر: Des Canonniers(، وابلفرنسية )Gunnersالطبجية: مصطلح تركي، معناه رجال املدفعية، ابإلجنليزية ) - 10
Mohamed Ben Cheneb, Mots Turc et Persans Conservés dans Le Parler Algérien, A. M. B. J. J. 
C, Alger, 1922, p 57. 

 .75 -70يُنظر: أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة لوحة  - 11
 سبق تعريفهم. - 12
(، رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث، قسم 1509-1792اإلسباين والسلطة العثمانية )دغموش كاميلية، قبائل الغرب اجلزائري بني اإلحتالل  - 13

 .163م، ص 2014 -2013التاريخ وعلم اآلاثر، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
 .465 -464م، ص ص 1792 -1492أمحد توفيق املدين، حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا  - 14
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إن العمل اجلليل الذي قام به الباي حممد بن عثمان الكبري، من إحيائه لرسم اجلهاد، ونشره لألمن واألمان      
والعدل واإلحسان، فاق فيه َمن سبقه ِمن الباايت أو َمن جاء بعده، فقد قال عنه مصطفى بن زرفة الدحاوي: 

 1مصاحل العباد". "ال يقوم أحد مقامه يف احلزم واالجتهاد، ونظم امللك ورعي

 دور القضاة وأعواهنم: -2-2-2     

مل يكتفي قضاة احملاكم املدنية وأعواهنم أبداء الدور احمللي املكلفني به، بل آمنوا أبهنم أصحاب رسالة دينية      
ب وجب تبليغها إىل الرعية، خاصة أن الظروف اليت عرفتها اإلايلة عمومًا من اعتداءات صليبية، وابيلك الغر 

خصوصًا من االحتالل اإلسباين لوهران، وكذا الثورات الداخلية اليت زادت حدهتا منذ مطلع القرن التاسع عشر 
 فسجلت هذه الطبقة االجتماعية إسهاماهتا الفعالة يف خدمة الدولة اجلزائرية، واجملتمع اجلزائري اإلسالمي.

بطريقة غري مباشرة منذ مطلع القرن الثامن عشر  امتد تدخل قضاة معسكر وأعواهنم يف أمور السياسة ولو     
وجيل، وهو من أسرة توارثت خطة القضاء مبدينة الربج، يُنظم شعرًا حيث فيه الباشا ڤبن أ حممد فنجد مثاًل الشيخ

 م( على حماربة اإلسبان بوهران، ومشاورة العلماء يف القضااي، فيقول:1707-1705حسني خوجة الشريف )

 ين انصح *** ودع الغواة وكل ذي تزويرشاور ذوي علم ود

 فالعلم مرياث النبوة انله *** قوم له حظ من التنوير  

 2إين نصحتك والنصيحة ديننا *** فاقبل ومل ينصح دون خبري

كما شارك شيوخ اجلماعات يف الفتح األول لوهران على غرار مصطفى الرماصي، حيث يقول العريب املشريف:       
والشيخ عبد  3 هناره إن مل يكن هناك عدو حيضر جهاده، إال معتكفا على كتب األقدمني...""... فال جتده يف

وندد ابلقبائل املتعاونة مع اإلسبان، كما أصدر العلماء فتوى إبابحة دماء  4القادر بن عبد هللا املشريف كذلك،
أهل دار احلرب يف قتلهم وسيب  ه القبائل، منهم اجلامعي الذي يقول: "والظاهر أن حكم هؤالء حكمذوأموال ه

ماهلم، وأما أوالدهم فال يقتلون وال يكونون فيئا، وإمنا أتيح قتل البالغني منهم..."، واستند إىل فتوى املفيت احملقق 

                                                   
 )وجه(. 105أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 1
 .139حيي بوعزيز، موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، ص  - 2
 .130نسب أسرة املشارفة، بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية  - 3
 .115علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 4
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وتبعه يف ذلك مصطفى بن  1آخر قضات )كذا( العدل ابلبادية أبو سامل سيدي إبراهيم اجلياليل الزايين الورايجلي،
ول: "هذا وقد استدعاان املقام، أن نذكر حكم أواليك )كذا( الزاندقة اللئام، فأقول... قال هللا زرفة، حيث يق

 3: "وهذا صريح يف كفر املغاطيس".إىل أن يقول 2"﴾ومن يتوهلم منكم فإنه منهم﴿تعاىل: 

أما يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر، فقد كان هؤالء القضاة وأعواهنم أكثر نشاطا يف أمور السياسية      
وأشد أثرًا فيها، فقد وصل األمر اببن سحنون الراشدي، وحنسبه من األعوان، إىل االهتمام ابألمور اخلارجية 

 م، فنظم قصيدة مطلعها:1784سنة لإلايلة، فقد أشاد ابلنصر اجلزائري على محلة ابرثيللو 

 4اي بشري السرور سر يف البالد *** مسرعا فوق عادايت اجلياد

 وهو القائل يف احلث على اجلهاد:      

 وبعد فاجلهاد أصل الرب *** وقد عفا رمسا هبذا الرب

 من عهد شعبان وابكداش *** سقى صدامها الغمام الناشي    

 أبرضهم تقام حرب فال يراعي للعداة سرب *** وال 

 5حىت بدا ليث احلروب الورد *** اثلث ذين السيدين الفرد

كما متثل دورهم الفعال أيضا يف إمخاد الثورات والتمردات، وحث الرعية على طاعة احلكام والصرب على       
بينهم حروب بواد فكثريًا ما كان خيرج احلشم عن طاعة األتراك، إن رأوا منهم تقصريًا يف أمرهم، فتقع  6أذيتهم،

وكذلك فعل سيدي احلاج اخلضر، وهو من  7فروحة، إىل أن يتدخل أعيان مرابطي غريس يف الصلح بني الفريقني،

                                                   
 )وجه(. 121اجلامعي أبو زيد عبد الرمحن، شرح أرجوزة احللفاوي يف فتح مدينة وهران، لوحة  - 1
 .51املائدة، اآلية  - 2
 .180، 179القمرية يف السرية احملمدية، لوحة لوحة أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة  - 3
، عدد للبحوث والدراسات يف اجملتمع والتاريخ جملة املواقفعبد القادر فكاير، دور العلماء والرابطات يف مواجهة العدوان اإلسباين على اجلزائر،  - 4

 .286م، ص 2008خاص، أفريل 
 .71ص  لثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين،أمحد بن حممد بن علي بن سحنون الرّاشدي، ا - 5
 .348بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص  - 6
 .346املصدر نفسه، ص  - 7
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"، "كان واسطة بني الباي حممد الصغري -القضاء–قبيلة فيها من "أصحاب الوظائف املخزنية واخلطط الشرعية 
 2الدرقاوي". 1يفاملعروف ابملقلش، وبني احلشم أايم فتنة ابن الشر 

ونفس الباي ملا ضاق به املتسع واحتار يف أمر الدرقاوي، استشار السيد حممد بن اجلياليل اخلرويب، وهو من      
كما جند رئيس اجمللس العلمي لدى الباي حممد الكبري، ُيساهم يف   3عائلة توارثت القضاء بقلعة بين راشد،

خ أمحد التيجاين حول مصري عني ماضي، حيث كتب أبمر الباي رسالة املفاوضات القائمة مع الباي الذكور والشي
 4إليه حول األمر املذكور.

أما الدور السياسي اآلخر الذي قام به بن زرفة عن طريق التأليف، واملتمثل يف كتاب "االكتفاء يف حكم      
الفقهي والتارخيي، لتربير معامالته ضد قال عن هذا التأليف أنه سالح الباي ، وأقل ما ي5جوائز األمراء واخللفاء"

الثوار واملتمردين، كذا املتعاملني مع اإلسبان ومصري أراضيهم وغري ذلك من املسائل اليت كانت تشغل الباي وتثري 
وهكذا ساهم القضاة واألعوان بقسط وافر يف حفظ األمن واالستقرار ابإلايلة  6اجلدل يف اجملتمع املعسكري.

لغرب خصوصاً، ملا هلم من مقام واحرتام بني الرعية، ال خيرج عن طاعتهم أحد، وحيرتمهم الكبري عمومًا وابيلك ا
 خاصة سكان معسكر املعروفني بذلك. 7والصغري، الرجل واملرأة، وأيخذ برأيهم اجلميع ويقبلون نصحهم،

ل األخرى، هو مسامهتهم لعل أبرز وأهم عمل سياسي قام به رجال القضاء املعسكري واألعوان بعد األعما     
الكبرية يف فتح مدينة وهران، وختليصها من الوجود الصلييب اإلسباين، فكان أول أمرهم أن استنفروا العامة للجهاد 

 100طالب، وأكثر من  400أبمر من الباي حممد بن عثمان، فأجاب دعوهتم طلبة املدرسة احملمدية وكانوا 
طالب من نواحي تلمسان وندرومة  400لشيخ املازوين، إىل جانب طالب مع ا 200طالب من منطقة غريس، و

                                                   
نه سنة أصله من الكسانة، وهي قبيلة من الرببر بوادي العبد قبلة غريس، درس ابلقيطنة على يد حمي الدين، دعا لنفسه يف قبائل محيان وشافع بوط - 1

، ص 1جم، 1903، -مصر–م، يُنظر: حممد بن عبد القادر، حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر، املطبعة التجارية، اإلسكندرية 1812ه/1227
75. 

 .366 -355بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص ص  - 2
 .281ص  ،حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران - 3
 .134م، ص 2013، 1املهدي البوعبديل، احلياة الثقافية ابجلزائر، عامل املعرفة، اجلزائر، ط - 4
موضوع هذا التأليف، فقال أبو القاسم سعد هللا أن موضوعه األساسي اتريخ القضاء اإلسالمي، ومصري أراضي القبائل املغلوبة، وجتارة اختُلف يف  - 5

نكر جوائز على من أ األمراء وهداايهم، أما بن زرفة نفسه فيشري إىل كتابه هذا يف "الرحلة القمرية"، على أنه يتناول موارد بيت املال وفيما تستغل، والرد
 )ظهر(. 146الباي من العلماء، يُنظر: أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة 

 .347 – 84، ص ص 2أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف، ج - 6
 .15حممد اجلياليل، معسكر ومناقب أئمتها يف القرن العشرين، ص  - 7
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واجتمع الباي ابلعلماء والصلحاء  1وغريها، حىت وصل العدد اإلمجايل حسب بن زرفة إىل ألف ومائة طالب،
ا يشاورهم، مث "أمرهم أن يدوروا يف العساكر ويُذكروهم ما وعده هللا للمجاهد الصابر، ويعرفوهم فضل الشهادة وأهن

 ويف احلث على اجلهاد قال ابن سحنون أبيااتً منها: 2أفضل ما منحه هللا عباده، وحُيذروهم من الفرار يف الزحف"،

 3وبعد فاجلهاد أصل الرب *** وقد عفا رمساً  هبذا الرب

حىت أن هؤالء القضاة اهتموا ابإلرهاصات واملنامات قبل الفتح، رفعًا للمعنوايت وتقوية لإلميان وتبشرياً      
ابلفتح، منها ما حكاه أحد الطلبة من أوالد سيدي اعمر بن ميمون الشريف، للسيد مصطفى بن عبد هللا 

ب امسه سي خلضر بن سليمان من سكان البطيوي، "وكان قاضيا وقتئذ مبحروسة أم عسكر"، ومنها رؤية لطال
، فأوهلا حممد بن عبد هللا اجلياليل رئيس اجمللس العلمي، ومنها لقاضي احمللة املكي بن عيسى، وكلها تُبشر ڤسيـ

 4بفتح وهران.

 يف رفع له دور حاسموبعد اجتماع الطلبة، رأى الباي حممد بن عثمان الكبري أن التقارب بني العلماء والطلبة      
فاختار لذلك الشيخ حممد بن  6خاصة القضاة ملا هلم من اهليبة والتقدير، 5املعنوايت وضبط التوازانت النفسية،

عبد هللا اجلياليل رئيسًا للرابط، وعني له مساعدين مها القاضي الطاهر بن حواء، وكاتبه اخلاص حممد بن زرفة 
وقد قام هؤالء  8يسى يستشريه يف أمور احلرب وغريها،كما أنه اختذ قاضي احمللة احلاج املكي بن ع  7الدحاوي،

  9القضاة واألعوان بدور كبري جدًا سواء من حيث تنظيم الطلبة، وتوزيع الذخرية واألسلحة عليهم وتدوين ذلك
كما عني ابن سحنون الراشدي وابن هطال التلمساين وقاضي احمللة املكي بن عيسى أمناء على الرابطات مهمتهم 

توزيع العطاء على املرابطني، وعني قواداً على اجملموعات املرابطة، فمثال ضبطنا أنه عني الشيخ حممد بن تتمثل يف 

                                                   
 .65م، ص 1792حممد بوشنايف، دور الطلبة يف حترير وهران الثاين من االحتالل اإلسباين عام  -1 
 )وجه(. 75أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 2
 .71ص  هراين،أمحد بن حممد بن علي بن سحنون الرّاشدي، الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الو  - 3
 .23، 21املصدر السابق، لوحة لوحة  - 4
 .47بلرباوات بن عتو، إسرتاتيجية الباي حممد الكبري يف فتح وهران واملرسى الكبري، ص  - 5
 )وجه(. 115املصدر السابق، لوحة  - 6
 .153(، ص 1509-1792)دغموش كاميلية، قبائل الغرب اجلزائري بني اإلحتالل اإلسباين والسلطة العثمانية  - 7
 )ظهر(. 70املصدر السابق، لوحة  - 8
 )ظهر(. 112املصدر نفسه، لوحة  - 9
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أيب طالب قائدا على طلبة مازونة، والشيخ حممد بن أيب سيف قائد على طلبة الغرابة، والشيخ قدور احمللي قائداً 
 1للمكاحلية.

م وابإلضافة إىل املهام السابقة، سعوا إىل تذويب اخلالفات بني وزاد من دور هؤالء القضاة واألعوان، أهن     
الطلبة، حفاظا على الوحدة والتنظيم العسكري، فحسب ما جاء يف )الرحلة القمرية( أن القائمني على الرابطات 

ياليل، أو بني حّلوا قضااي كثرية فاقت العشرة، منها ما وقع بني الطلبة أنفسهم، وبني الطلبة وحممد بن عبد هللا اجل
هذا ابإلضافة إىل املسائل اليت شغلت الناس عن أمر اجلهاد، فعكف القضاة واألعوان  2قيم الفالحة... وغريهم،

على حلها، حىت ال تصرف الناس عن املقصود، ومن هذه املسائل قضية من أنكروا الصالة على الرسول صلى هللا 
 4على إنفاق الباي من بيت املال، والقابلني جلوائزه. أو املنكرين 3عليه وسلم يف احلرب مع اإلسبان،

كما قام الباي حممد الكبري إبرسال قاضي احلملة املكي بن عيسى وكاتبه أمحد بن هطال إىل املغرب األقصى       
أما يف خضم املعارك مع  5وأبيديهم هدااي للسلطان املغريب، طالبًا منه اإلذن يف شراء الذخرية من جبل طارق،

وعلى رأسه رجال القضاء، قادوا جيش الطلبة وتصدروا العساكر حىت يُثريوا فيهم  6سبان فإن هذا احلزب الدييناإل
ومن طرائفهم أهنم كانوا يستهينون بقذائف العدو عندما يلتقطوهنا، فينسفون عليها حىت يطفئوهنا كي  7احلماس،

والذي  9معسكر، كلفه الباي بقيادة جيش الطلبة ومنهم الطاهر بن حواء قاضي 8يستخرجوا منها مادة البارود،
 أصيب برصاصة أردته قتياًل، فكان ملقتله أثر كبري وسط الطلبة والعلماء، راثه ابن سحنون بقصيدة مطلعها:

 10عز نفسك عن صروف الزمان *** كل شيء على البسيطة فان

 وجاء يف كتاب الثغر اجلماين أيضا:     
                                                   

 .56بلرباوات بن عتو، إسرتاتيجية الباي حممد الكبري يف فتح وهران واملرسى الكبري، ص  - 1
 )ظهر(. 132، ولوحة 121 -118لوحة لوحة  يُنظر: أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، - 2
 )وجه(. 75املصدر نفسه، لوحة  - 3
 )ظهر(. 146املصدر نفسه، لوحة  - 4
. يُنظر أيضا: اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد 280، ص 1830-1500مجال قنان، مجال قنان، نصوص وواثئق يف اتريخ اجلزائر احلديث  - 5

 .107السعود، ص 
 .65م، ص 1792بوشنايف، دور الطلبة يف حترير وهران الثاين من االحتالل اإلسباين عام حممد  - 6
 .23منشورات خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية، معسكر اجملتمع والتاريخ، ص  - 7
 .192حيي بوعزيز، مدينة وهران عرب التاريخ، ص  - 8
 .279ص  ،2أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف، ج - 9

 املرجع نفسه، نفس الصفحة. - 10
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 يدت هبا على العدى كروبفوقعت هنالك حروب *** ز    

 1ومات يف أوهلا املفضل *** قاضي القضاة الطاهر املفضل

وامتد هذا الدور السياسي إىل ما بعد الفتح، فحني استتب األمر للباي حممد الكبري، استشار العلماء ومنهم      
ن يذهبوا مع الكفار فيتنصرون القضاة واألعوان يف أمر املغاطيس الذين بوهران، فأشاروا عليه بتأمينهم خوفا من أ

أو يتنصر عقبهم، إال أن املغاطيس طلبوا أن يبعث هلم ابألمان مع بعض املرابطني لتطمئن نفوسهم، فبعث إليهم 
 2بقاضي البلد عبد هللا بن حواء، وخطيب املسجد الكبري، حممد وأمحد بن فرحية.

ة لرجال القضاء املعسكري يف قضااي اإلايلة، سواء وهنا تتمثل لنا صورة ولو جزئية عن املسامهة السياسي     
التحرشات الصليبية على سواحل دار السلطان، أو يف إمخاد الثورات كثورة الدرقاوي والتجيين، والتمردات اليت 
ُعرفت هبا بعض القبائل كفليتة واحلشم، ومثّلوا السلطة العثمانية يف وقائع كثرية منها ما جرى من مفاوضات مع 

اين، أو مبعوثي الباي لدى سلطان املغرب جللب الذخرية، وبذلوا قصارى جهودهم إلجياد احللول الشرعية التيج
 ملشاكل السلطة واجملتمع، وكانوا من اجملاهدين الذين ابعوا أنفسهم من أجل اآلخرة كالقاضي الطاهر بن حواء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .243ص  أمحد بن حممد بن علي بن سحنون الرّاشدي، الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين، - 1
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النظام القضائي مبعسكر، قبل أن يكتمل يف صورته النهائية ويستويف إدارته وفروعه ونظامه العام، مّر مبرحلتني      
أشرف عليها بعض الباايت من خالل استحداث مناصب وحتديد شروط التنصيب فيها وإصالح اإلدارة وغري 

 ذلك لضمان السري احلسن خلطة القضاء.

 عبية:املرحلة الش -3-1-1     

، فرغم أن شروط بسيطا جدام كان القضاء يف معسكر 1748قبل الباي احلاج عثمان، أي قبل سنة      
تنصيب القاضي واألعوان موافق للشرع، إال أن تنصيبه مل يكن على يد سلطة رمسية ومبراسيم وواثئق معتمدة، إمنا 

من األشراف خاصة يف معسكر  ا يكونوغالبا م 1يكفي أن يشهد أهل ذلك البلد بعلم الشيخ وحسن خلقه،
صطفى الرماصي ما وصل إىل ذلك املنصب ة وهو أعلى منصب، ودليل ذلك أن معينوه قاضياً أو شيخاً للجماعفي

إال بعلم حازه حيث يقول العريب املشريف: "فإليه املرجع يف تصحيح النقول وعزوها ألهلها، وانفرد يف أهل عصره 
صاحلون ُمربزون يف العدالة ال  -أي املشارف–به، حيث يقول الرماصي: "هم وكذا حلسبه ونس 2ابلتحقيق"

ومثله كان شيخ اجلماعة وإمام الراشدية عبد القادر  3يُتهمون يف شيء من األشياء ال يف نسب وال يف غريه"،
الذي قال عنه أبو راس الناصر: "أذن له أهل عصره كافة، السيما سريته احلميدة وعّفته ونزاهته الفريدة  4املشريف،

ويُؤكد ذلك وصف مصطفى  5قليل الرتدد إىل األمراء... كان على قدم من الصالح والورع والزهد وكثرة الصدقة"،
 الرماصي ألستاذه شيخ اجلماعة عمرو الرتاري بقوله:

 العلوم وضبطها *** فمعرتف ابلعجز من جا جُيالده ُعين بتحقيق

 6ويقول يف موضع آخر: أقر له ابلفضل والدين والُتقى *** ونيل املعايل كل من هو انكده

ويندرج حتت سلطة شيخ اجلماعة قضاة األرايف، يُراقبون تصرفاهتم وأحكامهم، فمن ذلك ما كان مع      
م(، حيث أنَـَّبُه على فتوى أصدرها 1737ه/ 1150)دفني الربج سنة  الرماصي وتلميذه أمحد بن عامر الربجي

                                                   
، مذكرة ماسرت ختصص التاريخ املعاصر، شعبة التاريخ، قسم العلوم -اجليش أمنوذجا–زائر أواخر العهد العثماين وحيد خينش، املؤسسات يف اجل - 1

 .42م، ص 2015 -2014، -بسكرة–، جامعة حممد خيضر -قطب شتمة–اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 .130املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب  - 2
 .11املرجع نفسه، ص  - 3
 .243فوزية لزغم، البيواتت واألسر العلمية ابجلزائر، ص  - 4
 .53حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 5
 .127يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف  - 6
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مناقضة لفتوى الشيخ الرماصي املذكور، قال فيها: "أما بعد: فكثريًا ما يرد عليك كتابنا فتضرب عليه صفحا 
ها وما وتطوي عنه كشحاً، ساحمناك مراراً، ومل هنتك لك ضراراً، مع علمنا أن املساحمة يف احلق مداهنة ارتكبنا

ينبغي لنا ذلك... وإان نقلنا كالم من تقدم والناقل مبنجاة، وقد قال مالك: أّد ما مسعت وحسُبك، وإن كّذبتنا 
. وتوبيخ آخر أرسله لقاضي قلعة بين 1فيما نقلناه فالكتب موجودة أبيدينا تشهد لنا وتنفي عّنا وصم الكذب"

ني املرأة وخالتها، وهو عبارة عن نظم يف مثانية أبيات راشد العباس، حني أفىت لبعض جبابرة غريس ابجلمع ب
 مطلعها:

 أال قل للذي أابح مجعاً *** ما بني خالة وبنت أخت    

 2دعاك الوهم واستحسنت ُصنعاً *** كما صنعت يهوٌد يوم سبتٍ  

"خيضعون له  ومثله كان لشيخ اجلماعة عبد القادر بن عبد هللا املشريف، حيث قال عنه أبو راس الناصر:     
 3القضاة وسائر الوالة".

كما انتشر يف هذه الفرتة قضاء الصوفية، معتمداً ابلدرجة األوىل على الزهد والكرامات اليت ترفع صاحبها يف       
أعني الناس فتحرتمه، ويلجأ إليه الضحية واجلاين، ومن هؤالء الويل الصاحل سيدي حممد بن أيب جالل زمن الباي 

ر، فما إن مسع الناس بكراماته اجتمعوا عليه، و"وصل أمره إىل األمراء فاحرتموه احرتاما زايداً، حىت املعروف ابألمح
أن الذي كان جيين جناايت وينكرها، أييت إليه املدعي حملل سكناه... وحيلفه به، فلم يستتم )كذا( حلفه إال 

يين، حيث شكته قافلة كانت حاملة لقطن قد ومنهم الويل الصاحل سيدي علي قطين احلس 4ويهلكه هللا بربكاته"،
ومنهم أمحد أبو معزة امللقب  5ُسرق هلا، فصار أيخذ ِمن فمه حىت استوفوا وزن ما فقدوا، وهبا مُسي ابلقطين.

إذ على  6ابلقاضي والغالب أنه كان قاضيا انحية سيدي أمحد بن علي يف النصف األول من القرن الثامن عشر،
 به صاحبه. اشتغلد بن علي زايدة لقب ما اشتهر و عادة أوالد سيدي أمح

                                                   
 .26 -23م، ص ص 2013، 1املهدي البوعبديل، احلياة الثقافية ابجلزائر، عامل املعرفة، اجلزائر، ط - 1
 .131ملشارفة، ص بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة ا - 2
 .53حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 3
 )وجه(. 52)ظهر(،  51احلاج العريب من حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 4
 )ظهر(. 85املصدر نفسه، لوحة  - 5
: شجرة نسب أوالد سيدي  م، على قياس ثالثة آابء يف مائة سنة، يُنظر18القرن هو من ذرية سيدي امحد بن علي، عاش يف النصف الثاين من  - 6

 امحد بن علي، وثيقتان مصوراتن مبكتبيت.
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أما عن رواتب القضاة، فالظاهر أنه مل يكن هلم راتب معلوم أيخذونه من حكومة األتراك إذ مل يكونوا      
 معتمدين لديها، ولعلهم يكتفون برسوم احملاكمة أو الزايرات اليت تُقدم هلم.

و كانت تُعقد أيضا يف أي مكان من املدينة أو القرية، فمثاًل كان  1وقد عرفت هذه املرحلة احملاكم اخلاصة،     
ومنها ما كان يُعقد يف األسواق، وهذا ما صرح به  2املدعي أييت حملل ُسكىن القاضي أو الشيخ حلل قضيته،

 الرماصي يف راثئه ألستاذه شيخ اجلماعة عمرو الرتاري املشريف حيث قال يف إحدى أبياته:

 عسكر دائما *** هبا قد أذاع احلق ال من يُناجده ليبكه سوق أم 

 3فيحكم بني اخلصم ابلفصل جازماً *** فسيان عنده القريب وابعده

 مرحلة التنظيم: -3-1-2     

وهي املرحلة الرمسية اليت اعتمدهتا احلكومة العثمانية، حبيث أشرفت على خطة القضاء من حيث التنظيم      
والتنصيب، وعينت لذلك مناصب حمددة العدد والصالحيات، وامتد إشرافها إىل بعض القرى والتمويل والعزل 

واألرايف اخلاضعة لسلطة الباي خاصة يف عهد حممد بن عثمان الكبري الذي أخضع الكثري منها على غرار فليتة 
 اط.واحلشم، كذا يف محلته الواسعة على قبائل اجلنوب الصحراوي حىت عني ماضي وبين األغو 

لباايت يف ذلك كٌل حسب مل يدخل القضاء املعسكري يف هذه املرحلة إىل التنظيم املباشر، إمنا تدرج ا     
عهد الباي احلاج عثمان بن إبراهيم حني ُنصب اباًي للمرة الثانية عام حيث ظهرت آاثرها منذ جمهوداته. 

م، ودام ُحكمه تسع سنوات خّلد فيها بعض اإلجنازات منها بناؤه للجامع الكبري مبعسكر يف أول عام من 1747
ني إليه ونّسق كما قرب القضاة الشعبي  4توليته، وبىن الدار والقبة املالصقة هلا واليت تعرف بقبة الباي إبراهيم،

واستحدث منصب متويل األحكام الشرعية وهو مبثابة قاضي بلد معسكر، تواله حممد بن علي  5األعمال معهم،
ولكن الظاهر أن سلطة هذا املنصب وصالحياته مل حُتدد بعد لكون قضاة األرايف والقرى الزالوا  6الشريف،

                                                   
 .332بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص  - 1
 )وجه(. 52احلاج العريب من حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 2
 .128بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص  - 3
 .101حيي بوعزيز، مدينة وهران عرب التاريخ، ص  - 4
 )وجه(. 62احلاج العريب من حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 5
 املصدر نفسه، نفس اللوحة. - 6
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 -ابلقاف املصرية– الةقأيضا مت تولية سيدي العويف بن يُنصبون ابلطريقة الشعبية األوىل، ويف عهد هذا الباي 
فيكون سيدي العويف املذكور من أوائل القضاة  1منصب القضاء مبعسكر واإلمامة واخلطابة جبامع سيدي أيب معزة،

وارثت ويذكر اآلغا املزاري أن هذا الباي أمر بتحرير العالمة السيد حممد بن حوا وهو من عائلة ت 2الرمسيني ابملدينة،
 3خطة القضاء، وإخوانه وبين عمومته من مجيع التكاليف املخزنية.

م فقد اشتهر حببه للعلماء وطلبة العلم، وتكرميه هلم وقضاء 1756أما الباي إبراهيم امللياين الذي توىل سنة      
نة معسكر وعرف عهده القاضي الرمسي مبدي 5كما رتب العلماء حسب رتبهم،  4مآرهبم وعدم رد أي طلب هلم،

الذي كان يف منصب متويل األحكام الشرعية أايم الباي احلاج عثمان بن  6وهو حممد ولد موالي علي الشريف،
إبراهيم، كما نصب أمحد بن يوسف الزايين وهو من أسرة علمية وخمزنية مبدينة الربج ُمستشارًا له سنة 

 8م،1771وبقي يف منصبه حىت تويف سنة ووظف إمساعيل ابن البشري البحثاوي آغا له  7م(،1757ه/1170)
  ومن املؤكد أن كالمها أو إحدامها كان ُيساعد الباي أو ينوب عنه يف النظر يف القضااي خاصة اجلنائية منها.

م(، فرغم أنه كان يكره العلماء واملشايخ، وينكب هبم ألتفه 1778-1771أما الباي احلاج خليل )     
: "وكان ُمبغضًا للعلماء واألولياء وغريهم من أهل النفع... وسبب موته دعاء بدليل قول املزاري 9األسباب،

ه 1189فقد توىل أمحد بن هطال منصب قاضي رمسي مبعسكر وذلك عام  10الشيوخ الثالثة عليه ابهلالك..."،
عسكر بتعيني من الباي، كان قاضيًا على مغري أن منصبه غري حمدد، إن   11م(،1776فيفري  -1775)مارس 

 عسكر السابق الذكر وهو حممد ولد موالي علي الشريف.م أبحد النواحي بتعيني من قاضي مأ

                                                   
 )ظهر(. 63املصدر نفسه، لوحة  - 1
م، إال أنه 1732سبقه يف هذا املنصب قضاة آخرون مثل القاضي حممد بن حواء، الذي كان قاضيًا يف عهد الباي بوشالغم بعد سقوط وهران  - 2

القضاء مبعسكر، يُنظر: شدري معمر رشيدة، العلماء والسلطة العثمانية يف غري مطلوب يف حبثنا هذا بصفته كان قاضيا مبستغامن وال دليل على أنه توىل 
 .38اجلزائر، ص 

 .289اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 3
 . 102حيي بوعزيز، مدينة وهران عرب التاريخ، ص  - 4
 .258حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران، ص  ويُنظر: .204خرويب فتيحة، ابيلك الغرب اجلزائري خالل العهد العثماين، ص  - 5
 .286اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 6
 .131، 130علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص ص  - 7
 .102حيي بوعزيز، مدينة وهران عرب التاريخ، ص  - 8
 .102وهران عرب التاريخ، ص حيي بوعزيز، مدينة  - 9

 .278اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 10
 .107املصدر نفسه، ص  - 11
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ويف عهد الباي حممد بن عثمان الكبري، الذي سعى للتجاوب مع النهضة اليت أخذت حتياها اجلزائر يف      
 تكن موجودة يف مدينة فأوىل عناية خاصة يف وضع أسس املؤسسات العمومية اليت مل 1خمتلف مقاطعاهتا اإلدارية،

متثل يف إنشائه حملكمة  3ومن بني هذه املؤسسات منصب القضاء الذي يعكس قوته قوة حكم الباي؛ 2معسكر،
 وصفها أبو راس يف األبيات التالية: 4معسكر وهي الدار والقبة املالحقة للجامع األعظم.

 فلله مبناها اجلميل فإنه *** يفوق على حكم السعود ميانيا

 هلا اجلوزاء كف مصافح *** ويدنوا هلـا بدر السمــاء منـاجيـا متد

 هي القبلة الغراء عز نظريها *** ترى احلسن فيها مكتسيا وعاراي

 5وال عجب إن فاقت الشهب يف الُعال *** وقد جاوزت فيها املدار املضاهيا

هذا اللقب هو حممد بن موالي محل  مبعسكر، والظاهر أن أول من 6ماعةويف زمنه ظهر مصطلح قاضي اجل     
ُيشرف على قضاء املدينة وقضاة حيث وهو أعلى منصب يف خطة القضاء املدين،  7علي الشريف بن سحنون،

راس الناصر: "مث إين تقلدت قضاء تلك اجلهة على يد شيخنا حممد بن موالي  احلافظ أيب النواحي بدليل قول
ا إىل غاية استشهاده يف حرب اإلسبان سنة هر بن حو مث محل ذلك اللقب الطا 8علي قاضي أم عسكر"،

والذي نالحظه بعد فتح وهران أن هذا اللقب مل يُعد معموال به لدى ُقضاة معسكر، و لعل السبب  9،م1791
يف ذلك انتقال عاصمة البايلك إىل وهران، فأصبح قضاة معسكر قضاة نواحي ال غري، إال أن منصب قاضي 

والشيخ مصطفى بن عبد هللا  10بيد علماء وفقهاء معسكر، فقد تواله الشيخ حممد بن حوا،بوهران مل يزل  ماعةاجل

                                                   
 .161بلرباوات بن عتو، الباي حممد الكبري ابي وهران، ص  - 1
 .60علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 2
 املرجع السابق، نفس الصفحة. - 3
 .284اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 4
 .283، ص 2أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف، ج - 5
ُعرف هذا املصطلح للمرة األوىل يف اتريخ اإلسالم أايم الرشيد، حيث أطلقه على قاضيه أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، صاحب أيب  - 6

 .242القامسي، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي، ص حنيفة. يُنظر: ظافر 
 .182فوزية لزغم، البيواتت واألسر العلمية ابجلزائر خالل العهد العثماين ودورها الثقايف والسياسي، ص  - 7
 .22، 21حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص ص  - 8
 .23ية، معسكر اجملتمع والتاريخ، منشورات خمرب البحوث االجتماعية والتارخي - 9
 .588املهدي البوعبديل، اتريخ املدن، ص  -10 
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والشيخ حممد اخلرويب من الربج حيث توىل املنصب لدى الباي  1بن زرفة الذي كان كاتبا لدى الباي حممد الكبري،
مث  3،لقادر الصغريوعبد القادر بن روكش مث ولده احلاج عبد ا 2م(،1800-1801عثمان بن حممد الكبري )

سيدي عبد الرمحن بن أمحد من أوالد سيدي أمحد بن علي، "وقد ُويل القضاء يف والية الباي أحسن ءاخر أمراء 
 4بين عثمان بوطن اجلزائر".

كما صرف ملوظفي اخلدمات القضائية والدينية جراايت شهرية من خزينة الدولة، ومكافآت مومسية حسب       
والشتغال القضاة واملفتون ابلتدريس أيضا، فقد كان هلم نصيب من  5ري املعمول به آنذاك،درجات الُسلم اإلدا

ذلك، مثل القاضي الشيخ حممد بن موالي علي سحنون الذي كان أستاذًا أليب راس، وأبو راس نفسه اشتغل 
طالب الغريسي )ت  قاضي معسكر الذي دّرس أبو 7واحلاج امحد بن املكي اخلرويب 6ابلتدريس والقضاء والفتوى،

 9كما التفت الباي حممد الكبري لديوانه يُنظمه، ُمستعينا مبقربيه ممن تتوفر فيهم الكفاءة والتقوى،  8ه(.1258
 ...اخل.10وعني أعواانً له وللقضاة، منهم منصب اآلغا، القايد، وشيخ القبيلة

حىت أن تيدان  نظيم اخلدمات القضائية واإلدارية،يظهر جليًا اجملهود الكبري الذي بذله الباي حممد الكبري يف ت     
فأمثر ذلك  11وهو خزندار )وزير( الباي شهد له رغم اشتغاله حبرب اإلسبان إال أنه مل يُهمل إدارة القضاء،

ابستقرار نسيب كان له أثره يف امليدانني االجتماعي والعسكري واالقتصادي يف عهده، يُؤكد ذلك اآلغا املزاري 

                                                   
 .135حيي بوعزيز، موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، ص  - 1
 .139املرجع نفسه، ص  - 2
 .336، 335بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص ص  - 3
 .139املصدر نفسه، ص  - 4
. يُنظر أيضا: 64م، احلياة الثقافية يف اجلزائر، ص 1954: منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب  يُنظر - 5

 .135علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص 
 .378أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف، ص  - 6
  نقف على ترمجته.مل - 7
هو احلاج علي أبو طالب بن مصطفى بن حممد بن املختار بن سيدي قادة بن املختار، ُولد بكاشرو قرب معسكر، وتويف أبرض أوالد ميمون قرب  - 8

حممد احلفناوي، تعريف اخللف تلمسان، وُدفن مبقام الويل سيدي أبو مدين الغوث، كان جامعا بني املنقول واملعقول، والشريعة واحلقيقة. أبو القاسم 
 .191، 190برجال السلف، ص ص 

 .161بلرباوات بن عتو، الباي حممد الكبري، ص  - 9
 .70علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 10
 .42م، ص 2005عمرياوي امحيدة، قضااي خمتصرة يف اتريخ اجلزائر احلديث، دار اهلدى، عني مليلة،  - 11
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د بن عثمان... ابسط مهد العدل واألمان يف كل زمان"، ويف موضع آخر يقول: "ويف وقته حصلت بقوله "حمم
 1القبائل يف بعضها واصطلحت على الراحة وترك الفساد والعنود". -من املؤاخاة– العافية قليلة الوجود، وتواخت

 مراتب القضاء وصالحياته: -3-2

 تضمنتها املرحلة األخرية من مراحل النظام القضائي، حيث استوفت املراتب التالية الذكر هي املراتب اليت     
خطة القضاء مناصبها وصالحياهتا عموماً، ورغم انتقال مركز البايلك إىل وهران إال أن هذا التنظيم مل يتغري كثريا 

  غري.الذي شغله قضاة وهران، خالفا لقضاة معسكر الذين أصبحوا قضاة نواحي ال ماعةابستثناء قاضي اجل

 املدينة: ءقضا -3-2-1     

 جملس الباي: -أ     

وصالحياته واسعة  3يتصرف فيه حبرية مطلقة بعيداً عن املراقبة، 2وهو ميثل السلطة القضائية العليا يف البايلك،     
ومتعددة منها صالحيات قضائية، يقول حممد بن يوسف الزايين: "ولباايت هؤالء القواعد الثالث التصرف املطلق 
يف الرعية ابلقتل للعرب، والضرب والسجن والعقوبة بكل وجه، واخلطية للعرب وغريهم، دون تعرض أحد هلم يف 

وعليه فإن الباي أوسع رجال  4األتراك إال مبشاورة الباشا ابجلزائر". ذلك، غري أن الباي ال يقدر أن يقتل أحدا من
، فمن األقضية اليت حكم فيها ما ذكره اخلزندار تيدان حبكم الباي حممد بن وصالحيةً  معسكر سلطةً يف قضاء ال

إىل عثمان الكبري على مسيحي بتعليقه من رجليه يف ابب السجن مع املرأة اليت كانت معه، وُخفف احلكم 
كما حكم بقطع رؤوس سبعة أشخاص سرقوا   5جلدة ابلسوط بعد توسل اخلزندار واخلليفة األكرب، 200جلدمها 

وما ذكره صاحب الرحلة القمرية حني حكم الباي نفُسه بطرد قايد اجملاهدين بعد أن أخذ خطية  6بضعة أغنام،
  1،خلنق بعد العذاب خليانته يف أمر البارودومنها ُحكمه على أحد األعالج اب 7من املرابطني مبسرقني بغري حق،

                                                   
 .290، 289اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص ص  - 1
ت والعلوم خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ماجستري يف التاريخ احلديث، قسم العلوم اإلنسانية، كلية اآلداب واللغا - 2

 .41م، ص 2012-2011االجتماعية واإلنسانية، جامعة معسكر، 
م(، ماسرت يف التاريخ املعاصر، شعبة التاريخ، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم 1830-1914نسيمة زوزو، القضاء الفرنسي يف اجلزائر ) - 3

 .23م، ص 2015-2014، -بسكرة–اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر 
 .249حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران، ص  - 4
 .50، 94عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر، ص ص  - 5
 .54املرجع نفسه، ص  - 6
 )وجه(. 121أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 7
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إال إذا أذن بذلك، والظاهر أن هذا الذي حدث يف فتنة  2كما اختص الباي ابحلكم يف القضااي اجلنائية دون غريه
درقاوة حيث مُسح للقياد واآلغوات بقتل كل درقاوي، بدليل األمر الفوري لقايد الربج بقطع رؤوس قوٍم من درقاوة 

 3كن ذلك مباشرة إال بتفويض ُمسبق من الباي.إذ ال ميُ 

 أما عن أعوان الباي فهم كالتايل:     

اخلليفة: يقول صاحب دليل احلريان: "وللباي خليفتان أحدمها ينوب عنه يف اخلروج للرعية ألخذ مال  -     
 4ينوب عنه يف قاعدته إن غاب"،الدولة منها ويف القدوم إىل اجلزائر عند االفتقار، واآلخر يُقال له خليفة الكرسي 

ومن اخللفاء مبعسكر، حمي الدين املسرايت الذي سري شؤون البايلك أايم الباي يوسف الذي مل يكن يف مستوى 
ه مهمة تسيري شؤون القطاع حممد بن عثمان الكبري الذي كان خليفة للباي إبراهيم، وأوكلالباي  و 5املسؤولية،
وكذا ابنه عثمان بن حممد الكبري وكان يُدعى  6نيابة عنه، إىل دار السلطان الدنوشلبايلك الغرب ومحل الشرقي 

 7ابخلليفة األكرب.

 8قائد الدار: له مهام كثرية منها: مراقبة سكان املدينة وإصدار األحكام حبق املتهمني هبا ما عدا اإلعدام -     
 قياد معسكر قدور بن سفري الذي نبَّه الباي حسن  ومن 9الذي مارسوه بعد إذن من الباي يف قضية فتنة درقاوة،

 10عن مواالة احلشم للُتجيين الثائر ضده.

اآلغا: يف ابيلك الغرب هو مبثابة الوزير، وللباي وزيران ينظران يف شكاوى الرعية، مث يعرضاهنا عليه، وهلما  -     
 ي كثرياً ومها:دور كبري يف القرارات اليت تصدر هبذا الشأن، ولذا يستشريمها البا

                                                                                                                                                               
 )وجه(. 135املصدر نفسه، لوحة  - 1
 .218. يُنظر أيضا: مصطفى عبيد، القضاء يف اجلزائر خالل العهد العثماين، ص 24ص  نسيمة زوزو، القضاء الفرنسي يف اجلزائر، - 2
 .296حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران، ص  - 3
 .250املصدر نفسه، ص  - 4
 .46علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 5
 .161حممد الكبري ابي وهران، ص بلرباوات بن عتو، الباي  - 6
 .50عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر، ص  - 7
 .48خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 8
 .296حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران، ص  - 9

 .314املصدر نفسه، ص  - 10



 تنظيم القضاء بمعسكر.                                                           الفصل الثالث:

61 
 

وهو من أعياهنم، وألمهية هذا املنصب كان ُيشرتى من الباي مببلغ  1قايد آغا: ولعله نفسه آغا الدواير،     
 3ومن املتولني هلذا املنصب: السيد احلاج حممد املزاري بن قدور بن امساعيل. 2رايل، وهو مبلغ كبري، 40000

وهو من أعياهنا، وحتت سلطته مخسة أعراش: الزمالة، الغرابة، اليعقوبية،  4قايد كبري: ولعله نفسه آغا الزمالة،     
جماهر ومحيان. وألمهية هذا املنصب كان ُيشرتى من الباي، إال أنه أقل أمهية من األول حيث يدفع نصف مبلغ 

 5املنصب األخري.

داخل السكان فيما بينهم، ُأجرب آغا والواقع أنه كان هناك أربع آغوات يتناوبون على العمل اثنني اثنني، ولت     
 6الدواير وآغا الزمالة على تنسيق العمل بينهما، وهذا التداخل كان متعمداً من األتراك للحيلولة دون مترد أحدمها.

آغة الدائرة: وُيشرف على أرايف البايلك، حيث يتلقى شكاوى السكان اليت يعرضها على الباي، وهذا  -     
 8ومن هؤالء اآلغوات مبعسكر: اآلغا السيد عبد هللا بن الشريف الكرطي. 7ب،املنصب تواله العر 

كاتب ديوان اإلنشاء: وهم من أعضاء ديوان اإلنشاء وجملس الباي، وهلم مهام عديدة منها كتابة رسائل   -     
وجند أن مهامهم وصلت إىل املعامالت  9الباي وصاحبها هو الباش كاتب، وتدوين املداخيل اليت ختص البايلك،

الدبلوماسية بني الباي وخصومه، مثلما هو احلال مع الكاتب ابن هطال التلمساين الذي بُعث لدى سلطان 
ويستشريهم القياد يف قضاايهم، حيث يقول مصطفى بن زرفة كاتب الباي: "هذا وانتهز  10املغرب جللب الذخرية،

واستنفر ذوي اخلصومات والتباعات )كذا( والظالمات )كذا(، ففصلت بني قايد الدواير الفرصة يف حضوري 

                                                   
ال املصادر التارخيية خاصة احمللية إن كاان نفس املنصب، فصاحب دليل احلريان ال يذكر إال آغة الدواير، وال يذكر صاحب الرحلة القمرية إمل توضح  - 1

ال يُنظر:  أم قايد الدواير، أما املزاري يف طلوع سعد السعود فكالمه فيه لبس، والسياق غري صحيح واملعىن ال يستوي، إذ مل يُوضح إن كانت هناك فروق
)ظهر(. ويُنظر  160املصدر نفسه، نفس الصفحة. يُنظر أيضا: أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة 

 .272، 271أيضا: اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص ص 
 .47ئري أواخر العهد العثماين، ص كمال بن صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزا  - 2
 .314حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران، ص  - 3
 وهلذا املنصب نفس اإلشكالية السابقة مع منصب آغا الدواير. - 4
 .47كمال بن صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، ص   - 5
 .297، ص 3اهلاليل امليلي، اتريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، مكتبة النهضة اجلزائرية، اجلزائر، د.ت.ط، جمبارك بن حممد  - 6
 .51خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 7
 .318حممد بن يوسف، الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران، ص  - 8
 .244، 243م، ص ص 2000، 1ورقات جزائرية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طانصر الدين سعيدوين،  - 9

 .280، ص 1830-1500مجال قنان، نصوص وواثئق يف اتريخ اجلزائر احلديث  - 10
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 -أي طلب اجلاه–فرددته عن هواه، واستجاه بنا  )كذا( اجلميع مبا أراين هللا، ووجدته متعصبا يف بعض املسايل
  1،زيغها" أهل قبيلته يف رد بعض التباعات )كذا( من عنده فكلفناه بردها ومل يسعه إال اإلذعان ورد النفس عن

كما تكفل برد بعض املسائل اليت شغلت الرعية والعلماء منها اإلنكار على الصالة على الرسول صلى هللا عليه 
ومن كتاب الباي حممد الكبري أيضا، األديب  2وسلم يف حرب اإلسبان، أو مسألة قبول هدااي األمراء من عدمه،

 3حممد بن احلسن خوجة املستغامني وأبوه حسن خوجة.

مجاعة الشواش: وهم مبثابة اجلهاز التنفيذي جمللس الباي، يقول اخلزندار تيدان: "الشاويش: هم الذين  -     
وعددهم اإلمجايل هو أحد عشر يلبسون لباسا  4يُنفذون حكم العدالة... حيرتمهم أفراد الشعب مثل الباي نفسه"

 شرف األخري على توزيع األعمال بينهم:ولكثرة مهامهم أ 6خمالف للباس ابش شاوش وهو كبريهم، 5أخضر

والقاطع للرأس منهما  7شاوش الكرسي: مها اثنان من أصل تركي يقومان بتنفيذ احلكم كاجللد واإلعدام وحنوه،     
 9ويذهب صاحب دليل احلريان إىل أهنم أربعة. 8يُدعى )طزبري(،

 10شاوش بين عرب: لتقدمي الناس وأتخريهم وضبط أحوال الباي.     

 ابش سيار: القائم على حراسة السجون.     

 11ابش سايس: خمول إبلقاء القبض على األتراك اجلناة ومعاقبة العصاة واملتمردين.     

الرباح: يُنادي يف األسواق والساحات العامة لتبليغ الناس األوامر الصادرة عن السلطة، والتشهري ابجملرمني  -     
 1واللصوص أمام املأل.

                                                   
 )ظهر(. 160أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 1
 )ظهر(. 146 –)وجه(  75املصدر نفسه، لوحة لوحة  - 2
 .119حيي بوعزيز، موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، ص  - 3
 .39عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر، ص  - 4
 .41، ص -اجليش أمنوذجا–وحيد خينش، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 5
 .250احلريان وأنيس السهران، ص حممد بن يوسف، الزايين، دليل  - 6
 .52خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 7
 .272اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 8
 .250حممد بن يوسف، الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران، ص  - 9

 املصدر نفسه، نفس الصفحة. - 10
 .244سعيدوين، ورقات جزائرية، ص انصر الدين  - 11
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 اجمللس العلمي: -ب     

وهو مبثابة اهليئة القضائية الثانية بعد جملس الباي اليت  وُيسمى كذلك ابجمللس الشريف وجملس الشرع العزيز،     
ويُعترب حمكمة استئنافية يف حالة طعن املدعي يف حكم قاضي اجلماعة، واليت يصبح حكمها  2ترفع إليها النزاعات،

ابإلضافة إىل النظر يف املشاكل العويصة واملنازعات الصعبة، ويتوىل الفصل يف  3الغيا أمام حكم اجمللس العلمي.
القضااي اليت حتدث بني اهليئات احلكومية وموظفي الدولة من جهة وبني أفراد الرعية من جهة أخرى وبني أهل 

أماكن عامة الذمة واملسلمني، ويكون ذلك يوم اخلميس من كل أسبوع، داخل املساجد ابلنسبة للمسلمني و 
 4ابلنسبة للذميني.

وعلى خالف اجملالس العلمية األخرى، ففي مدينة اجلزائر مثال اليت تضم القاضيني واملفتيني املالكي واحلنفي      
فكان جملسها العلمي يضم املفيت  6فإن معسكر مل يكن هبا قاضي ومفيت حنفيني، 5ويرأسها املفيت احلنفي،

أما رئيس اجمللس فليس من القضاة أو املفتني  7اجلي وملحق عسكري وأمناء احلرف،والقاضي املالكيني وبيت امل
إمنا كان منصبًا مستقاًل عنهما، بدليل تويل حممد بن عبد هللا اجلياليل املنصب أايم الباي حممد الكبري دون أن 

 صحته بني العلماء أايم وقد ُعقد هذا اجمللس يف قضية املوطأ الذي اختلف يف 8يتقلد منصب القاضي أو املفيت،
ويف قضية الطّبال زمن الباي حممد الكبري، حيث جترأ على الكالم يف  9م،1773ه/1187الباي إبراهيم سنة 

 10الرسول صلى هللا عليه وسلم بسوء.

ملا كانت تُرفع للمجلس العلمي قضااي ذات صبغة تقنية، استعان بذوي احلرفة اليت تتناوهلا القضية، ويُطلق      
 11عليهم اسم أهل اخلربة، كما كان اجمللس على اتصال دائم مع أمناء احلرف.

                                                                                                                                                               
 .45كمال بن صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، ص   - 1
 .660خليفة محاش، األسرة يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 2
 .220ص حممد بوشنايف، دور الطلبة يف حترير وهران الثاين من االحتالل اإلسباين،  - 3
 .96 -94، ص ص -القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 4
 .42خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 5
 .41املهدي البوعبديل، احلياة الثقافية ابجلزائر، ص  - 6
 املرجع السابق، نفس الصفحة. - 7
 .7حممد اجلياليل، معسكر ومناقب أئمتها يف القرن العشرين، ص  - 8
 )ظهر(. 240احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 9

 )وجه(. 23أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 10
 .97، ص -القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 11
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 :ماعةقاضي اجل -ج     

مبعسكر أعلى منصب يف القضاء املدين، يرتأس حمكمته الشرعية ويُعاجل قضااي األفراد  ماعةيُعترب قاضي اجل     
وكان مقره حمكمة  2اإلجيايب يف إدارة املدينة، وبشكل فوري مما كان له الدور 1واجملتمع يوميا ما عدى يوم اجلمعة،

أما قبله فكان يُعقد أبحد اجلوامع أو يف  3معسكر ابلقبة امللحقة ابجلامع الكبري أايم حممد بن عثمان الكبري،
 األماكن العامة.

بل  4الرسول"،مبعسكر ذا مكانة وهيبة يف اجملتمع، حىت أن "قراره يُنظر إليه كقرار  ماعةكان منصب قاضي اجل      
وكان مثل هذا املنصب من ضمن القسم عند سكان معسكر كقوهلم "والذي نصب القضات )كذا( للعدل 

 5وملكهم أعنة الفضل والفصل".

أما مرتبه فكان يتقاضاه شهراي من السلطة العثمانية، ابإلضافة إىل املكافئات املومسية واالمتيازات، وله مصدر      
التقاضي، فينال موزونة مقابل مصادقته على كل حيثية واحدة، والعدل يتقاضى مقابل  دخل آخر يتمثل يف رسوم

حتريره هلا بدقة شيك أو نصفها، أما إذا كانت األمور تتعلق ببيع األمالك العقارية حيث تتعقد اإلجراءات 
وقد جاء ذلك  6ويتوجب التحري ومراجعة واثئق امللكية، قد حيصل القاضي والعدل مبوجبها على دخل حمرتم،

 )كذا( عند املاوردي يف قوله: "مث مالك أمر القاضي واحلاكم أن يعينه الوايل مبا يدر عليه من األرزاق الواسعة اهلنية
 7ليتنزه عن أموال الرعية والطمع".

وكذا النظر يف املعامالت  8،ماعةومن صالحياته أنه كان ُيشرف على قضاة النواحي وهبا مُسي بقاضي اجل     
ومراقبة سجالت كتاب الدواوين، واإلشراف على  9وتسجيل العقود واألحوال الشخصية ومحاية الضعيف،

                                                   
 .129م، ص 2007: عبد القادر زابدية، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  وليم سبنسر، اجلزائر يف عهد رايس البحر، تح - 1
 .24ماين اجلزائري، ص مصطفى أمحد بن محوش، فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف العث - 2
 .284اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 3
 .53عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر، ص  - 4
 )وجه(. 115أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 5
، 136م، ص ص 1985، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1830 -1800املايل للجزائر يف الفرتة العثمانية انصر الدين سعيدوين، النظام  - 6

137. 
 .262املاوردي أبو احلسن، نصيحة امللوك، تح: فؤاد عبد املنعم أمحد، مؤسسة شباب اجلامعة، إسكندرية، د.ت.ط، ص  - 7
 .22حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 8
 .216الصادق مزهود، اتريخ القضاء يف اجلزائر من العهد الرببري إىل حرب التحرير الوطين، ص  - 9
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 2حىت أنه اعترب وزيرًا للشؤون الدينية أكثر منه عامال لدى احلكومة 1األوقاف ومراعاة العبادات واألعياد واحلج،
فإن معسكر كان هبا قاض  3اللذين ُوجدا يف عواصم البايلكات ابإلايلة وعلى خالف القاضيني )احلنفي واملالكي(

 5ولعل ذلك راجع إىل تفقه قضاة معسكر على املذاهب األربعة، أمثال أبو راس الناصر. 4مالكي فقط،

عبد هللا  7أبو راس الناصر، 6ومن قضاة معسكر الذين شغلوا هذا املنصب: حممد ولد موالي علي الشريف،     
 8حواء.بن 

 فهم كالتايل: ماعةأما أعوان قاضي اجل     

املفيت: أحوال املفيت خاصة يف معسكر غري واضحة، حيث مل تذكر املصادر التارخيية خاصة احمللية منها عن  -     
ل ولع 10وألمحد بن التهامي، 9تقلد منصب اإلفتاء إال أليب راس الناصر بقبة املذاهب األربعة اليت كان يُفيت فيها،

مباشرة يف األحوال األخرى، حىت يف أحادية املذهب وهو املالكي دون  ماعةاملفيت كان مقرتان مبنصب قاضي اجل
أما ما جاء عن املفيت يف اإلايلة عامة أنه أعلى منصب يتواله العامل، وللمفيت املالكي ُمساعدان، أما  11احلنفي،

كذا النظر يف القضااي دون إلزام منه، ويعتمد القاضي على و  13والتدريس، 12صالحياته فتتمثل يف اإلمامة واخلطابة

                                                   
 .213مصطفى عبيد، القضاء ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 1
ارة اإلسالمية، كلية العلوم اإلنسانية أمحد حبري، احلياة االجتماعية ابجلزائر يف عهد الداايت، رسالة ماجستري اتريخ وحضارة إسالمية، قسم احلض - 2

 .153م، ص 2002 -2001واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
 .42خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 3
 .41املهدي البوعبديل، احلياة الثقافية ابجلزائر، ص  - 4
 .379، ص 2الثقايف، جأبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر  - 5
 .286اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 6
 .379، ص 2املرجع السابق، ج - 7
 .328فوزية لزغم، البيواتت واألسر العلمية ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 8
 .379، 378املرجع السابق، ص ص  - 9

 .72السهران، ص حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس  - 10
 .41املهدي البوعبديل، احلياة الثقافية ابجلزائر، ص  - 11
 .71، 70شدري معمر رشيدة، العلماء والسلطة العثمانية يف اجلزائر، ص ص  - 12
 .378املرجع السابق، ص  - 13
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ويذكر وليم سبنسر أن جلساته تُعقد مرتني يف األسبوع، وأنه معروف  1فتاواه إلصدار األحكام واإللزام عليها،
 2بقفطانه الناصع البياض.

من أعيان أهل البلد  3شيخ البلد: رغم وجود هذا املنصب يف اجلزائر العثمانية على أنه موظف مدين، -     
ليتوىل الوساطة بني سكان املدينة ويتوىل شؤوهنم، كما أسندت إليه بعض املسائل احلساسة كسرية العقوابت، 

إال أن شيخ البلد  4حبيث حُتبس يف بيته وتعاقب سراي النساء الاليت تنحدرن من عائالت معروفة وترتكنب خمالفات،
 5املصادر احمللية له. يف معسكر ال زال جمهوال، لعدم تطرق

احملتسب: ُعرف ابإلايلة عمومًا على مراقبة كل ما يُباع من مأكل وملبس ومصنوع ومشروب، عن طريق  -     
حتديد األسعار ومراقبة الدكاكني حىت حيول دون تدليس التجار، أما أجرته فهي عبارة عن مبلغ يتقاضاه من السلع 

 6الواردة يف السوق.

وقد تقلصت مهام احملتسب وقلت أمهيته خاصة يف معسكر الشرتاك القاضي وشيخ البلد وأمني األمناء      
 7واملزوار يف مهامه.

 8قايد الشرطة: وهو منصب غري معروف يف إايلة إال مبعسكر، ولعله نفسه املزوار بصفته مسؤول الشرطة، -     
وال يشتغل خباصته وال ديوانه مث أنه  -ماك الباي حبرب اإلسبانالهن-وانفرد مصطفى بن زرفة بذكره حيث قال: "

 9آل أمره إىل أن جُتايف احلكومة غالبا بني الناس، وصرف ذلك لقايد الشرطة والقاضي يف األنواع واألجناس..."،

                                                   
 .548، 547حممد لعباسي، عالقة رجال اإلفتاء يف اجلزائر خالل العهد العثماين، ص ص  - 1
 .129 -107سبنسر، اجلزائر يف عهد رايس البحر، ص ص  وليم - 2
 .25حنيفي هاليلي، النشاط التجاري يف مدينة اجلزائر العثمانية على ضوء خمطوط قانون على األسواق، ص  - 3
 .45كمال بن صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، ص   - 4
اعتبار هذا املنصب هو نفسه منصب قائد الدار كما يف ابيلك قسنطينة، يُنظر: انصر الدين سعيدوين، ورقات جزائرية، ص لعل ذلك راجع إىل  - 5

244. 
 .115حنيفي هاليلي، النشاط التجاري يف مدينة اجلزائر العثمانية على ضوء خمطوط قانون على األسواق، ص  - 6
 .109ائر، ص عائشة غطاس، احلرف واحلرفيون مبدينة اجلز  - 7
 .217م، ص 1791حممد بوشنايف، دور الطلبة يف حترير وهران الثاين من االحتالل اإلسباين عام  - 8
 )ظهر(. 108أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 9
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جون فإن صح ذلك فإن مهامه تتعلق ابألخالق العامة، معاقبة كل امرأة متارس البغاء دون ترخيص، مراقبة الس
 1واملدينة ليال.

وللصبغة  2أمناء احلرف: كانت هلم مهام الشرطة والقضاء على اجلماعات احلرفية، ابلتنسيق مع احملتسب، -     
التخصصية والفنية لبعض القضااي، استعان القضاة أبمني احلرفة املناسبة ملضمون القضية إلبداء رأيه التقين الذي 

 3يساعد القاضي يف النطق ابحلكم.

العدول: وهم املرافقني للقاضي يف جمالسه، يتولون حترير العقود وحماضر النزاعات واإلشهاد فيها وإقامة  -     
 4الفرائض والتحقيق يف املسائل القضائية.

 5الُكتاب: يقومون بتسجيل الواثئق والعقود، وتثبيت املسائل واألحكام. -     

 6شواش: وهم ضباط أو حراس احملكمة. -     

 نقابة األشراف: -د     

حسب محدان خوجة وجد يف كل مدينة نقيب لألشراف مبثابة احلاكم الثاين للمدينة، وخيتار من األسر      
الشريفة، وواجبه كلما حدث أمر هام أن جيتمع يف بيته مع شيخ البلد وسائر األمناء التابعني له من أجل اختاذ 

ان أمني نقابة األشراف يرتأس جملس اجلماعة إن كانت من القبائل ويف حاالت أخرى ك 7التدابري الالزمة،
 9وكان هؤالء األشراف يتميزون عن غريهم بلبس العمامة اخلضراء. 8الشريفة،

والنقابة نقابتان، خاصة وعامة، فاخلاصة هي أن يقتصر بنظره على جمرد النقابة من غري جتاوز إىل حكم وإقامة      
يضاف إىل النقابة اخلاصة مخس أركان وهي: احلكم بينهم فيما تنازعوا، الوالية على  حد، أما العامة فهي أن

                                                   
 .58ص  خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، - 1
 .113حنيفي هاليلي، النشاط التجاري يف مدينة اجلزائر العثمانية على ضوء خمطوط قانون على األسواق، ص  - 2
 .25مصطفى أمحد بن محوش، فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف العثماين اجلزائري، ص  - 3
 .143عثماين، ص حنيفي هاليلي، الشرطة والقضاء يف مدينة اجلزائر خالل العهد ال - 4
 .39، ص -اجليش أمنوذجا–وحيد خينش، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 5
 املصدر نفسه، نفس الصفحة. - 6
 .284م، ص 2014، 11، ع اجمللة اجلزائرية للمخطوطاتأمحد حبري، وضع التعليم والعلماء يف اجلزائر العثمانية،  - 7
 .218ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص مصطفى عبيد، القضاء  - 8
 .93خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 9
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أيتامهم فيما ملكوه، إقامة احلدود عليهم فيما ارتكبوه، تزويج األايمى الالئي ال يتعني أولياؤهن، إيقاع احلجر على 
 1كتفت ابلوالية اخلاصة ال العامة،من جن منهم أو سفه وفكه إذا أفاق أو رشد. إال أن نقابة األشراف مبعسكر ا 

 3هو من وضع خطة عليها زمن الباي احلاج عثمان، 2وحسب احلاج العريب بن عبد هللا يظهر أن الشيخ السنوسي
ولعله من أسباب بقاء النقابة يف املشارف إذ قول العريب املشريف: "كانت النقابة يف املشارفة ال تتعداهم وال خترج 

 4عنهم".

 :باديةقضاء ال -3-2-2     

 جملس اجلماعة: -أ     

ويُدعى مبجلس القبيلة، وهو أعلى رتبة يف السلم القضائي اخلاص ابألرايف والقرى، حيث يتكون من أعيان      
القبيلة وكبار رجاهلا ووجهائها، وفيه تتخذ القرارات املتعلقة بشؤون القبيلة االقتصادية واالجتماعية والقضائية 

كما كانت تنظر اجلماعة يف اخلصومات الواقعة بني القبائل أو بني أفراد القبيلة الواحدة    5مبوافقة األغلبية،واألمنية 
كما هو الشأن يف قضية تزويج فاطمة بنت السيد اجليالين بن اهلامشي دون إذن الوصي عليها، فرفعت القضية إىل 

لوذ به من ال حيلة له، بدليل قول املدعي يف القضية اجمللس، وهذا األخري كان له من اهليبة واالحرتام الذي ي
وتشرف أيضا على  6السابقة: "اتفقنا على اجمللس عند العلماء ليوم غد .... فخافوان ومل خيوضوا يف كالمنا"،

امللكيات املشاعة أو ما كان يُعرف يف الغرب اجلزائري أبراضي السبيقة، فتقسم احلصص بني األسر أو األفراد، ويف 
ابإلضافة إىل مهام  7لة تغيب أحد األفراد أو إمهاله حلصته فإن أعيان اجلماعة تسلم األرض ملن يقوم خبدمتها،حا

وكانت تعقد جلساهتا يف الساحات  8أخرى كتعيني شيخها، حتديد حصص السقي، تعيني جمال الرعي والزراعة...

                                                   
 .12بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص  - 1
... كان... عالمة حمققا، قدوة حافظاً... قتل -املشريف–رمبا هو السيد سنوسي بن السنوسي الذي قال عنه أبو راس: "شقيق الشيخ عبد القادر  - 2

 .73جماهداً يف معركة عظيمة بني املسلمني ونصارى وهران". أو هو والده السنوسي. يٌنظر: حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص 
 )وجه(. 62احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 3
 .12بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص  - 4
 .66العهد العثماين، ص خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل  - 5
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.زعة يف شأن فاطمة بنت السيد اجليالين بن اهلامشيوثيقة منا - 6
 .55، 54م، ص ص 2013، 2انصر الدين سعيدوين، امللكية واجلباية يف اجلزائر أثناء العهد العثماين، البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط  - 7
 .277صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، ص كمال بن   - 8
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أمني نقابة األشراف إذا كانت القبائل شريفة العمومية أو يف األسواق األسبوعية حتت رائسة شيخ القبيلة أو 
 1النسب، ومل يكن ابستطاعة اجلماعة أن تقضي ابألحكام اخلطرة كاإلعدام الذي هو من اختصاص الباي.

 شيخ القبيلة: -ب     

ويتم انتخابه من قبل أعضاء اجمللس بعد التشاور يف جو دميقراطي ويعني  2يُدعى بشيخ اجلماعة لرتأسه إايها،     
ومن شيوخ اجلماعة: عبد القادر املشريف، "خيضعون له القضاة  3الشخص األكثر نفوذا مث يقوم الباي بتزكيتهم،

 5التهامي.والشيخ أمحد بن  4وسائر الوالة، ويهابونه ويرجعون إليه ودأهبم التعويل عليه يف مهمات الدين"،

 القايد: -ج     

ويتم تعيينه من قبل الباي ويكون يف الغالب من العنصر العثماين أو الكرغلي، حيث يتوىل  6يلي شيخ القبيلة،     
مراقبة شيوخ القبائل وحتديد قيمة الضرائب، كما توىل مهمة القضاء من خالل تطبيق الشريعة والقوانني يف خمتلف 

 7ملناطق الريفية هي جماله.جماالت احلياة، وتكون ا

من خالل بعض الواثئق اخلاصة ابلناحية اجلنوبية من معسكر وحتديدا بضواحي أوالد عوف وأوالد ابراهيم      
نالحظ أن سلطة القايد كانت أكرب من سلطة اجلماعة أو شيخ القبيلة، ومن مظاهر هذه السلطة أن كل أحكامه 

اجلماعة أو قضاة النواحي، ومن ذلك أمر القايد عده ولد حممد بن قدور أتيت بصيغة األمر عكس ما سنراه عند 
أن "تدفع له حليمة اوانيسها وهي مخسة سالطني ألين أان أمرهتا هبذا الكالم"، حىت أنه أقصى الشهود يف حكمه 

أبسلوب ويف وثيقة أخرى كتب  8ألين مل نستحق )كذا( شاهدا يف هذه إال بعلمي يف هذا الكالم"، حيث قال: "
أكثر صرامة وشدة، فيقول: "عبد القادر بزاين سالم عليك وجه بورود مكتوبنا إليك ترتك سبيل هذه املرأة يف 

مل تشرتي شيئا ألين مسحت هلا... وأما أوالد عوف البد أيتوين ابجلميع على سبة  )كذا( العْودْ  )كذا( شري

                                                   
 .218مصطفى عبيد، القضاء ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 1
 .218املرجع نفسه، ص  - 2
 .66خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 3
 .244، 243العلمية ابجلزائر خالل العهد العثماين ودورها الثقايف والسياسي، ص ص  فوزية لزغم، البيواتت واألسر - 4
 .333بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص  - 5
 .66خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 6
 .70ص  علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، - 7
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.القايد عده ولد حممد بن قدوروثيقة رسالة من  - 8
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تب يقول: "وأنت اي عد ابالخضر )كذا( كيف بك )كذا( شري اخليل وتعني من يشرتي"، وعلى جانب الوثيقة ك
كما جند القايد   1اخليل ومل أنذن لك يف أمرهم والسالم"، )كذا( ..... على الربوات وكلفت نفسك على شري

 2حممد بن عمارة من ضمن العدول يف اإلشهاد على دعوى احلبيب بن شرور يف غيابه عن تزويج أخته فاطمة،
 3ضي الناحية اجليالين بن املختار.فنعتربه كذلك من أعوان قا

 قاضي الناحية: -د     

مبدينة معسكر، كما صرح أبو راس بتعيينه قاضي أبحد نواحي معسكر على  ماعةيُعني من طرف قاضي اجل     
ومن مهامه الفصل يف املشاكل واملنازعات خاصة البيع  4يد شيخه حممد بن موالي علي الشريف قاضي معسكر،

ومن أمثلة ذلك ما عقده  5واملسائل الشرعية كاإلرث والطالق والنفقة واحلالل واحلرام يف أمور الدين،والشراء 
وثّبت عبد القادر  7يف شراء حممد بن التهامي ألرض من صاحبها أمحد امللقب بوجالل، 6القاضي اهلامشي بن علي

اهلامشي وأهنا وهبته للفقيه حممد بن  بن الطيب بن عبد الرمحن مرياث السيدة خدجية بنت السيد السنوسي بن
كما ُيشرف على تنظيم   9وترد على القاضي النوازل، مثل مسألة قبول شهادة غري العدول على السارق، 8التهامي،

 وغريها من القضااي املدنية. 10قسمة املياه وأمور الزراعة،

                                                   
 وثيقة رسالة من متويل أمور العرب يف شأن اخليل، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 1
 معسكر.، خزانة السيد ابهي قدور، سيد احلبيب بن شرور يف غيابه عن تزويج أخته فاطمةالدعوى وثيقة  - 2
عوف هو أحد أعالم منطقة أوالد عوف، تلقى تعليمه األول ابلوطن الراشدي، مث قام برحلته العلمية ابملغرب األقصى واحلجاز، وعاد إىل أوالد  - 3

جنواب. حوار مع أحد ليتوىل قضاء تلك الناحية أايم احلكم العثماين، كما عينه األمري عبد القادر قاضيا على املنطقة اليت امتدت حىت حدود سعيدة 
 م.11/01/2017، -عوف–أحفاد القاضي املذكور، السيد ابهي قدور، معسكر 

 .183فوزية لزغم، البيواتت واألسر العلمية ابجلزائر خالل العهد العثماين ودورها الثقايف والسياسي، ص  - 4
 .114، ص -أمنوذجاالقضاء –األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 5
 مل نقف على ترمجة له. - 6
م(، أما يف منت العقد فقد كان العام 1791-1790ه/1205يف هذه الوثيقة اختالف يف التاريخ، حبيث ظهر يف طابع القاضي العام ) - 7
إما أن بيع األرض مت سنة ه وهي مدة طويلة، و 1205م(، فإما احتفظ اهلامشي بن علي ابخلتم الذي مل جُيدد منذ 1853 -1852ه/ 1269)

 خزانة الشيخ حممد التهامي، معسكر. ه وهذا آخر ما يُفرتض. يُنظر: وثيقة شراء قطعة أرض،1269ه، وُجدد العقد سنة 1205
 وثيقة هبة مرياث السيدة خدجية بنت السيد السنوسي بن اهلامشي، خزانة الشيخ حممد التهامي، معسكر. - 8
 شهادة على السارق، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.وثيقة انزلة يف قبول ال - 9

 وثيقة تقسيم حصص السقاية، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 10
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أما عن مساعدي قاضي الناحية فهم: العدول حيضرون احملاكم ويشهدون عليها، فمن عدول القاضي حممد      
 2،سي عبد القادر بن بوعالم املرسلي بن بنيحي وسي عبد القادر بن حليمة 1املختار بن اجليالين احلمدوشي:

الُكتَّاب: مث  3مل حيضر لتزويج أخته. ويف حالة يكون القايد من العدول، كما يف قضية احلبيب بن شرور الذي
 4وغالبا ما يكون واحدًا فقط، ومن الكتاب: ميمون بن املصطفى اهلواري كاتب القاضي سيدي حممد بن دحوا.

أهل اخلربة: وهم أصحاب احلرف والتجارة، يُبدون رأيهم التقين يف القضااي اليت متس اختصاصهم، حيث جاء يف 
سكه سي احلنيفي احلمدوشي تقدير حليب شاة من املعز .... قادة بن عبد الرمحان أحد الواثئق: "طلب منا ما

قدران ذلك حضرة مجاعة من العارفني ابلقيم موزنتني )كذا( انب ذلك يف كل يوم من اترخيه واحلاضرين السيد أيب 
 5بكر اهلواري وأخوه سي عبد القادر وسي امحد أيب .... وبعطوش بن .... وهم عدل رضي...".

 املرابط: -ه     

ومُيثل املرابط قضاء الصوفية أيضا لكون معظم املرابطني مبعسكر متصوفة بطريقة أو أبخرى، كان هلذه الفئة      
دور يف املسائل اإلدارية والقضائية يف نطاق حدود نفوذهم، أين يتولون النظر والفصل يف شىت املنازعات اليت 

ة، وكانت أحكامهم فورية غري قابلة للطعن لثقة املتنازعني فيهم، إىل درجة التخلي حتدث بني أفراد القبيلة أو العشري 
أما ما مُييز أحكام املرابطني  6عن املساعدين القضائيني كالعدول والكتب والشواش واكتفاء املرابط مبريديه،

ويل الصاحل سيدي حممد بن والصوفية، أن الكثري منها صدر كرامة فتزيد من خضوع املتنازعني للحاكم واحلكم، فال
ومنها ما حكاه أبو راس عن  7أيب جالل كان حُيلف اجلاين املنكر جلنايته، فال ييتم حلفه إال ويهلكه هللا بربكاته،

شيخه الشيخ عبد القادر املشريف حني ُسرقت منه كباشا، ودعا الشيخ على السارق "فلم متض عليه مجعة إال وهو 
وما جاء يف كتاب )احلقيقة واجملاز( أن  8والرجلني للصوصية أخرى ظهرت عليه"، بسوق أم عسكر مقطوع اليدين

سيدي علي قطين احلسيين شكته قافلة عن قطن هلا ُسرق، فشرع الويل املذكور أيخذ القطن من فيه حىت استوفوا 

                                                   
 هو نفسه اجليالين بن املختار، وقد سبق ترمجته. - 1
 وثيقة يف الرجوع عن حكم قضائي، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 2
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.يف غيابه عن تزويج أخته فاطمةسيد احلبيب بن شرور الدعوى وثيقة  - 3
 وثيقة إحالة حكم لسيدي حممد بن دحوا، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 4
 وثيقة إقرار يف قتل ِعجلة من البقر، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 5
 .116، ص -القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 6
 )وجه(. 52احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 7
 .54حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 8
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تطبيق احلكم إن صح الغالب على هذا النوع من األحكام أهنا ال تشبه األحكام القضائية املعهودة، ف 1ما فقدوا.
 القول هو رابين، فإما يُعاقب اجلاين بربكة الويل، أو يُكافأ الضحية إنصافاً له.

أما ظاهرة الكرامة اليت ُصبغت هبا مثل هذه احملاكم الدينية أو انتماء املرابطني لطريقة صوفية، ال يعين ابلضرورة      
أهنم جامدين وخرافيني بل ومشركني كما أراد تصويرهم بعض الباحثني، بل كانوا أتقياء بررة ال يُقدمون على شيء 

 2إال بعد الرتوي والبحث واالستقصاء.

 مسألة تنصيب وعزل القضاة: -3-3

تذكر بعض املصادر التارخيية ظاهرة انتشار الرشوة وبيع الذمم للحصول على منصب من املناصب كالقضاء      
كما صرح بذلك أيضا خزندار الباي   3واإلفتاء، حىت يذكر الورثيالين يف رحلته أن أابه مل يكن ُيصلي خلف هؤالء،

ويف هذا املبحث نقف على حقيقة األمر الذي كانت عليه معسكر يف القرن  4،حممد الكبري )تيدان( يف مذكراته
 األخري من التواجد العثماين هبا.

 معايري تنصيب القضاة: -3-3-1     

هناك عوامل اجتماعية وسياسية وحىت اقتصادية حتكمت يف معايري تنصيب القضاة مبعسكر سواء احملاكم      
سكر وأعوانه، أو احملاكم املدنية املتمثلة يف قاضي معسكر وقضاة النواحي وأعواهنما منها اجلنائية املتمثلة يف ابي مع

ما وافق الشرع ومنها ما خالفه، مما يدفعنا للتعرف على هذه العوامل وأتثريها على املعايري الشرعية، مث تقييم حمل 
 شروط التنصيب ابلنسبة لألحوال العامة هلا يف اإلايلة.

اء املالكية معايري تعيني القضاة واألعوان، ومما جاء يف ذلك قول الشيخ خليل يف خمتصره: "أهل ذكر فقه     
وقال العريب املشريف: "من ابتلي  5القضاء عدل، ذكر، فطن، جمتهد إن ُوجد وإال فأمثل مقلد فَحَكَم بقول مقلده".

 1احلكم مبين على ميزان االعتدال". ابلقضاء... أن يكون عاقال، عفيفا، مرضيا، يغلب خريه على شره، فإن

                                                   
 )ظهر(. 85هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  احلاج العريب بن حممد بن عبد - 1
 .77املهدي البوعبديل، احلياة الثقافية يف اجلزائر، ص  - 2
، رسالة دكتوراه يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية، قسم 1900 -1500أمحد حبري، حاضرة مازونة دراسة اترخيية وحضارية يف العمران احلديث  - 3

 .115م، ص 2013 -2012سالمية، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، احلضارة اإل
 .44، ص -مذكرات تيدان أمنوذجا–عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماين  - 4
 .258خليل بن إسحاق املالكي، خمتصر العالمة خليل يف فقه اإلمام مالك، ص  - 5
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ويف كتاب )هناية الرتبة يف طلب احلسبة(: "ينبغي  2أما عن األعوان، قال الشيخ خليل: "ورتب كاتبا عدال"،     
وجاء يف كتاب )املنهج  3لكاتب الشروط أن يكون مقرائ، فقيها، عارفًا أبكثر االختالف على مذهب األئمة"،

بني الناس إال عارف هبا عدل يف  )كذا( : "وقال مالك رمحه هللا تعاىل: ال يكتب الواثيقالفائق واملنهل الرائق(
وقال املشريف: "وللقاضي أن يتفطن أيضا ألعوانه وال يرشح إلعانته إال العون اخلرّي حبيث يكون   4نفسه مأمون"،

فجاء فيه: "ينبغي أن يكون الوكالء أما الوكيل  5كالشاهد حرًّا ذكراً، غري مغفل ال خيدع وال يقدح يف عدالته"،
املناظرين أببواب احلكام أمناء غري خونة، وال فسقة، فقد ميسك أحدهم عن إقامة احلجة ملوكله من أجل الرشوة 

 7ويف احملتسب أن يكون: حر، عدل، ذا رأي، وصرامة وخشونة يف الدين، وعلم ابملنكرات الظاهرة. 6على ذلك"،

ابعتبار أن النظام القضائي مبعسكر مالكي املذهب، كان لزاما العمل هبذه الشروط الختيار القاضي      
واألعوان، وهو ما جنده يف واقع األمر، فمعظم القضاة إن مل نقل كلهم خاصة قضاة احملاكم الشرعية استوفوا 

فيقول عنهما: "الفقيهان  ماعةي وقاضي اجلالشروط اليت حددها الفقهاء، فيشهد ابن زرفة يف رئيس اجمللس العلم
العاملان املتبحران، من له يف رواية الصحيح القدم الراسخ واملقام األليق الباذخ العالمة أبو املعايل السيد حممد بن 

ىل عبد هللا اجلياليل، وذو املكارم األثرية والفتاوى املستطرية، اجلامع بني علمي املعقول واملنقول صاحب اليد الطو 
 8،يف الفروع واألصول، الواثق بربه يف اإلعالن والنجوى قاضي اجلماعة وقتيذ )كذا( السيد الطاهر بن حواء"

على من هو أكرب منه من تالمذيت  -يقصد أاب راس–ويؤكد ذلك عبد القادر املشريف يف قوله للباي: "إمنا اخرتته 
حىت أن بعض الباايت كان هلم نصيب من شروط  وهذا شأن ابقي قضاة معسكر، 9ألنه فيه النفع والقرحية"،

القضاء، حيث يقول بن زرفة: "بدر السهادة وينبوع اجملادة أاب الفضل العميم الفقيه السيد حممد ابن الباي 

                                                                                                                                                               
 .121عبد احلق شرف، العريب بن عبد القادر املشريف حياته وآاثره، ص  - 1
 .259خليل بن إسحاق املالكي، خمتصر العالمة خليل يف فقه اإلمام مالك، ص  - 2
تب املصرية، مصر، احملتسب حممد بن امحد بن بسام، هناية الرتبة يف طلب احلسبة، تح: حممد حسن إمساعيل وأمحد فريد املزيدي، دار الك - 3

 .366د.ت.ط، ص 
: عبد الرمحن بن حممود األطرم،  الونشريسي أبو العباس أمحد بن حيي، املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعىن الالئق آبداب املوثق وأحكام الواثئق، تح - 4

 .62، ص 1ج م،2005، 1دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، اإلمارات العربية املتحدة، ط
 .121عبد احلق شرف، العريب بن عبد القادر املشريف حياته وآاثره، ص  - 5
 .367احملتسب حممد بن امحد بن بسام، هناية الرتبة يف طلب احلسبة، ص  - 6
 .594، ص -الكتب الثاين السلطة القضائية–ظافر القامسي، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي  - 7
 )ظهر(. 112د املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة أبو حمم - 8
 .119، ص -أبو راس الناصري أمنوذجا–بكاري عبد القادر، اإلسهامات الثقافية والكتاابت التارخيية لعلماء اجلزائر العثمانية  - 9
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ويف الباي شعبان يقول أبو راس: "الفقيه اهلمام، البطل الضرغام امللك العالم، الذي أبعباء الوالية قائم  1إبراهيم"،
وكان الباي حممد بن عثمان الكبري على حد  2شوكة أهل الكفر والطغيان الزانكي سيدي الباي شعبان"،وصائد 

وهم  3تعبري )تيدان( شديد اإلنسانية وذا سلوك طيب ابإلضافة إىل ثقافته الواسعة على خالف األتراك اآلخرين،
 4ية وشهرته ابلتقوى وحسن السرية.بدورهم احرتموا شروط تعيني القاضي يف تضلعه يف الفقه والعلوم الدين

حممد  ماعةأما عن األعوان فكان حاهلم كحال القضاة، فنجد آغا الباي إبراهيم امللياين قد شهد له قاضي اجل     
 ولد موالي علي الشريف ابلفضل واإلحسان والكفاءة يف قصيدة مطلعها:

 5تكاثر ابلسيل السلسبيل *** لك وكل اخلري اي إمساعيل

ما عني الباي حممد بن عثمان الكبري احلاج عدة بن خملوف قائد اجملاهدين، قال عنه بن زرفة: "وكان رجال ك      
وبنفس املعايري رتب  6متأنيا يف األمور، برزانة العقل موصوف، فساس رعيته ابلرفق وعاملها ابلوفاء والصدق"،

كما حرص القضاة على إثبات تلك الشروط يف   7ى،الباي ديوانه مستعينا مبقربيه ممن تتوفر فيهم الكفاءة والتقو 
وما جاء يف  8..."،)كذا( حبضرة من يوثق به العدل الرضى األقضية واألحكام، فمن ذلك قوهلم يف العدول: "

وثيقة أخرى حبيث شهد القاضي برضي وعدل العدول، وشهد الكاتب ألهل اخلربة مبثله، مث شهد القاضي قائال:       
 9ل رضي كما شهد بعدالة الشهود..."."وأشهد أنه عد

إال أن األخذ أبقوال الفقهاء املالكية وتطبيق الشريعة يف ذلك مل يشفع للمؤسسة القضائية مبعسكر فيما      
وقعت فيه من جتاوزات خمالفة للشرع، منها قضية استعمال القوة يف احلصول على املنصب، فالباي احلاج عثمان 

أو قضية دفع الرشوة وهذا ما فعله الباي  10لباي بعد أن اثر على مصطفى قائد الذهب،بن إبراهيم توىل منصب ا
                                                   

 )وجه(. 69القمرية يف السرية احملمدية، لوحة أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة  - 1
 .299، ص 1أبو راس الناصر، عجائب األسفار ولطائف األخبار، ج - 2
لة واألسر رغم أن الباي مل يسلم من اهتامه بشرب اخلمر وتلفيق التهم أبرابب املال لسلب ماهلم، يُنظر: عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرح - 3

 .53 -51 -39، ص ص -مذكرات تيدان أمنوذجا–عثماين خالل العهد ال
 .217، 216الصادق مزهود، اتريخ القضاء يف اجلزائر من العهد الرببري إىل حرب التحرير الوطين، ص ص  - 4
 .286اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 5
 )وجه(. 121السرية احملمدية، لوحة أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف  - 6
 .161بلرباوات بن عتو، الباي حممد الكبري ابي وهران، ص  - 7
 وثيقة يف حكم جرح بن عبد القادر بن اجليالين، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 8
 وثيقة إقرار يف قتل ِعجلة من البقر، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 9

 .13م، ص 1830-1518األسرة العلمية ببايلك الغرب شعالة كرمية،  - 10
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ومثله كان مع منصب  1احلاج خليل حني دفع أمواال طائلة للخزينة العمومية ليأيت تنصيبه من طرف الداي مباشرة،
 2آغا الدواير وآغا الزمالة.

ة اإلسالمية، عرفت املؤسسة القضائية مبعسكر بعض املعايري إضافة إىل املعايري السابقة املستمدة من الشريع     
 اخلاصة اليت فرضتها ظروف اجتماعية وسياسية، ومن هذه الشروط: 

الثقة: واليت فرضتها الظروف املتدهورة للسياسة الداخلية للبايلك خاصة بعد ثورة درقاوة، فكان لزاما عليهم  -     
ول الطاعة، منهم قاضي معسكر السيد عبد هللا بن حواء الذي كان حمل ثقة اختيار من يثقون يف مواالته هلم وقب

 3الباي حممد الكبري، ونفس املعيار اشرتطه العثمانيون على املناصب األخرى كشيخ القبيلة مثال.

اعتبار العرق: فمن املناصب ما كانت حكرا على العثمانيني أو الكراغلة، ومنها ما ُخصص للعرب فقط  -     
ومن املناصب اليت توالها العرب  5وكذلك مع منصب القايد، 4نصب الباي مثال ال يتواله إال تركي أو كرغلي،فم

 6منصب آغا الدواير، وشيخ القبيلة وغريها.

من بينها  7الشرف: ألن معسكر كانت موطن األشراف الذين كانوا يتمتعون ابمتيازات مادية ومعنوية، -     
األولوية يف تقلد هذه املناصب، فعقلية ذلك الزمن أتىب أن يتقلد الرجل العادي القضاء مبوطن فيه شريف، وحىت 
لو افرتضنا أنه ُوجد فإن الشريف يطرح قضاايه لدى نقابة األشراف، كما أن العامة تفضل قضاء الشريف على 

د ظاهرة توريث منصب القضاء مبعسكر حىت ظهرت القاضي العادي ولو كان مرمسا من احلكومة، وهلذا جن
عائالت اشتهرت هبا، منها: عائلة اخلرويب، عائلة املشارف، عائلة بن التهامي، عائلة ابن كروش، عائلة الشرفاء 

 8البشرييني ابلوادي املبطوح قرب سيق وغريها.

 

                                                   
 .58علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 1
 .47كمال بن صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، ص   - 2
 .70املرجع السابق، ص  - 3
 .15م، ص 1830-1700مبدينة اجلزائر عائشة غطاس، احلرف واحلرفيون  - 4
 .58املرجع السابق، ص  - 5
 .51خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 6
 .93املرجع نفسه، ص  - 7
 .131حيي بوعزيز، موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، ص  - 8



 تنظيم القضاء بمعسكر.                                                           الفصل الثالث:

76 
 

 مراسيم تنصيب القضاة: -3-3-2     

تنصيب ابختالف الدرجات ابملؤسسة القضائية مبعسكر، فالباي مثاًل يتم ختتلف مراسيم التنصيب وجهة ال     
كما   2ويكون غالبا خليفة للباي السابق أو من املوظفني الكبار بدار السلطان، 1تنصيبه من طرف ابشا اجلزائر،

أن مثل  وميكن القول 3يقوم ابي الغرب حبمل الدنوش يف موكب يضم كرباء النجوع والقياد واآلغاوات وغريهم،
هذه املراسيم هي جتديد للتنصيب من ِقَبل الداي إذا منح للباي هدية )قفطان اخللعة(، أما إذا أمهلت هذه اهلدية 

 4الشرفية، فيدل على عدم رضى الداي عليه، ويُعترب توقعا صادقا بقرب عزل الباي من منصبه.

 لبا من أشهر العلماء واألعيان مثليكون غاو  5ُيعني من طرف البايأو قاضي معسكر، ف ماعةضي اجلأما قا     
 7وبن روكش. ثت منصب القضاء مثل عائلة اخلرويبأو من عائلة توار  6ملنصب(،رفض االشيخ عبد القادر املشريف )

وتطبيقا للمذهب املالكي وما جاء يف تنصيب القضاة مثل قول التسويل: "تثبت والية القضاء ابلشهادة على      
اإلمام مشافهة أنه وىّل فالانً أو ابالستفاضة وانتشار اخلرب أنه واله، ومنع بعضهم ثبوهتا بكتاب يقرأ عن اإلمام إال 

رأ ما ليس يف الكتاب وتنعقد ابلصريح كوليتك وقلدتك أن ينظر الشهود فيما يقرأه القارئ جلواز أن يق
فكان الباي مينح القاضي وثيقة تثبت تعيينه يف  8واستخلفتك واستبتك ابلكناية كاعتمدت عليك وعولت عليك"،

 10ويوصي فيها ابحرتامه فيكسب بذلك سلطة ختضع هلا العامة. 9املقاطعة احملددة له،

فُيشرف على تنصيبهم يف النواحي املخصصة هلم، كما  ماعةمن نفوذ قاضي اجلأما قضاة النواحي فإن كانوا ض     
حممد بن موالي علي  ماعةهو احلال مع أبو راس الناصر الذي تقلد القضاء بنواحي غريس على يد قاضي اجل

                                                   
 .46العهد العثماين، ص علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف  - 1
 .41كمال بن صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، ص   - 2
 .39م، ص 1974أمحد توفيق املدين، مذكرات احلاج أمحد الشريف الزهار نقيب أشراف اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  - 3
 .162، ورقات جزائرية، ص انصر الدين سعيدوين - 4
 .15م، ص 1914-1830نسيمة زوزو، القضاء الفرنسي يف اجلزائر  - 5
 .53حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 6
 .131حيي بوعزيز، موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، ص  - 7
 .18التحفة، ص التسويل أبو احلسن علي بن عبد السالم، البهجة يف شرح  - 8
 مل نقف على وثيقة تنصيب من أحد الباايت لقاضي معسكر حىت نعرف مضموهنا. - 9

 .154أمحد حبري، احلياة االجتماعية ابجلزائر عهد الداايت، ص  - 10
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ة بعد وإما يتم اختياره من طرف سكان الناحية، أما شيخ القبيلة فكان انتخابه من قبل جملس اجلماع 1الشريف،
 2تشاور واتفاق بني أعضائه يف جو دميقراطي، ويعني الشخص األكثر نفوذاً، مث يتم تزكيته من قبل الباي.

 عزل القضاة: -3-3-3     

شهدت املؤسسة القضائية مبعسكر حاالت عزل لقضاة احملاكم اجلنائية واملدنية وحىت لألعوان، إال أن طريقة      
ابختالف املناصب والظروف أو حسب طبيعة سبب العزل، أما الباايت فمنهم  العزل أو أسباب العزل اختلفت

م( الذي قام بتصرفات 1774-1771من ُعزل من طرف الداي ولو إشارة، وهذا ما حدث للباي حسن )
اك وهن 3أغضبت داي اجلزائر أثناء مراسيم استقبال الدنوش، ففّر الباي املذكور إىل وهران مث إىل اسطنبول والقاهرة،
-1738حاالت ُعزل فيها الباي من طرف حاشيته وعن طريق القتل، مثلما حصل مع الباي مصطفى األمحر )

م(، أما قضاة معسكر فيتعلق األمر يف هذا املوضوع ابلقاضيني حممد ولد موالي علي الشريف وأبو راس 1747
يف أبيات مدح لآلغا  4يا لقضية عزلهالناصر، فاألول ورغم أننا ال نعرف إن كان قد ُعزل أم ال، فقد تعرض شخص

 امساعيل بن البشري البحثاوي آغا الباي إبراهيم امللياين يتوسل إليه يف منع الباي من عزله، قال فيها:

 اي ءاغ اي بن ءاغ اي بن شيخ *** اي رايس الوقت بكل فيخ

 تغافلت عنا يف هذا الوقت *** فاجرب لكسري جنوت من مقت

 ؤمنني *** إبراهيم ابي يريد اي أمنيقد قيل يل أن أمري امل

 توليت غريي وأنت املفتاح *** واالتكال عليك اي مصباح

 وكيف قد أخشى وأنت عندي *** اي مالذي وعديت ورشدي

 5فال تدع متنيت األمري *** تكمل اي عمدتنا الشهري

                                                   
 .22، 21حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص ص  - 1
 .64العثماين، ص خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد  - 2
 .47علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 3
ق إليه مل نقف على السبب الذي أراد منه الباي عزل القاضي، ورمبا كان رأايً شخصياً ومن دون سبب يُذكر، فلو كان من خطأ اقرتفه القاضي لَتطر  - 4

 إال إذا كانت وشاية ابطلة من خصوم له مل يصله خربها.يربر فعله أو يعتذر عنه بعد االعرتاف، 
 .286اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ص  - 5
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ورمبا كان من قضية  2عزل،ومل يذكر يف سريته سبب ال 1م،1797ونفس الشيء مع أيب راس الذي ُعزل سنة      
درقاوة اليت ُنسب إليها زوراً، أما من األعوان فقد قام الباي حممد بن عثمان الكبري بعزل قايد اجملاهدين حممد بن 

أما الباي حسن فاختار القتل لقياد احلشم اإلثنا عشر  3عمر بعد أن ظهر ظلمه على بعض املرابطني مبسرغني،
على تنصيب وعزل بعض األعوان  ماعةكما أشرف قاضي اجل  4بعد مواالهتم للتوجيين الثائر ضد الباي املذكور،

 5مثل شيوخ احلرف.

شكاوى األهايل  وتبعا لرأي أو 6إذا الغالب على حاالت العزل أهنا أتيت بسبب سوء إدارة الوظيفة أو إمهاهلا،     
 7أو بفضائح خمتلفة، وأحياان كان يتم عزهلم دون أسباب مقنعة.

له أما عن احلاالت اليت وجب فيها العزل شرعًا ومل يُعزل صاحبها، ما اقرتفه الباي حممد بن عثمان الكبري بقت     
وندامته بعد ذلك تؤكد إقراره ، دون حماكمة أو التأكد من التهمة املوجهة إليه ألحد حاشيته املدعو عدة بلحاج

ويف املسألة يقول الونشريسي: "وعلى القاضي إذا أقر ابجلور أو ثبت ذلك عليه ابلبينة  8ابجلور الذي قام به،
ومنها ما دفعه الباي احلاج خليل من مال ليتقلد  9العقوبة املوجعة ويعزل ويشهر ويفضح وال جتوز واليته أبداً"،

ابة قاضي احملكمة اجلنائية، فيقول التسويل يف املسألة: "وكونه غري دافع رشوة الذي هو مبث 10منصب الباي
 11لتحصيله، فإن دفعها فال تنعقد واليته وقضاؤه مردود ولو وافق احلق وتوفرت فيه شروط القضاء".

                                                   
 .18منشورات خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية، معسكر اجملتمع والتاريخ، ص  - 1
 .24حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 2
 )وجه(. 121هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  أبو حممد املصطفى بن عبد - 3
 .314حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، ص  - 4
 .118م، ص 1830-1700عائشة غطاس، احلرف واحلرفيون مبدينة اجلزائر  -5 
، ع جملة الدراسات التارخيية واحلضاريةم، 1830-1518مؤيد حممود محد املشهداين وسلوان رشيد رمضان، أوضاع اجلزائر خالل احلكم العثماين  - 6

 .431، ص 5م، مج: 2013، نيسان 16
 .70شدري معمر رشيدة، العلماء والسلطة العثمانية يف اجلزائر، ص  - 7
 .54، ص -مذكرات تيدان أمنوذجا–عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماين  - 8
 .53الونشريسي أبو العباس أمحد بن حيي، املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعىن الالئق آبداب املوثق وأحكام الواثئق، ص  - 9

 .58يف العهد العثماين، ص  علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها - 10
 .19التسويل أبو احلسن علي بن عبد السالم، البهجة يف شرح التحفة، ص  - 11
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 نظام سري احملاكمة: -4-1

كانت جمالس التحكيم مبعسكر قائمة على نظام شبه موحد، تتفق فيه اإلجراءات القضائية من حيث احلضور       
ومراحل التحكيم وطرقه وغري ذلك، أما ما اتفقت عليه أو قاربته أن هذه احملاكم كانت ال خترج عن أماكن ثالث 

اكم اخلاصة هبم وعادة ما تكون ضمن أو احمل 2أو السوق األسبوعي واألماكن العامة 1هي: بيت القاضي
والقضاة  5أما زمن التقاضي فكان يوميا ابلنسبة للباي 4إال الباي الذي كان القصر مقر احلكم فيه، 3املساجد،

 6وأسبوعيا ابلنسبة جملالس الشرع واجلماعة.

 التحكيم يف جملس الباي: -4-1-1     

ومتيز التحكيم عند الباي يف الغالب بسرعة الفصل  7كانت تتم هذه اإلجراءات إما ابلعربية أو الرتكية،      
وإصدار األحكام دون إجراء أي حتقيق مسبق أو استشارة العلماء فيها، فمعظم القضااي اليت ذكرها تيدان مثال 

جيعل هناك مكاان للشك، فقاده الذي فاجأه تؤكد ذلك منها قضية املسيحي الذي ُوجد مع امرأة يف وقت ال 
ك متلبسا إىل الباي الذي مل يقدر على إمساك غضبه وحكم عليه مباشرة بتعليقه من أرجله يف ابب السجن وكذل

 8دون حتقيق وال حماكمة. املرأة، ومنها قتله لعدة بلحاج

منها جرائم القتل اليت يبعث فيها إال أن بعض القضااي اليت ُعرضت على الباي متهل فيها بعض الشيء،      
إلحضار اجلاين ويسأله هل فعلت ذلك، فُيجيب اجملرم اعرتافا أنه قدر هللا، فُيخري الباي عائلة الضحية بني 

                                                   
 )وجه(. 52احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 1
 .218مصطفى عبيد، القضاء ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 2
 .475. يُنظر أيضا: ظافر القامسي، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي، ص 332بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص  - 3
هد الع أما إذا كان الباي خارج معسكر فإن احملاكمة تُعقد يف خيمته ابحمللة، يُنظر: عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل - 4

 .67 -54العثماين، ص ص 
 .53املرجع نفسه، ص  - 5
 .96، ص -القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 6
 .129وليم سبنسر، اجلزائر يف عهد رايس البحر، ص  - 7
 .56 -49ص ص عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماين،  - 8
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ومنها قضية الطبال الذي أساء إىل  1القصاص والدية، فإن كان قصاصا يُقتل اجملرم وتعلق مججمته يف ابب علي،
 2، حيث اضطر الباي لعقد جمالس العلم يف مسألته حىت يعرف احلكم فيه.النيب صلى هللا عليه وسلم

 التحكيم لدى القاضي: -4-1-2     

الغالب يف أحكام القاضي أهنا سهلة وبسيطة ابلنسبة له، فمن خالل عقود وأحكام قضاة معسكر تتمثل      
لدينا الصورة الكاملة جملرايت ومراحل التحكيم، وأول أمره أن يعرض املدعي قضيته لدى القاضي أو يوكل أمره 

 4وله: "خطي شاهد علي وأين وكلت ..."وُيشري بذلك يف دعواه كق 3لقريب له إذا كان مشغول النفس واحلال،
حىت إذا أمت شكواه ُقدم الشهود لإلدالء بشهاداهتم على ما ادعى املدعي حرفا حبرف أمام القاضي والعدول 

أو "هذا وصف شهادة اجلميع والكل  5وحيرص الكاتب على ذكر حال الشهود كقوله: "وهو حبال كمال عقله"،
تتعلق أبمور احلرفة وما شاهبها، كما يف أمر القاضي املختار بن اجلياليل أما إذا كانت القضية  6عدل رضي"،

احلمدوشي لتقدير حليب شاة من ماعز، وجاء ذكرهم يف وثيقة احلكم على حنو: "قدران ذلك حضرة مجاعة من 
وُيصطلح  وحنوها فأهل اخلربة فيها هم أطباء اجلراحات، 8أما يف اجلراحات 7العارفني ابلقيم... وهم عدل رضي"،

وإذا تعلق األمر بواثئق اإلثبات مللكية كانت أو عقود لقضاة سابقني أو غريها، يكتب القاضي  9عليها ابحلكومة،

                                                   
 .29علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 1
 )وجه(. 23أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 2
 مثلما جاء يف )حتفة احلكام(: عرف القضاء املعسكري نظام الوكالة والنيابة يف احملاكمات لوجود نصوص فقهية تتطرق لذلك، - 3

 جيوز توكيل ملن تصّرف *** يف ماله ملن بذاك اتصفا
 ومنع التوكيل للذمي *** وليس أن وكَّل ابملرضي 

ضعيا من عمل وجاء يف النظم أن التوكيل جائز للمسلمني دون أهل الذمة، أما نظام احملاماة كان غائبا لغياب املسائل الفقهية فيه، إمنا كان نظاما و      
ر اآلفاق العربية، القاهرة األوروبيني، يُنظر: أبو بكر حممد بن عاصم األندلسي، حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام، تح: حممد عبد السالم حممد، دا

 .87، ص -القضاء أمنوذجا–. ويُنظر أيضا: األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين 35م، ص 2011، 1، ط-مصر–
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.منازعة يف شأن فاطمة بنت السيد اجليالين بن اهلامشيوثيقة  - 4
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.احلبيب بن شرور يف غيابه عن تزويج أخته فاطمةسيد الدعوى وثيقة  - 5
 وثيقة دفع عشر رايالت لنب حيي ولد بو عزى، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 6
 إقرار يف قتل ِعجلة من البقر، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. وثيقة - 7
 اجليالين، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. وثيقة يف حكم جرح بن عبد القادر بن - 8
: مصدر حكم، وهو االحتكام، ويقصد هبا حتكيم احلكمان فأكثر فيما جيب يف بعض اجلناايت، وقوهلم )يف ذلك  احلكومة يف اصطالح الفقهاء - 9

وإن اختلف يف كيفية النظر. يُنظر: معصر عبد هللا، احلكومة(: مبعىن احملكوم به، فاحلكومة اسم ألعمال النظر املؤدي إىل معرفة الواجب يف اجلملة 
 .59م، ص 2007، 1تقريب معجم مصطلحات الفقه املالكي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 
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مث يلتفت  1أو كاتبه: "وتصفحنا واثيق األمر اليت بيد املمسك فوجدانها صحيحة توجب احلكم على مقابله"،
فإذا اطمأن  3فيستمع حلجته والشهود يف ذلك 2،القاضي للمدعى عليه حريصا على املساواة بني اخلصمني

 4القاضي إىل دعوى املدعي أو إنكار املدعى عليه أصدر حكمه ضد خصمه، ُمصادقا على العقد بوضع طابعه
ويُؤكد الشهود حضورهم أسفل العقد بقوهلم: "ما نسب إيل من الشهادة حق صدق  5أو االكتفاء بذكر امسه،

 6ب إيل من الشهادة واحلضور أبمامه )كذا( على...".وكتب..." أو قوهلم: "ما نس

حىت أن بعض اخلصوم إذا أدى ما عليه من خطية أو تعويض وحنوه كان ذلك يف حضرة القاضي يـَُوثق تطبيق      
 حىت يتربأ اخلصم من القضية هنائيا. 7احلكم، كما هو احلال يف قضية دفع عشر رايالت مثنا لغنم املاسك

احملاكم تعذر فيها حضور أحد األطراف يف القضية لظروف ما، فاحملاكمة يف قضية غياب  غري أن بعض     
الصايف بن بومدين الكساين عن أهله اكتفى قاضي وهران وقاضي الربج حبضور املدعي والشهادة على غياب 

فناب عنهما ومنها غياب عيشة وعيشوش ومها من ورثة هبة بنت عبد الرمحن  8املدعى عليه مدة ثالث سنوات،
ورمبا تعذر تطبيق حكم القاضي هلروب املدعى عليه، كما هو احلال يف قضية الصايف بن بومدين  9أخومها احلبيب،

الكساين عن أهله السابقة الذكر فقد شهد الشهود على أن الغائب هو قاتل أيب املرأة صاحبة الدعوى، ونفس 
ويف حاالت أخرى  10هذا الزوج املذكور فارًا من األتراك،األمر يف قضية منع الزوج من أهله ورزقه حبيث كان 

                                                   
 وثيقة إحالة حكم لسيدي حممد بن دحوا، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 1
ومات يف األقضية واحلكومات، تح: حممد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، سورية، شهاب الدين بن عبد هللا، كتاب آداب القضاء وهو الدرر املنظ - 2

 .133م، ص 1982، 2ط 
 )وجه(. 121أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 3
 يُنظر: وثيقة شراء أرض، خزانة الشيخ حممد التهامي، معسكر. - 4
 حكم لسيدي حممد بن دحوا، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. وثيقة إحالة - 5
 وثيقة مرياث أبو عالم بن حممد، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 6
 وثيقة دفع عشر رايالت لنب حيي ولد بو عزى، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 7
 ابهي قدور، معسكر.، خزانة السيد غياب الصايف بن بومدين الكساين عن أهلهوثيقة  - 8
زعة يف شأن فاطمة بنت السيد اجليالين الظاهر أن غالبية النسوة يف الوطن الراشدي مل يكن مسموحا هلن حبضور احملاكمات بدليل أن يف وثيقة املنا - 9

...". هم لنا وظلما وتعداي على حدود هللا"ودخلوا هبا غبنا منأنكر املدعي على املدعى عليهم إدخال فاطمة املذكورة إىل اجمللس يف قوله:  بن اهلامشي
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. ويُنظر أيضا: وثيقة مرياث هبة بنت عبد الرمحن،زعة يف شأن فاطمة بنت السيد اجليالين بن اهلامشييُنظر: وثيقة منا

 خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.
 ي قدور، معسكر.وثيقة منع زوج من أهله ورزقه، خزانة السيد ابه - 10
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يقصي القاضي شهود املدعى عليه  كما يف قضية الطلبة مع كرباء غمرة، فنب زرفة رفض شهوده قائال: "وشهادة 
 1رفقتك ال تنفعك ألنكم يف هذا احلزب كشهادة العسكر على أبناء العرب...".

ومن ذلك تراجع القاضي مبوسى  2به إذا تبني له من بعُد قد أخطأ، كما جيوز للقاضي أن يعدل عما حكم      
له احلق يف إثبات وأتكيد حكم قاض آخر كما بن املرسلي عن حكم قد أصدره سابقا بعد ثبوت احلق للماسك،  

أو يف حالة جتديد حكم سابق، ففي قضية غياب الصايف بن بومدين عن  3مثلما هو احلال مع القضية السابقة،
 4أضاعت الزوجة عقد الطالق الذي حكم به قاضي وهران هلا، فجدد حممد بن عبد القادر بن اخلرويب أهله

ويف حاالت أخرى ُيصادق أكثر من قاضي على حكم أو عقد واحد أو يُثبت صحة الوثيقة  5احلكم هلا ابلطالق،
هذه الطريقة ال متنع من تزوير  وصدورها عن القاضي املعين عن طريق التثبت من اخلط إن كان خاصا به، ورغم أن

وتدليس الواثئق إال أهنا معمولة لدى قضاة معسكر خاصة النواحي منها، وجندها يف أكثر من وثيقة قضائية حُمررة 
أو "اخلط .... ابلورقة  6مبوسى بال شك أعرفه أمت املعرفة..."، )كذا( على السياق التايل: "اخلط أعاله لراقمه

 7امللصقة املنسوب لسيدي اجليالين بن املختار هو له بال ريب مين أعرفه كذاته...".

فبعض احملاكمات  8وعلى خالف وليم سبنسر يف أن احملاكمات تتم بسرعة وال تستمر إال بضع ساعات،     
بني قايد اجملاهدين وبني رعيته لدى قضاة معسكر كانت تطول لساعات عديدة، منها احملاكمة اليت جرت 

فيما بينهم فرتا )كذا( الكالم لديهم يتطاير الشرار واخلصام بينهم  )كذا( املرابطني يقول فيها بن زرفة: "وحتاققوا
 9جيمع اخليار واألشرار حىت أبلج الصباح بني اخلصمني وابن الفجر لذي عينني...".

 

                                                   
 )وجه(. 175أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 1
 .14نسيمة زوزو، القضاء الفرنسي يف اجلزائر، ص  - 2
 وثيقة يف الرجوع عن حكم قضائي، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 3
:  م، يُنظر19الظاهر أنه من عائلة اخلرويب اليت توارثت القضاء أايم األتراك، وحسب الوثيقة فقد توىل القضاء ابلقلعة يف النصف األول من القرن  - 4

 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.غياب الصايف بن بومدين الكساين عن أهلهوثيقة 
 املصدر نفسه. - 5
 املصدر السابق. - 6
 وثيقة يف اإلقرار أبخذ مثانية أمحال شعري، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 7
 .129وليم سبنسر، اجلزائر يف عهد رايس البحر، ص  - 8
 )وجه(. 121أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 9
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 التحكيم مبجلس املرابط: -4-1-3     

ذا كانت القضااي املعروضة على املرابط بسيطة وسهلة يكتفي املدعي بعرض شكواه بزاوية املرابط أو بيته، وال إ     
ختتلف إجراءات احملاكمة عن إجراءات القاضي الشرعي إال يف غياب العدول والشواش والكتاب لدى جملس 

توثيقه لألحكام، أما الشواش فال حاجة له هبم املرابط ويكتفي مبريديه ليحلوا حملهم، ورمبا ختلى عن الكتاب لعدم 
  1خلضوع املتقاضني الكامل ألحكامه.

أما إذا كانت القضااي خطرية فُيخصص يوما هلا بسوق القبيلة حيث يتوسط املرابط اجلموع وبعد كلمته      
شخص أن يُبدي رأيه االفتتاحية وعرض القضية من األطراف املعنيني هبا، يفتح النقاش أمام احلضور وميكن لكل 

ويطرح أفكاره للمناقشة واإلثراء، وبعد مجع كل األفكار واآلراء املطروحة جيتمع املرابط أبعيان القبيلة للخروج 
ابلقرارات الالزمة اليت تبلغ إىل العامة عن طريق الرباح، وإن مل يُطعن يف هذه القرارات تتم التزكية من قبل جملس 

 2اجلماعة الشرعي.

أن بعض احملاكم اخلاصة ابملرابطني مل تستويف شروط وأركان التقاضي املعمول هبا شرعا، إما لغياب أحد  إال     
أطراف القضية مثل قضية القافلة اليت ُسرق منها القطن لدى سيدي علي قطين احلسيين، والذي اكتفى حبضور 

ره هلل تعاىل ليأخذ ان املرابط طرفا فيها مفوضًا أمورمبا مل تُعقد احملاكمة أصال إذا ك 3املدعي ليستويف هلم ما فقدوا،
، كما هو احلال مع عبد القادر بن عبد هللا املشريف واجلاين عبد الرمحن الذي سرق كباشا له، فما  احلق من الظامل

كان من الشيخ املذكور إال أن دعا عليه، يقول أبو راس: "فلم متض عليه مجعة إال وهو بسوق أم عسكر مقطوع 
 4ين والرجلني للصوصية أخرى ظهرت عليه".اليد

 استئناف احملاكمة: -4-1-4     

يعرض اخلصوم قضاايهم لدى قاضي معسكر أو قاضي الناحية أو شيخ القبيلة للنظر واحلكم فيها، فإن تعذر      
ينة ومها مبثابة حمكمة أو مت الطعن يف القرار اجته اخلصوم إىل اجلماعة ابلنسبة لألرايف أو اجمللس العلمي ابملد 5ذلك

                                                   
 .116، ص -القضاء أمنوذجا–واخر العهد العثماين األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أ - 1
 .87خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 2
 )ظهر(. 85احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 3
 .54حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 4
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.زعة يف شأن فاطمة بنت السيد اجليالين بن اهلامشيوثيقة منا - 5
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استئنافية، فيصبح حكم القاضي الشرعي الغيا أمام حكم اجمللس أو اجلماعة، وكثريا ما يلعب اجمللس دور احملاكم 
 1االبتدائية حني ترفع إليه القضااي مباشرة دون املرور عرب اجلماعة أو القاضي الشرعي.

أما إذا طعن أحد اخلصوم حبكم اجمللس أو اجلماعة جلأ إىل جملس الباي الذي يصدر حكمه الناسخ حلكم      
ورمبا تُعرض عليه القضااي مباشرة إذا كانت جنائية أو سياسية دون املرور على القاضي  2اجمللس أو اجلماعة،

 3الشرعي أو اجمللس املعفْون من هذه القضااي.

 األحكام القضائية:مصادر  -4-2

اعتمد القضاة مبعسكر على مصادر عديدة يف إصدار أحكامهم القضائية، فمنها ما هو مستمد من الشرع      
خاصة الفقه املالكي، ومنها ما اعتمد على أحكام قضائية سابقة لعلماء آخرين، ومنها ما اسُتمد من العرف 

 اي أو مجاعيا يف حالة غياب النصوص.السائد مبدينة معسكر وقراها، أو كان اجتهادا فرد

 الكتاب والسنة: -4-2-1     

من املصادر األوىل يف التشريع اإلسالمي والتحكيم القضائي، يستنبط منه القاضي احلكم مباشرة إذا كان من      
كتاب أهل االجتهاد وعارفا ابلشريعة وأصوهلا ومقاصدها، ومن األحكام اليت اعتمد فيها قضاة معسكر على ال

والسنة قضية الطبال الذي أساء القول يف حق الرسول صلى هللا عليه وسلم، فجمع الباي "جمالس العلم الستخراج 
ومنها حكم الباي على من وجد متلبسا بسرقة بعض مقتنيات الباي فحكم  4حكمه من األحاديث واآلي"،

فَِإَذا ﴿عقوبة احلر يف قوله تعاىل:  جلدة، ومرد ذلك أن الشريعة تنص على أن العبد ينال نصف 200جبلده 
قضية إنكار  كذلك ما جاء يفو  5،﴾أُْحِصنَّ فَِإْن أَتـَنْيَ بَِفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ 

                                                   
 .220مصطفى عبيد، القضاء ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 1
 .219املرجع نفسه، ص  - 2
 .24نسيمة زوزو، القضاء الفرنسي يف اجلزائر، ص  - 3
 )وجه(. 23ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة أبو حممد املصطفى بن عبد هللا  - 4
 .25النساء، اآلية  - 5
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مؤكدا على قوله  1احلكم فيها ابلصلح بني اخلصمني القاضي صدرفعند تفنيد املدعى عليه للتهمة أ قتل ِعجلة،
رٌ ﴿تعاىل:   2.﴾َوالصُّْلُح َخيـْ

أما من السنة فإن مصطفى بن زرفة اعتمد يف حتكيمه يف قضية الطلبة وكرباء غمرة على أحاديث نبوية      
أن املدعي منكر وقد قال صلى هللا عليه  -أي للمدعى عليه–للوصول إىل حكمه النهائي، حيث قال: "وقلت له 

 4فاجر". أحد اخلصمني 3وسلم

 الفقه املالكي: -4-2-2     

وهو املصدر األساسي بعد الكتاب والسنة، حبكم أنه املذهب السائد ابملغرب اإلسالمي واملعمول به لدى      
اجلزائريني، وقد اعتمد الكثري من قضاة معسكر على أمهات الفقه املالكي الستخراج األحكام القضائية، ومن 

حيث اعتمد القاضي يف حكمه على اجلراحات على مصنفات فقيه  ادر بن اجليالينجرح بن عبد القذلك قضية 
حيث جاء يف حكمه على حنو: "فالواجب فيها على ما قال الباجي"، أو  5األندلس املالكي أبو الوليد الباجي،

 )نظم عجيب( كما اعتمد عليه أبو راس الناصر يف كتابه 6،""هذا ما حرره الباجي وارتضاه أهله من أهل املذهب
مع أمهات الكتب األخرى كرسالة ابن أيب زيد القريواين وحاشية اخلرشي ومدونة سحنون وابن فرحون وفتوى ابن 

 7سهل وغريها الكثري.

 

                                                   
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.إنكار بقتل ِعجلةوثيقة  - 1
 .128النساء، اآلية  - 2
والكندي يف احلديث الذي رواه مسلم مل هنتدي على قول صريح من الرسول صلى هللا عليه وسلم يف األحاديث، ولعله يقصد قضية احلضرمي  - 3

مطبعة والرتمذي وصححه، لتفصيل أكثر يُنظر: الشوكاين حممد بن علي بن حممد، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، مكتبة و 
 .341، ص 8مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، ط: األخرية، د.ت.ط، ج 

 )وجه(. 175)ظهر(،  174هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة لوحة  أبو حممد املصطفى بن عبد - 4
ه(: العالمة احلافظ، األديب املتكلم، فقيه األندلس يف زمنه، ارحتل إىل الشام والعراق لطلب العلم ورجع لألندلس بعد 494أبو الوليد الباجي )ت  - 5

تمده القاضي حممد ، وقربه ابملرية، إال أن مصنفاته كثرية ومل نقف على الذي اع-بُليدة بقرب إشبيلية–ثالث عشرة سنة، مُسي ابلباجي لُسكناه بباجة 
صر يف مسائل احلبيب بن اجليالين يف حكمه، فمنها على سبيل املثال ال احلصر: )االستيفاء(، )اإلمياء يف الفقه(، )السراج يف اخلالف(، )خمتصر املخت

، ص ص 18م، ج 1996، 11بنان، ط املدونة(، )احلدود(، )فرق الفقهاء( وغريها. يُنظر: الذهيب مشس الدين، سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، ل
535- 545. 

 وثيقة يف حكم جرح بن عبد القادر بن اجليالين، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 6
 .70 -67أبو راس الناصر املعسكري، نظم عجيب يف فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع، ص ص  - 7
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 الفقه احلنفي: -4-2-3     

للخالفة  مل حيكم ابملذهب احلنفي قضاة احملاكم الشرعية، إمنا كان خاصا ابلعثمانيني والكراغلة حبكم تبعيتهم     
العثمانية صاحبة املذهب، ومن أحكام الفقه احلنفي اليت غفل عنها الكثري واعتربها من مظامل األتراك هي القتل 

وممن غفل عن ذلك أبو حامد املشريف حني تطرق ألحكام األتراك املضلة فجعل صلب السارق من  1سياسة،
حممد الكبري على رأي املذهب حني حكم بقطع رؤوس اعتمد الباي رمبا مع أهنا جائزة يف مذهبهم، و  2ضمنها

 3سبعة أشخاص لسرقتهم بضعة أغنام.

 اإلمجاع: -4-2-4     

اعتمد القضاء املعسكري على اإلمجاع كمصدر إلصدار احلكم القضائي يف القضااي املختلف فيها أو اليت      
لقضية املعنية وعادة ما أيخذ رئيس اجللسة تفتقد لنص صريح، حبيث جيتمع العلماء واألعيان لطرح آراءهم يف ا

وغالبا  4برأي األغلبية، ويف حالة اختالف اآلراء خيتار األقرب للمصلحة وتعرض على العلماء لإلقرار هبا ابإلمجاع،
 6وهيئة اجلماعة يف األرايف. 5ما يكون هذا املصدر يف جملس الباي واجملالس العلمية

 العرف: -4-2-5     

جتمع املعسكري عادات وأعراف راسخة يف أايمه، ومن هذه األعراف ما ارتبط ببعض العقوابت كان للم      
واألحكام القضائية خاصة يف األرايف، ومن أمثلة ذلك حرمان املرأة من املرياث خاصة احلشم، فقد جاء يف 

شدي املزيلي يف فتح الرمحن على )احلقيقة واجملاز(: "قال الشيخ اإلمام حممد بن اجلوزي بن حممد بن أيب القاسم الرا
إىل اآلن يعين وقته وهو احلادي  -يقصد احلشم–شرحه للجمان... ومن ذلك الوقت ال يرثون منهم النساء 

دورو للذي وقعت عليه السرقة، وسارق  20دورو للجماعة و  20والسارق الذي ُيضبط متلبسا يدفع  7عشر"،
                                                   

(: 28سياسة(، وجُييزونه يف اللواطة وتكرار السرقة وجرائم أخرى، ومن قوانني انمه: املادة ) ذهب احلنفية إىل جواز اإلعدام تعزيرًا ويسمونه )القتل - 1
وراه يف الفقه "وإذا بدرت منه سرقة مرات عديدة ُيشنق". يُنظر: أورهان صادق جانبوالت، قوانني الدولة العثمانية وصلتها ابملذهب احلنفي، أطروحة دكت

 .220م، ص 2009اجلامعة األردنية، وأصوله، كلية الدراسات العليا، 
 .15، ص -أليب حامد العريب بن علي املشريف–عبد املنعم القامسي، ذخرية األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول  - 2
 .54عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماين، ص  - 3
 .87ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص خمتار خمفي، العلماء والسلطة  - 4
 .42املرجع نفسه، ص  - 5
 .218مصطفى عبيد، القضاء ابجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 6
 )وجه(. 70احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 7
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ئة اجلماعة، والقاتل عمدا يفقد بيته ومزروعاته ويُنفى سنتني مث يعود دورو هلي 05العنزة يدفع عنزتني لصاحبها و 
دورو نصفها نقدا ونصفا أرضا )عقارا(، أما الذي يقتل خطأ  150وعليه أن يقبِّل أيدي أعضاء اجلماعة ويعطيهم 

 1دورو ويبقى يف بيته. 75فيدفع 

املرابطني كانت مساجدهم وزواايهم مالذ اجلاين  ولطغيان العقلية الصوفية مبعسكر والتقديس الزائد لألشراف     
للخالص من العقاب، أما الشريف فال يقربه العامة بعقاب ولو ظهر ذلك عليه ويف هذا الشأن يقول العريب 
املشريف: "وأهل املغرب يعظمون زواايهم وإليها يهرب اجلاين والقاتل ومن تلطخ بكل عيب وال يقربه أحد من 

سبب ذلك سرت هللا عيوهبم مع ما هم عليه من ظهور املنكرات وشهرة الزىن )كذا( وحمرمات املخزن أو غريه، فب
الكبائر، فلم يتجرأ عليهم عدو ألهنم يلقون الشريف سكراان ابخلمر أو ملتبسا ابلزىن )كذا( فيسألون منه الدعاء 

 مية.وهذا مما ال ينبغي ملعارضته الشريعة اإلسال 2ويقولون عفى )كذا( هللا عنه"،

  الكرامة: -4-2-6     

الصبغة الصوفية اليت عاشها اجملتمع املعسكري جعلت منه موطنا خصبا لتقبل األمور الروحانية واخلوارق      
الصوفية املعروفة ابلكرامات، ومن مجلتها األحكام القضائية الصادرة على الشكل املذكور، واليت بدورها حتدث 

ر املشريف مثال أصدر حكمه على عبد الرمحن سارق ماشيته ابعتبار القدرة اإلهلية ووالية املرابط، فالشيخ عبد القاد
أما سيدي علي قطين فقد رد  3مبجرد الدعاء عليه، وما هي إال أايما يُؤخذ اجلاين بدعاء الشيخ كتطبيق حلكمه،

دي وعند الويل الصاحل سي 4املظلمة ألصحاهبا بكرامة له، وهي إخراج القطن ِمن فيه ليستويف القافلة ما ُسرق منها،
حممد بن أيب جالل الذي قال فيه صاحب )احلقيقة واجملاز(: "حىت أن الذي جيين جناايت وينكرها أييت إليه 

 5املدعي حملل سكناه... فيحلفه به فلم يستتم )كذا( حلفه إال ويهلكه هللا بربكاته"

 

 

                                                   
 .278الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين،ص كمال بن صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك    - 1
 .114بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية تسب أسرة املشارفة، ص  - 2
 .54حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 3
 )ظهر(. 85واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة  - 4
 )وجه(. 62املصدر نفسه، لوحة  - 5
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 أحكام ال أصل هلا: -4-2-7     

مل خيلوا القضاء املعسكري من قضااي خمالفة للشرع، صادرة من أهواء القضاة خاصة اجلنائيني منهم وهم      
... خنق الزاين وإن شهد -يقصد األتراك–الباايت، وقد مجع بعضها أبو حامد يف قوله: "فمن أحكامهم املضلة 

صدق، ومنها استعباد األحرار وتوارث  بذلك واحد فال حيتاج إىل اثن، ومنها أحقية من سبق سواء كذب أو
الفالح واألكار )كذا(، ومنها هتك احملارم واألعراض واإلعراض عن املكارم... ومعاقبة الربيء مبرتكب األوزار، 

 1ومنها منع عفو احلاكم وإن عفا املظلوم عن الظامل...".

ومنها قتله ألحد حاشيته  2شخص ابلزان، ومن األحكام احلية اليت وقفنا عليها، قبول شهادة واحد يف اهتام     
 3مباشرة ودون حماكمة، وهذا خمالف للشريعة اليت تنص على املساواة بني اخلصمني ومساع املدعى عليه أيضا،

، ومنها إذا  التعذيب ليس حدا للسرقةرغم أن  4ومنها تعذيب بعض األعالج حديث عهد ابإلسالم مث شنقه،
 5ضع حية يف الكيس وترمى يف البحر.كشفت امرأة مسلمة مع مسيحي تو 

 طرق إثبات القضااي: -4-3     

اعتمد القضاة مبعسكر على جمموعة من الطرق إلثبات الدعاوي، واحلرص على النطق ابحلكم الصحيح فيها      
 ومن بني هذه الطرق:

وألنه سيد األدلة، اعتمده القضاة خالل العهد العثماين كأول دليل من أدلة إثبات  اإلقرار: -4-3-1     
ومن بني األقضية اليت صدر فيها احلكم اعتماداً على اإلقرار قضية قتل ِعجلة من البقر حيث أقر اجلاين  ،الدعوى

اف بن هواري ولد علي بومدين ومن ذلك أيضا قضية اعرت  6جبريرته على اجملين عليه وبه كان بناء احلكم القضائي،
 8متاع أوالد ابراهيم. 7بثمانية أمحال شعري له أخذهم من مطمر التوميات

                                                   
 .15، ص -أليب حامد العريب بن علي املشريف–عبد املنعم القامسي احلسين، ذخرية األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول  - 1
 .49 علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص - 2
 .93 -46ظافر القامسي، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي )الكتاب الثاين السلطة القضائية(، ص ص   - 3
 )وجه(. 135أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 4
 .50خالل العهد العثماين، ص عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر  - 5
 وثيقة إقرار يف قتل ِعجلة من البقر، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 6
 ، ومُسيت بذلك جلبلني متقاربني مع بعضهما وبنفس الطول تقريبا، فُسميت جمازاً ابلتوميات من التوأم.-جنوب معسكر–وتقع حاليا يف البنيان - 7
 مثانية أمحال شعري، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.وثيقة إقرار يف أخذ  - 8
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يندر يف األحكام الشرعية والواثئق القضائية لقضاة معسكر أن جتدها خالية من  الشهادة: -4-3-2     
 6والبيع والشراء 5والقتل 4والسرقة 3واملرياث 2والطالق 1الشهود بطريقة أو أبخرى، فهم حاضرون يف قضااي الزواج

وحنوها، واشرتط القضاة فيهم العدالة وهي االتصاف حبسن  9وغريها الكثري من املنازعات 8والصلح 7وحىت اهلبة
السرية والسالمة من خوارم املروءة وكذلك اإلسالم والبلوغ والعقل، ومن أمثلة ذلك ما اندرج يف بعض العقود 

 11أو "هذا وصف شهادة اجلميع والكل عدل رضي". 10و حبال كمال عقله"،والواثئق على حنو: "وه

ويف حاالت أخرى   12يُطاَلب هبا املدعى عليه إذا مل يكن للمدعي إثبات لدعواه، :اليمني -4-3-3     
كغياب املدعى عليه كما يف قضية غياب الصايف بن بومدين الكساين، حبيث مت حتليف أهله املدعية عليه كتعزيز 

 13للدعوى وسداً لغياب رأي املدعى عليه.

وهي من طرق إثبات املدعي دعواه أو إثبات املدعى عليه براءته، وقد اعتمدت  الواثئق الرمسية: -4-3-4     
األمر اليت بيد املمسك  )كذا( اكم معسكر يف أقضية كثرية دونت يف العقود كما يلي: "وتصفحنا واثيقيف حم

فوجدانها صحيحة توجب احلكم على مقابله"، أو "والنص مبقتضاه صريح ال سبيل لنقضه وال .... يف عقده 
 14لوقوعه يف .... وصدوره من ....".

ترفع للقضاة قضااي ذات صبغة تقنية، يستعني فيها أبهل اخلربة يف  كثريا ما كانت  اخلربة: أهل -4-3-5     
ذلك لينظر يف القضية وإثبات دعوى املدعي من عدمها، أو تقدير نسبة الضرر وتقدير مثنه الذي يعوض به، مث 

                                                   
 وثيقة صداق زهرة بنت معمر، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 1
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.غياب الصايف بن بومدين الكساين عن أهلهوثيقة  - 2
 خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. وثيقة مرياث هبة بنت عبد الرمحن، - 3
 وثيقة انزلة يف قبول الشهادة على السارق، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 4
 وثيقة إقرار يف قتل ِعجلة من البقر، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 5
 وثيقة شراء أرض، خزانة الشيخ حممد التهامي، معسكر. - 6
 خزانة الشيخ حممد التهامي، معسكر. وثيقة هبة مرياث السيدة خدجية بنت السيد السنوسي بن اهلامشي، - 7
 )ظهر(. 132أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 8
 مع زوجها، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. سي اجليالينوثيقة خالف فاطمة بنت  - 9

 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.تزويج أخته فاطمةسيد احلبيب بن شرور يف غيابه عن الدعوى وثيقة  - 10
 وثيقة دفع عشر رايالت لنب حيي ولد بو عزى، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 11
 .341، ص 8الشوكاين حممد بن علي بن حممد، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، ج  - 12
 ، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.كساين عن أهلهغياب الصايف بن بومدين الوثيقة  - 13
 وثيقة إحالة حكم لسيدي حممد بن دحوا، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 14
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ة يصدر القاضي حكمه بناء على رأيهم، ومن أمثلة ذلك تقدير حليب شاة من املعز مبوزونتني من طرف أهل اخلرب 
 1العارفني ابلقيم.

ورغم غياب  2كانت الفراسة من بني طرق إثبات الدعوى خالل العهد العثماين،  الفراسة: -4-3-6     
األمثلة من قضااي واقعية يف اجملتمع املعسكري يف ذلك الوقت إال أن هناك إشارات تدل على ذلك، منها ما نقله 

 د الكبري جاء فيه: ابن زرفة من شعر أيب العباس يف مدح الباي حمم

 أمري له يف الناس عدل وسطوة *** لصاحب مرمى احلق ومرمى اجلور    

 3فتستخرج األسرار عند تقابل *** فراسته قبل التخاطب ابجلرب

ولعل بن زرفة الدحاوي تفّرس يف قضية الطلبة وكرباء غمرة، فبالرغم من جماملة أحد كربائها وهم اجملين عليهم      
وأهنم يطاوعون  4للطلبة وكأهنم غري مظلومني، علم بن زرفة أهنم "مضغوطون ابلتهديد وابلغدو عليهم أو الشكاية"

 عهم عنهم.الطلبة خوفا منهم ومن عقاب الباي إذا بلغه امتنا

                                                   
 وثيقة إقرار يف قتل ِعجلة من البقر، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. - 1
 .141، ص -أمنوذجاالقضاء –األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 2
 )وجه(. 35أبو حممد املصطفى بن عبد هللا ابن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 3
 )وجه(. 175)ظهر(،  174املصدر نفسه، لوحة لوحة  - 4
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 :لطبقة احلاكمةقضاة ابالعالقة  -5-1

ابعتبار االزدواجية القضائية اليت عرفتها اجلزائر العثمانية، انقسمت املؤسسة القضائية إىل حماكم شرعية مُيثلها      
ثلها ابي معسكر املسؤول عن اي املدنية فقط، وحماكم جنائية ميقاضي معسكر وقضاة النواحي ابلنظر يف القضا

اجلنائية والسياسية، أما احملاكم الشرعية فتوالها علماء وأعيان اجملتمع املعسكري على خالف احملاكم القضااي 
اجلنائية اليت كانت حكراً على األتراك والكراغلة، ولالتصال الوظيفي بني احملكمتني وممثليهما كان لزاما وجود عالقة 

 بني القضاة والطبقة احلاكمة حتدد طبيعتها وحدودها.

 تعامل الباايت مع قضاة معسكر: -5-1-1     

على العموم كانت العالقة بينهما تتسم ابلود واالحرتام، فمعظم ابايت معسكر كانوا على صلة طيبة مع      
إذ يقول أبو حامد: "األتراك كانوا مع جورهم وشدة ظلمهم حيبون العلماء وخيضعون هلم، ويتذللون بني  1القضاة،

على حمبة األتراك للعلماء أهنم كانوا يستشفعون عندهم فيقبلون شفاعتهم، ولو يف موجبات  أيديهم... والدليل
حىت أن املذهب املالكي وهو مذهب اجلمهور كان يتمتع  2القتل ويدعوهنم حلضرهتم ويكرموهنم إجالال للعلم"،

قضاة معسكر عرفوا قدرهم كما أن   3ابلتجّلة والتقدير حيث ترك له االستقالل والتصرف يف األحباس  وغريها،
 بني احلكام ونزلوا املنزلة اليت تليق هبم حىت فرضوا بذلك احرتام الباايت هلم وتقريبهم يف اجملالس واملناسبات.

من ابايت معسكر الذين اشتهروا حببهم للعلماء وتوثيق العالقات احلسنة معهم، جند الباي مصطفى الذي      
م وكان كثري البذل والعطاء ألهل 1757أبو طالب اجملاجي املسرايت سنة  توىل احلكم بعد مقتل أخيه حممد

مث الباي إبراهيم امللياين الذي توىل سنة  4معسكر خاصة العلماء وأهل الوظائف الدينية حىت ُلقب بقائد الذهب،
من م، وعرف عهده مرحلة من اهلدوء، كما اشتهر حببه للعلم والعلماء ورتبهم حسب رتبهم وأكثر 1774

  6ووصل به األمر إىل أن اشرتى هلم اجلواري احلسان. 5جمالستهم،

                                                   
 .168، ص -القضاء أمنوذجا–األمري بوغدادة، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  - 1
 .21املنعم القامسي احلسين، ذخرية األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول، ص عبد  - 2
 .41املهدي البوعبديل، احلياة الثقافية ابجلزائر، ص  - 3
 .13م، ص 1830 -1518شعالة كرمية، األسرة العلمية ببايلك الغرب  - 4
 . 204م، ص 1792 -1563خرويب فتيحة، ابيلك الغرب اجلزائري خالل العهد العثماين وتطوره فيما بني  - 5
 .258حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، ص  - 6
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أما الباي حممد الكبري ففي عهده بلغت عالقة احملكمتني الشرعية واجلنائية أوجها، حبيث توطدت العالقات      
الباي حممد بينهما وتبدل الطرفان االحرتام والتقدير حىت كاد التنسيق بينهما جيعل احملكمتني حمكمة واحدة، ف

أما القاضي فكان أقرب للباي من ذي  1الكبري إذا استعصت عليه قضية ما حُييلها إىل قاضي معسكر للنظر فيها،
وقد قال بن زرفة: "ال ختلوا ساحته من القّصاد وال  2قبل حىت أنه كان يتصل به دون واسطة ويدخل عليه مباشرة،

ثمان أبصحاب اخلدمات الدينية خاصة القضاء والفتوى أنه ومن اهتمامات حممد بن ع 3أفنيته من الشعراء"،
خصص هلم مرتبات أيخذوهنا من األحباس بعد أن كان العلماء ال ينتفعون من انحية املخزن بشيء وصدقاته 

ومن ذلك ما جاء يف مذكرات احلاج أمحد الشريف الزهار حني خرج الباي  4الدائمة عليهم يف املواسم واألعياد،
 من معسكر لتقدمي الدنوش للداي وما جاد به ألهل معسكر وإعطائه اخليل والعبيد والكسوة لذوي حممد الكبري

م قبل خروجه لوهران وقد حضرها 1791ومنها الوليمة اليت أقامها يف رمضان  5األقدار من األشراف وغريهم،
 7أنه جتاىف فيه القصاص واحلدود.ومثله قام به يوم املولد النبوي الشريف، حىت  6عدد كبري من اخلواص والعوام،

كما أن ابايت معسكر مل يُهملوا قضاة األرايف وإن كانوا غري رمسيني كشيوخ الزوااي واملرابطني بل قربوهم إىل       
وغري ذلك،  9وخّصوهم ببعض االمتيازات كاإلعفاء من الضرائب ومنحهم األراضي 8جمالسهم وأغدقوا عليهم ابملال

يف هذا الشأن: "مل يكتف األتراك أبن فرضوا على أنفسهم احرتام هؤالء املرابطني، وإمنا صاروا يقول محدان خوجة 
ومن املعنيني  10يقدمون هلم أكرب االمتيازات وأمثنها وصارت أماكن سكناهم وضرائحهم بعد املوت مقدسة"،

وك األتراك"، وكانت الرايسة بذلك نذكر على سبيل املثال ال احلصر: أوالد سيدي دحوا و"جلدهم احرتام عند مل
فيهم خاصة يف بيت السيد احلاج حممد، ويف بيت احلاج املكي ابن عبد هللا ويف بيت سيدي عبد الرمحن بن حسن 

                                                   
 .53عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر، ص  - 1
 )ظهر(. 22ن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة أبو حممد املصطفى ب - 2
 )ظهر(. 30املصدر نفسه، لوحة  - 3
 .152 -143أمحد بن حممد بن علي بن سحنون الراشدي، الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين، ص ص  - 4
نقيب أشراف اجلزائر، ذخائر الغرب العريب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، أمحد توفيق املدين، مذكرات احلاج أمحد الشريف الزهار  - 5

 .36م، ص 1974
 .51علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 6
 )ظهر(. 106أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة  - 7
 .52املرجع السابق، ص  - 8
 .98املرجع نفسه، ص  - 9

 .72محدان بن عثمان خوجة، املرآة، ص  - 10
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وأوالد سيدي امحد بن علي "وهم دار علم وجاللة وجاه عظيم"، منهم سيدي حممد ووالده اهلامشي بن  1وغريهم.
فيده اهلامشي بن بكار: "كان جيلس مع بعض األمراء من بين عثمان يف وسيدي بكار الذي يقول عنه ح 2علي،

منهم  5وأوالد سيدي قادة 4وشيخ اجلماعة أمحد بن التهامي صهر األمري عبد القادر. 3مقر احلكومة الرتكية"،
ف واملشار  6مصطفى بن املختار الغريسي جد األمري عبد القادر فمن تالميذه الباي حممد بن عثمان الكبري.

 7أبرزهم شيخ اجلماعة وإمام الراشدية الشيخ عبد القادر بن عبد هللا املشريف.

إال أن هذه العالقة ختللتها بعض االضطراابت اليت حالت دون تواصلها، منها ما هو انتج عن طبيعة الباي      
وينّكب هبم  8من أهل النفع،وسياسته اجتاه الرعية، فالباي احلاج خليل مثال كان مبغضا للعلماء واألولياء وغريهم 

ألتفه األسباب، وعلى هذا األساس نكب ابلشيخ أيب ترفاس، والشيخ املدين الغريسي، والشيخ املوفق بن سعيد 
ورمبا كان انجتا عن الثورات اليت تزعمتها الطرق الصوفية كالدرقاوية أو ثورة التجيين، فلم  9الشقراين البوشيخي،

لقياد واآلغاوات للقضاة والشيوخ واملرابطني مقاماً، فأثخنوا فيهم قتال وتعذيبا، ومن يرعى الباايت وأعواهنم من ا
هؤالء خليفة التجيين السيد إبراهيم بن حيي وهو من أوالد سيدي حممد بن حيي ُمقرئ اجلان، ومل يشفع له نسبه 

املشايخ واملرابطني ومن أسباب ذلك أيضا التصور الضيق من  10الشريف لدى الباي حسن وأحلقه ابآلخرين،
ملفهوم الدولة وتضايقهم من تدخالهتا يف شؤوهنم اخلاصة، ويف بعض األحيان يعرقلون عمل احلكومة الرتكية يف 

ورمبا كان ضعف العالقة بني قضاة احملكمتني  11عملها القضائي حني يؤوون يف زواايهم بعض املطلوبني للقضاء،

                                                   
 .332اهلامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص  - 1
 .334، 333املصدر نفسه، ص ص  - 2
 .131املصدر نفسه، ص  - 3
 .138ص  حيي بوعزيز، موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، - 4
د القادر قال عنه القاضي حشالف: "هو العامل اجلليل الرئيس النبيل النحوي اللغوي احليسويب الفرضي املوحد احملدث اإلمام السيد أبو حممد بن عب - 5

 .125بن أمحد املعروف اببن خدة..."، عبد هللا بن حممد بن علي حشالف، سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرسول، ص 
 .136ص املرجع نفسه،  - 6
 .244، 243فوزية لزغم، البيواتت واألسر العلمية ابجلزائر خالل العهد العثماين ودورها الثقايف والسياسي، ص ص  - 7
 .13م، ص 1830 -1518شعالة كرمية، األسرة العلمية ببايلك الغرب  - 8
 .102حيي بوعزيز، مدينة وهران عرب التاريخ، ص  -9 

 .319دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، ص حممد بن يوسف الزايين،  - 10
م( أتثرياهتا الثقافية والسياسية، أطروحة دكتوراه علوم يف التاريخ 1830 -1518عبد احلكيم مراتض، الطرق الصوفية ابجلزائر يف العهد العثماين ) - 11

م، ص 2016 -2015، -1أمحد بن بلة –ة والعلوم اإلسالمية، جامعة وهران احلديث واملعاصر، قسم التاريخ وعلم اآلاثر، كلية العلوم اإلنساني
287. 
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 تقطع الصلة متاما بينهما إال أهنا قد تؤدي إىل عزل القاضي من منصبه دون أعذار واضحة ُتربر ذلك، ورغم أهنا مل
 2وأبو راس الناصر. 1مثلما هو احلال مع قاضي معسكر حممد ولد موالي علي الشريف

 تهم:رأي القضاة يف الباايت وسياس -5-1-2     

نفس املعاملة، فيحرتموهنم ويتقربون إليهم  أما قضاة احملاكم الشرعية فالغالب عليهم أهنم كانوا يُبادلون الباايت     
كما أهنم كانوا من املسامهني معهم يف القضاء على التمردات   3حىت وصلوا مبلغ الدخول إليهم مباشرة وبال واسطة،

وهلم اليد الطوىل يف فتح وهران الثاين واألخري ابستنفارهم للطلبة والعوام، وتشجيعهم على اجلهاد يف  4والثورات،
وهذا أقصى ما تدل عليه العالقة املتينة اليت كان قضاة احملكمتني  5هللا ورفع اهلمم وتنظيم اجليوش وقيادهتا،سبيل 

 يتبادلوهنا.

كما أن قضاة معسكر مل يتوانوا يف إظهار اجملاملة للباايت ومداراهتم يف بعض األحيان، كما هو احلال مع       
ظهر جليا من قصيدته يف مدح اآلغا إمساعيل بن البشري البحثاوي القاضي حممد ولد موالي علي الشريف الذي ي

رمبا كان له ما أنه متمسك ابملنصب وال يُريد مفارقته ملا له من حظوة وجاه وتقرب به إىل الباي إبراهيم امللياين، و 
وردًا للجميل وأتكيدًا للعالقة بينهما راح القضاة يكتبون  6الباي ال يرفض للعلماء طلبا حلبه هلم، أراد خاصة وأن

 الشعر مدحا وإطراًء للباايت، كما هو احلال مع القاضي أبو راس يف قوله عن الباي حممد الكبري شعراً مطلعه:

 7ولكن إحسان امللك حممدا *** دعتين إىل شعر يف مدحه ابرع

را له حىت سبق ذكره بكلمة )سيدي(، يف قوله: "الفقيه اهلمام ويف وصفه للباي شعبان أظهر احرتاما وتقدي     
فر والطغيان الزانكي سيدي الباي كوالبطل الضرام امللك العالم الذي أبعباء الوالية قائم وحاصد شوكة أهل ال

 وهذا يدل على أن عهد هذا الباي كان حسنا لدى العامة والعلماء خاصة. 8شعبان"،

                                                   
 .286، ص 1اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ج - 1
 .24حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 2
 )ظهر(. 22 أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة - 3
 .274م( أتثرياهتا الثقافية والسياسية، ص 1830 -1518عبد احلكيم مراتض، الطرق الصوفية ابجلزائر يف العهد العثماين ) - 4
 .120ص  حيي بوعزيز، موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، - 5
 .258وهران، ص حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة  - 6
 .411، ص 2أبو راس الناصر، عجائب األسفار ولطائف األخبار، ج - 7
 .299، ص 1املصدر نفسه، ج  - 8
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قضاة احملاكم الشرعية وقضاة احملاكم اجلنائية كان هلا حدود فرضتها النصوص الشرعية أو إال أن العالقة بني      
العقلية الفقهية لبعض القضاة، ففي معسكر مثال، خاصة قضاة النواحي والصوفية واملرابطون كانوا ميتنعون عن  

ا الصدد يروي العريب املشريف قبول هدااي الباايت وعطاايهم كالشيخ عبد القادر بن عبد هللا املشريف، ويف هذ
فيقول: "وحكى لنا أن الباي حممد املذكور كان يبعث له صرت من الذهب ذات عدد كثري إعانة له على رزق 

ومن املمتنعني عن قبول اهلدااي  1الطلبة فريدها عليه، وتكرر ذلك من الباي وهو يف كل ذلك ال يقبل عطيته"،
اهلامشي بن بكار يف حقه: "كان حممد بن اهلامشي بن علي من أوالد أيضا حممد بن اهلامشي بن علي، يقول 

ومرّد ذلك أن  2سيدي امحد بن علي احلسيين مقبول الشفاعة عند األتراك، وكان ال يقبل جوائزهم كأبيه وجده"،
 3الفقهاء حرموا اهلدية على القاضي.

 صلة أعوان الباي بقضاة احملاكم الشرعية: -5-1-3     

مبا أن ألعوان الباي صالحيات قضائية حمدودة يتشاركون فيها مع مهام القضاة الشرعيني سواء الرمسيني أو      
الشعبيني، أجربهم على تنسيق األعمال فيما بينهم مما شكل نوع من العالقة الوظيفية، واتسمت هذه العالقة 

ن اآلغا إمساعيل بن البشري البحثاوي من املقربني ابلتقارب يف بعض األحيان ويف البعض اآلخر ابلتنافر، فقد كا
السيد حممد ولد موالي علي الشريف استجاه به لدى  ماعةلدى اخلاصة من الناس والعامة، حىت أن قاضي اجل

الباي إبراهيم امللياين لُيبقيه يف منصبه، وعدد خصاله احلميدة اليت تدل على صدق العالقة والتقارب فيما بينهم 
 وله يف أحد األبيات: ومن ذلك ق

 لقد نلت احلسىن مع الزايدة *** ملا فيك للناس من إفادة 

 اي من وقاك هللا من مساوي *** وأرقاك للعال اي حبثاوي

                                                   
 .22بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص  - 1
 .334النسب واحلسب، ص بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع  - 2
حلكماء، أما من األقوال احملرمة هلا: قول ربيعة رضي هللا عنه: "إايك واهلدية فإهنا ذريعة الرشوة وعلة الطلب"، وعن سحنون أن اهلدية ُتطفئ نور ا - 3

اوردي فصال خاصا مساه )مهاداة قضاة صاحب )تبصرة احلكام( فيقول: "ال يقبل القاضي اهلدية إال من خواص القرابة كالولد والوالد"، وعقد امل
يُنظر:  األحكام( جاء فيه: "وأما قضاة األحكام فاهلدااي يف حقهم أغلظ مأمثا وأشد حترميا، ألهنم مندوبون حلفظ احلقوق على أهلها دون أخذها"،

. ويُنظر أيضا: ظافر القامسي، 139ثق وأحكام الواثئق، ص الونشريسي أبو العباس أمحد بن حيي، املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعىن الالئق آبداب املو 
 .232نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي )الكتاب الثاين السلطة القضائية(، ص 
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 1اي من ترصعت بكل خري *** اي من جتنبت لكل ضري    

ضاة معسكر مبختلف ونفس العالقة كانت بني مصطفى بن زرفة كاتب الباي حممد بن عثمان الكبري، وبني ق     
مراتبهم، وكثريًا ما يسبق ذكر أمسائهم بكلمات املدح واإلطراء والتزكية والتقريظ، فيقول يف حق املكي بن عيسى 
قاضي احمللة: "شيخنا العالمة النحرير ذو اإلتقان والتحرير سلوان احلزن واألسى أبو عبد هللا السيد احلاج املكي بن 

قضاة معسكر الطاهر املشريف ورئيس اجمللس العلمي حممد بن عبد هللا اجلياليل:  ويقول أيضا يف قاضي 2عيسى"،
"الفقيهان العاملان املتبحران، من له يف رواية الصحيح القدم الراسخ واملقام األليق الباذخ العالمة أبو املعايل السيد 

امع بني علمي املعقول واملنقول صاحب اليد حممد بن عبد هللا اجلياليل، وذو املكارم األثرية والفتاوي املستطرية، اجل
الطوىل يف الفروع واألصول والواثق بربه يف اإلعالن والنجوى، قاضي اجلماعة وقتيذ )كذا( السيد الطاهر ابن 

 كما مدح مصطفى بن زرفة القاضي املذكور يف قصيدة مطلعها:  3حواء"،

 4كيف السلو عن صفوة اإلخوان *** والشوق من تذكاره أضنان

أما احلاالت اليت استفحلت فيها العداوة بني قضاة معسكر وبني أعوان الباي، ما وقع لشيخ اجلماعة عبد      
القادر املشريف مع آغة اخلليفة )هروال(، الذي أخذ قافلة شعري لبعض تالمذة الشيخ، "فبعث األخري هلروال فلم 

وما  5أن أيخذك هللا بينك وبني الصبح... فرد ذلك"،ينصح، مث بعث إىل آغه )كذا(: إما أن ترد )الفاظه( وإما 
 6حدث بني قايد اجملاهدين حممد بن عمر وبني شيوخ الطلبة، حىت انتهى أمر القايد املذكور ابلعزل.

أما قبائل املخزن وقيادها، فأعماهلم التعسفية ضد الرعية من هنب وسرقة وحرق احملاصيل ومصادرة احليواانت      
ايت حىت عاثوا يف األرض فساداً، فال ريب أن شيوخ ومرابطي القرى واألرايف ضاقوا ذرعا من مع تغاضي البا

 7تصرفات القياد ومن سكوت الباايت.

 

                                                   
 .286، ص 1اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ج - 1
 )ظهر(. 70حملمدية، لوحة أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية ا - 2
 )ظهر(. 112املصدر نفسه، لوحة  - 3
 )وجه(. 139املصدر نفسه، لوحة  - 4
 .54حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 5
 )وجه(. 121 ، لوحةاملصدر السابق - 6
 .90م، ص 2007، 1طحنيفي هاليلي، بنية اجليش اجلزائري خالل العهد العثماين، دار اهلدى، اجلزائر،  - 7



 عالقة القضاة بفئات المجتمع المعسكري.                                   الفصل الخامس: 

99 
 

 يف اجملتمع املعسكري: ةمكانة القضا -5-2

ه من ُعرف اجملتمع املعسكري يف العهد العثماين ابلعقلية الصوفية اليت سيطرت عليه وعلى تصرفاته اجتاه غري      
األعيان والشيوخ، خاصة املنشغلني ابخلطط الشرعية كالقضاء والفتوى، ومن جهة أخرى كانت الرعية يف معسكر 
خاضعة لسلطة سياسية ابستغالهلا ألعالم التصوف، الذين من خالهلم ُيصبح التصرف يف اجملتمع يسرياً، إال أن 

التفت فيها األتراك إىل الوضع الداخلي واالعتماد على التقلبات اليت شهدها ابيلك الغرب سواء يف الفرتة اليت 
الضرائب تعويضا لضعف الدخل البحري من غنائم اجلهاد، وهي ظاهرة من ظواهر فرتة الضعف اليت عرفتها 
اإلايلة، زادهتا الثورات الداخلية ابسم الطرق الصوفية كالدرقاوية، وعلى هذه األوضاع تتلخص مكانة القضاء يف 

 عسكري، وأي من احملكمتني حظيت أكثر ابلتجّلة والتقدير فيه.اجملتمع امل

 نظرة الرعية لقضاة احملاكم اجلنائية: -5-2-1     

مل تكن معسكر يف نظر الباايت بدًء ابلباي بوشالغم إىل الباي احلاج خليل مقاماً دائما لالستقرار أو اختاذها      
مهزة وصل أو قاعدة لتنظيم احلمالت العسكرية لفتح وهران،  عاصمة دائمة لبايلك الغرب، بل كانت عبارة عن

أو يف  1هلذا مل يكن هناك اهتمام ابملدينة وأهلها إال ما اشتهر عن الباي مصطفى قايد الذهب إبكرامه للسكان،
زمن الباي حممد بن عثمان الكبري، فمنذ كان يتوىل منصب اخلليفة رغب سكان معسكر والبايلك يف أن يكون 

عليهم بعد الباي إبراهيم امللياين، إال أن الباي خليل توىل ذلك بعد أن دفع مبلغا كبريا للخزينة، وبعد وفاته  اباي
ومن املؤكد أن  2م حتققت رغبة السكان بتنصيب حممد الكبري اباي على ابيلك الغرب،1779ه/ 1193سنة 

لك قضى على اجملاعة اليت لواله حلصدت آالف تطلعهم للباي حممد الكبري كان يف حمله، فبمجرد توليه حكم الباي
فضال عن عطاايه يف املواسم  3الضحااي، حيث فتح مطابخ قصره للفقراء واملساكني ووزع عليهم مالبس الشتاء،

حىت يقول آغا املزاري عن عهده: "ويف وقته حصلت العافية قليلة الوجود، وتواخت القبائل يف بعضها  4واألعياد،

                                                   
 .13م، ص 1830 -1518شعالة كرمية، األسرة العلمية ببايلك الغرب  - 1
 .58علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  - 2
 املرجع نفسه، نفس الصفحة. - 3
. ويُنظر: أبو 51. يُنظر أيضا: املرجع السابق، ص 36ص  يُنظر: أمحد توفيق املدين، مذكرات احلاج أمحد الشريف الزهار نقيب أشراف اجلزائر، - 4

 )ظهر(. 106حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة 
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وهذا دليل على أن الرعية نظرت إليه وإىل عهده بعني الرضا والقبول  1احة وترك الفساد"،واصطلحت على الر 
 لفضله عليهم.

رغم إسهامات الباي حممد الكبري، إال أن له نقاط سوداء يف تعامله مع الرعية مما أثر سلبا يف نظرهتم إليه منها      
إضافة إىل ما ذكره اخلزندار  2محلته إىل عني ماضي، ما اقرتفه هو وجيشه يف حق القبائل وسكان األرايف خالل

تيدان: "يغزوا الباي بعض املقاطعات، سواء بعدم إطاعة مطالبه اليت ال تتوقف، أو عندما حتدث بعض املشاجرات 
)الشيء الذي حيدث غالبا(، ويسكت ملدة من الزمن ويتظاهر ابلسماح هلم، وعندما ينسوا ما حدث يعود لسلبهم  

وزاد على ذلك مترد بعض قبائل غريس عن السلطة كقبائل احلشم اليت قال عنها بن بكار:  3لكون"،كل ما مي
"كان احلشم املتمركزين بفروحة أبس شديد، فهم أساس القبائل وقطب دائرهتا، وكانوا كثريا ما خيرجون عن دائرة 

لصلح بتدخل أعيان مرابطي غريس بني األتراك، فتخرج إليهم العساكر العثمانية فتقع بينهم حروب إىل أن يتم ا
 4الفريقني".

ويف مطلع القرن التاسع عشر، ظهرت الثورات وزادت شدهتا على حكم األتراك، خاصة ثورة حممد بن      
وثورة الُتجيين اليت دخل فيها قبائل احلشم ضد العثمانيني إىل أن قضى  5الشريف الدرقاوي وهو من أبناء غريس،

ومرّد ذلك إىل ظلم وتعدي األتراك على الرعية، والضرائب اجملحفة وتفشي الرشوة  6عليها الباي حسن.
 8وهذا ما أكده العريب املشريف عن هذه الفرتة. 7والوشاايت،

 عالقة قضاة احملاكم الشرعية ابلرعية: -5-2-2     

ينقسم اجملتمع املعسكري إىل ثالث طبقات متباينة يف النمط واملستوى املعيشي، أوهلا الطائفة الرتكية القليلة      
أما  9نسمة مبدينة معسكر عندما كانت عاصمة البايلك، 450العدد والكثرية االمتيازات، حيث كان عددهم 

                                                   
 .290، ص 1اآلغا بن عودة املزاري، طلوع سعد السعود، ج - 1

2-  Gorguos, Expédition de Mohamed El Kbire, Bey de Mascara, dans les contrées du sud, p 60. 
 .58، 57عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر، ص ص  - 3
 .346اهلامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب والفضائل والتاريخ واألدب يف أربعة كتب، ص  - 4
 سبق التعريف به. - 5
 .319، 318السهران يف أخبار مدينة وهران، ص ص حممد بن يوسف الزايين، دليل احلريان وأنيس  - 6
 .23أبو راس الناصر، لقطة العجالن يف شرف الشيخ عبد القادر بن زاين وأنه من بين زاين ملوك تلمسان، ص  - 7
 .21عبد املنعم القامسي احلسين، ذخرية األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول، ص  - 8
 .103معسكر ودورها يف العهد العثماين، ص  علي بن العيفاوي، مدينة - 9



 عالقة القضاة بفئات المجتمع المعسكري.                                   الفصل الخامس: 

101 
 

ابملدن واألشراف واألعيان، وهم املتولون للخطط الدينية  الطبقة الثانية وهم احلضر فكانت تنتمي إليها فئة العلماء
 2مث تليها الطبقة األخرية وهي الطبقة امليسورة املتمثلة يف الرعية. 1والتعليمية مبعسكر،

ابعتبار االنتماء الطبقي لقضاة معسكر بصفتهم علماء، فقد كان بينهم وبني ابقي العلماء واألعيان خاصة      
رابطني عالقة خاصة ختتلف عن عالقتهم بباقي الرعية، ورمبا هي العالقة الوحيدة اليت مل تتأثر قضاة النواحي وامل

ابألوضاع املرتدية السائدة يف ابيلك الغرب، حيث متيزت عن غريها بتبادل التقدير واالحرتام واإلطراء بني العلماء 
ل عنه تلميذه أبو راس: "خيضعون له القضاة والقضاة، مثلما هو احلال مع الشيخ عبد القادر املشريف الذي يقو 

أو يف تقدير ابن السنوسي ألستاذه أبو راس بعد أن حاله ابحلافظ: "كان حافظا متقنا جلميع  3وسائر الوالة"،
العلوم عارفًا ابملذاهب األربعة، ال ُيسأل عن انزلة إال جييب عنها بداهة كأهنا حاضرة بني شفتيه، حمققا ملذهب 

 4خمتصر خليل فله فيه امللكة التامة، حبيث يلقيه على طلبته يف أربعني يوما واخلالصة يف عشرة أايم" مالك السيما
وهذا ما نلمسه أيضا يف بعض األشعار اليت كتبها القضاة للعلماء أو العكس، فقاضي قضاة معسكر سيدي حممد 

 القادر بن عبد هللا املشريف، جاء يف أوله:بن موالي علي الشريف ألغز يف اسم علي لغزاً وجهه لشيخ اجلماعة عبد 

 حبيٌب كَلْيل الشتا فرُعه *** وكاملسك ُعرفاً وِطيب الَغوال

 وكالورد َخَد أو مشس الضحى *** وكالغصن َقَدا ومُسر الَعوال

 فأجابه الشيخ عبد القادر بن عبد هللا املشريف بقصيدة مطلعها:

 وُحسن مقالأاي ُملغزاً جاد يف ِشعره *** بلفٍظ بديع 

 5لقد اتقت النفس إذ مسعت *** َنسِبيَك وِاحَنَل عنها عقال

أما قاضي معسكر الطاهر بن حواء، فيظهر جليا من استشهاده يف حرب اإلسبان األثر الذي تركه يف نفوس      
 علماء معسكر، وهذا يدل على تعلقهم به واحرتامهم له، فراثه الشاعر أمحد بن سحنون بقصيدة مطلعها:

                                                   
 .285أمحد حبري، وضع التعليم والعلماء يف اجلزائر العثمانية، ص  - 1
 .272أمحد حبري، مالمح التاريخ الثقايف للجزائر يف العهد العثماين، ص  - 2
 .53حممد أبو راس اجلزائري، فتح اإلله ومنته، ص  - 3
 .150، ص 1الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، جعبد احلي الكتاين، فهرس  - 4
 .106، 105يُنظر: بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص ص  - 5
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 1عز نفسك عن صروف الزمان *** كل شيء على البسيطة فان

 :قول صاحبه جاء يف الرحلة القمريةو 

 2كيف السلو عن صفوة اإلخوان *** والشوق من تذكاره أضنان

أما اجلانب اآلخر الذي دفع قضاة معسكر وعلمائها إىل توطيد العالقة بينهما مبزيد من التقدير واالحرتام، أن      
أو كانوا أساتذة هلم، وكان الطلبة حُييطون أساتذهتم هبالة من  ة معسكر درسوا عند علماء املنطقةالكثري من قضا

كي بن عيسى كان أستاذا للشيخ أبو طالب الغريسي )ت فقاضي احمللة مثال الشيخ امل 3اإلجالل واإلكبار،
الشيخ حممد ولد موالي علي الشريف كان أستاذًا أليب راس الذي بدوره تقلد  ماعةوقاضي اجل 4م(،1258

وكان األخري تلميذا لشيخ اجلماعة عبد القادر بن عبد هللا املشريف، الذي يقول فيه أبو راس:  5القضاء بعده.
وقد راثه يف  6ظمين على صغري، وأعطاين القمح والشعري والدراهم والسمن والزيت والكباش""وصار الشيخ يع

قصيدة طويلة قال عنها وفيها: "ورثيته بقصيدة من أعجب املناشد، وتتيه على غرر القصائد، غرة شكل 
 وتقصي... وهي هذه:

 لقد كان لإلسالم كهفا وملجئاً *** تراه يف أقل الشؤون يُبادر

 7اع يف كل العلوم أبسرها *** سريع اجلواب عنها ليس بضائرله الب

فعالقتها مع قضاة احملاكم الشرعية كانت حسنة رغم ما أتثرت به من  الرعيةفيما خيص فئة العلماء، أما هذا      
وقاضي منازعات حمدودة أو فردية على العموم، منها ما وقع بني رئيس اجمللس العلمي حممد بن عبد هللا اجلياليل 

                                                   
 .279، ص 2أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف، ج - 1
 )وجه(. 139 أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة - 2
 .116أمحد حبري، احلياة االجتماعية ابجلزائر يف عهد الداايت، ، ص  - 3
 .191، ص 1أبو القاسم حممد احلفناوي، تعريف اخللف برجال السلف، ج - 4
 .42اإلله ومنته، ص حممد أبو راس اجلزائري،  فتح  - 5
 .24 -21املصدر نفسه، ص ص  - 6
 .55املصدر نفسه، ص  - 7
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 1معسكر الطاهر بن حواء من جهة، وبني الطلبة املرابطني من جهة أخرى بثغر وهران يف قضية تقسيم السالح،
 3وغري ذلك. 2ويف أمر الشيخ عبد القادر املشريف مع عبد الرمحن وهو من احلشم الذي سرق كباشا للشيخ،

فكانت يف الغالب على أحسن حال، فال خيرج عن  أما من املنظور العام لصلة الرعية بقضاة احملاكم الشرعية،    
طاعتهم أحد، وحيرتمهم وأيخذ برأيهم اجلميع ويقبلون نصحهم، حىت أنه إذا رفع أحد التجار الكبار مثن بضاعته 

 4مثال وبدون سبب دعا عليه العلماء، ويكون ذلك مبثابة أمر للناس لالبتعاد عن هذه البضاعة خوفا من دعائهم
والذي نصب )عسكري كان يُعظم القضاء وينزلُه منزلة رفيعة، حىت أصبح من ضمن القسم، كقوهلم: واجملتمع امل

ويُؤكد ذلك ما جاء يف قضية تزويج فاطمة بنت السيد اجليالين  5،(للعدل، وملكهم أعنة الفضل والفصل القضاة
 6.حيث جاء يف الوثيقة: "اتفقنا على اجمللس عند العلماء ليوم غد .... فخافوان ومل خيوضوا يف كالمنا"

وهليبة القضاء وعزّته حظي رجاله مبنزلة عظيمة بني الرعية، مثل الشيخ أيب راس الناصر الذي اتسعت حاله      
بعد أن دخلها قادمًا من مازونة بال مال وال غريه إال الفقه يف  7ومعيشته يف معسكر من توليه للقضاء والفتوى،

ليت من خالهلا يُعني العامل قاضيا، خاصة يف صالحه كما أن هذا التقدير واالحرتام صادر من املعايري ا  8الدين،
ومن أخالقيات املعاملة بني العامة  9وحسن سريته حىت يكون هذا التعيني مبثابة تزكية وإقرار بفضل هذا العامل،

 10وقضاة معسكر ومفتيها ومرابطيها أن كلمة )سيدي( دائما ما خُياطبهم هبا العامي توقريا هلم وملقامهم.

                                                   
 )ظهر(. 132 أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة - 1
 .254حممد أبو راس اجلزائري،  فتح اإلله ومنته، ص  - 2
قاضي الباي أنه "إذا ُوجد رجل عرف عنه أنه ثري يف دوار ما، حيمل القاضي على تدبري له مكيدة ويستغل منها ما نسبه اخلزندار )تيدان( إىل  - 3

لصدورها من  الفرصة، ويقوم بضربه ابلعصا حىت مينح له مبلغا من املال، وبعد ذلك أييت إىل الباي ويقسم بينهما املبلغ"، مع التحفظ عن هذه التهمة،
وهلا ألحد قضاة معسكر املشهود هلم من العامة، ابعتبار أن من شروط تعيني القاضي حسن السرية والسمعة، وشهد له اخلاصة ذمي ال يُؤمتن قوله، وتنا

سر خالل العهد من العلماء من خالل ما ذكرانه من مدح العلماء لقضاة الباي وخصاهلم احلميدة، يُنظر: عمرياوي امحيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واأل
 .53ين )مذكرات تيدان أمنوذجا(، ص العثما

 .15حممد اجلياليل، معسكر ومناقب أئمتها يف القرن العشرين، ص  - 4
 )وجه(. 115 أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة - 5
 السيد ابهي قدور، معسكر. ، خزانة وثيقة منازعة يف شأن فاطمة بنت السيد اجليالين بن اهلامشي - 6
 .379، ص 2أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف، ج - 7
 .21حممد أبو راس اجلزائري،  فتح اإلله ومنته، ص  - 8
العهد العثماين،  . يُنظر أيضا: خمتار خمفي، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل121عبد احلق شرف، العريب بن عبد القادر املشريف حياته وآاثره، ص  - 9

 .98ص 
(، ماجستري اتريخ حديث، قسم 1962 -1856عبد القادر قسيار، الرتاث الثقايف للجزائر خالل العهد العثماين من خالل اجمللة اإلفريقية ) - 10

 .70م، ص 2013 -2012العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة معسكر، 
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قضاة النواحي واألرايف أو الشيوخ واملرابطني فال تقل قيمتهم عن قيمة قضاة مدينة معسكر، إذ متتعوا أما      
مبكانة مرموقة يف اجملتمع، ودليل ذلك أن الناس كانت أكثر ثقة فيهم، فيقبلون مسعاهم يف حل القضااي بينهم 

د القادر املشريف: "أذن له أهل عصره  ويقول أبو راس عن شيخه عب 1ويراتحون حلكمهم أكثر من حكم األتراك،
ونفس الشيء مع الويل الصاحل سيدي حممد بن أيب  2كافّة، السيما سريته احلميدة وعّفته ونزاهته الفريدة..."،

حىت أن فرداً من اجملتمع إذا أراد أن يُؤدي صدقة جعل املرابط أو شيخ الدوار  3جالل الذي "اجتمع الناس عليه"، 
ه، كهبة خرية بنت السيد حممد بن السنوسي للفقيه حممد بن التهامي لوجه هللا تعاىل، فضاًل عن أوىل هبا من غري 

 4.امتيازات السلطة، حىت أصبح الكثري منهم يتمتعون برصيد مايل مهم

ومن الناس من كان يتقرب للمرابطني نسباً، حيث يهب ابنته ألحد األشراف تكرميا له ولنفسه، مثل ابن      
هو كبري احلشم الغربية الذي زوج ابنته لسيدي علي أبو شنتوف، والسيد دّلة بن السنوسي بن حممود أشكور و 

رئيس قبيلة احملاميد من احلشم الشرقية يف غريس "حني جهز كرميته العذراء سيدتنا حليمة بنت دلّة، وأهداها جلدان 
سوا هبا اجملتمع املعسكري املرابطني حىت إذا مث تستمر هذه احلظوة واملكانة اليت يك 5سيدي حممد بن التهامي"،

 7ومالذاً ألهل املطالب واجلناايت. 6تويف املرابط الشريف كان قربه مزاراً تكثر األوقاف عليه،

أما مع الزوااي وشيوخها فاألمر سيان، إذ يقول املشريف أبو حامد: "وأهل املغرب يعظمون زواايهم، وإليها      
زاد من أمهيتها قيامها حمل  8من تلطخ بكل عيب، وال يقربه أحد من املخزن أو غريه"،يهرب اجلاين والقاتل و 

العصبية القبيلة اليت كان عليها الناس، حيث انتظموا يف وحدات اجتماعية أكرب ليتحرروا من اإلطار العائلي 
عائالت أو بني القبائل، خاصة إن  الضيق، وهذا ما تُؤكده الزاوية يف تدخلها حلل املنازعات اليت تقع بني األفراد وال

 9كانت القضااي تتعلق مبسائل كربى كالقتل أو الِعرض أو اإلرث أو غري ذلك.

                                                   
 .549عالقة رجال اإلفتاء يف اجلزائر خالل العهد العثماين، ص حممد لعباسي،  - 1
 .53حممد أبو راس اجلزائري،  فتح اإلله ومنته، ص  - 2
 )ظهر(. 51احلاج العريب بن حممد بن عبد هللا، احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز، لوحة  - 3
 .157تمع والتاريخ، ص منشورات خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية، معسكر اجمل - 4
 .130بلهامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص  - 5
 .550حممد لعباسي، عالقة رجال اإلفتاء يف اجلزائر خالل العهد العثماين، ص  - 6
 .332املصدر السابق، ص  - 7
 .114الناصر يف قضية نسب أسرة املشارفة، ص بوكعرب تقي الدين، دراسة وحتقيق خمطوط للعريب املشريف يف الرد على أيب راس  - 8
 .295كمال بن صحراوي، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، ص   - 9
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للقضاة بعض التعامالت اليت تقع بينهم وبني احلكام، مثل مسألة قبول اهلدية من عدمها  كما حدد الشرع      
كحضور الوالئم إذا ُدعي   مر بهالرعية، منها ما أُ  تناول أيضا التعامل الذي يقع بني القاضي الشرعي وبني أفراد

 1: "لو ُدعيت إىل ُكراع ألجبت، ولو أهدي إيل كراع لقبلت"،ن جُييب لقوله عليه الصالة والسالمإليها، فيجوز أ
ُدعي حللة حممد بن الشريف،  بصفته من أعوان الباي وحتكيمه يف عدد من القضااي، حني وهذا ما ذكره بن زرفة

 4أو عيادة املرضى وحضور اجلنائز وغريها. 3الشريف"،2"فأجبته خوفا من الوعيد الوارد يف احلديثفقال: 

أما ما هُني عنه القاضي فاهلدية إال من خواص القرابة، والبيع والشراء خوف احملاابة واألحسن أن يُعني من       
ن يف املقاهي واألسواق وخيتلطون ابلناس غري ذلك فإن بعض قضاة معسكر ومفتيها جيلسو  5يتوىل عنه يف األمر،

أما األشراف فكانوا مندجمني ومتواجدين عرب كل شرائح اجملتمع، فمنهم العلماء واملرابطون والتجار، وكانوا متفاوتني 
، م1830يف الرزق والغىن، كل هذا خُلص يف طبيعة عالقة الرعية مع قضاة احملاكم الشرعية اليت استمرت حىت سنة 

 6شهدته الفرتة من اضطراابت سياسية واجتماعية.رغم ما 

 

 

 

 

                                                   
م، كتاب النكاح، ابب من أجاب إىل 2002، 1، ط-بريوت–البخاري أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثري، دمشق  - 1

 .1319، ص 73من حديث أيب هريرة رقم  ُكراع،
ك الفقراء، ومن لعله يقصد احلديث الذي رواه أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "شرُّ الطعاِم طعاُم الوليمة، يدعى هلا األغنياء ويرت  - 2

النكاح، ابب من ترك الدعوة فقد عصى هللا ورسوله، من حديث ترك الدعوة فقد عصى هللا ورسوله" صلى هللا عليه وسلم، يُنظر: املصدر نفسه، كتاب 
 .1319، ص 72أيب هريرة رقم 

 )ظهر(. 160 أبو حممد املصطفى بن عبد هللا بن زرفة، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، لوحة - 3
 .231، ص -قضائيةالكتاب الثاين السلطة ال–ظافر القامسي، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي  - 4
 .229املرجع نفسه، ص  - 5
. ويُنظر أيضا: اهلامشي بن بكار، كتاب جمموع النسب واحلسب، ص 76يُنظر: حممد بن عبد القادر، حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر، ص  - 6

139. 
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 خامتة     

م( وهي فرتة مميزة للمنطقة، حيث 1830-1730تناولت دراستنا للقضاء مبدينة معسكر ما بني سنيت )     
أصبحت فيها معسكر عاصمة لبايلك الغرب، وهي اخللفية اليت أثرت على جوانب كثرية من املدينة، أبرزها 

 ر نذكر ما يلي:من نتائج دراستنا خلطة القضاء مبعسكفالقضاء على اختالف وظائفه ومراتبه، 

للنظام املعتمد إبايلة اجلزائر، خاصة من حيث مراتبه ووظائفه، ويتمثل  ترب نظام القضاء املعسكري امتداديُع     
جانب منه يف استئناف األحكام القضائية اليت قد تصل إىل االنتقال من احملاكم مبعسكر إىل اجمللس العلمي بدار 

يف املسائل العلمية والفقهية اليت قد تُثار بني العلماء كمسألة املوطأ اليت رُفع  السلطان أو إىل جملس الداي، ورمبا
التحكيم فيها إىل العاصمة اجلزائر، وهذا يُبني الوظيفة الثانوية اليت يقوم عليها القضاء سواء مبعسكر أو ابإلايلة 

 جتتمع عليها كلمة القضاة. عامة، وهو التقريب بني اآلراء واملذاهب والعمل على اخلروج بفتاوى فقهية

رغم اشرتاك نظام القضاء املعسكري مبا هو معروف ابإلايلة، بداية من منصب الباي إىل قاضي الناحية، فإن      
القضاء مبعسكر شّذ عن بعض القواعد واألعراف العثمانية املعروفة، فاألحكام اجلنائية مثال اليت كانت حكرا على 

عمل هبا القياد واآلغاوات مبعسكر، واخلليفة الذي كان مكلفا ابلتحكيم يف غياب  الداايت والباايت فقط، قد
الباي، جند أن قائد الشرطة والقاضي يف األنواع واألجناس مبعسكر كلفهما الباي حممد الكبري ابلتحكيم يف غيابه  

ي وال مفيت حنفي هبا، إال كما نالحظ غياب االزدواجية املذهبية يف احملاكم الشرعية املعسكرية، فال قاضي حنف
حبكم تبعيتهم ملذهب اخلالفة، ومن  مذهب األحنافبعض األحكام القضائية اليت اعتمد فيها بعض الباايت على 

جهة أخرى فجهاد اإلسبان بوهران زاد من متيز القضاء املعسكري عن املعمول به يف اإلايلة واملعروف، حيث 
ل العسكري ابلرابطات، فحصل شبه انتقال لقضاء املدينة إىل ثغور أصبحت احلكومات واألقضية جزًء من العم

وهران، اليت يوجد هبا قاضي معسكر الطاهر بن حواء ورئيس اجمللس العلمي حممد بن عبد هللا اجلياليل وقاضي 
 احمللة املكي بن عيسى، إضافة إىل صرف املشتكني عن قضاايهم و احلث على املشاركة يف اجلهاد.

إن النظر إىل النظام القضائي مبعسكر ومبعزل عن نظام اإلايلة يتضح لنا أن هذا النظام مّر مبرحلتني رئيسيتني      
م، حيث كانت خطة القضاء بيد سكان 1747أما املرحلة األوىل وهي املرحلة الشعبية اليت امتدت حىت سنة 

لة الثانية وهي مرحلة التنظيم اليت بدأت مع تنصيب معسكر وأعياهنا وال دخل للسلطة العثمانية فيها، مث املرح
الباي عثمان بن إبراهيم اباي للمرة الثانية، وعرف عهده أول اشرتاك بني القضاء الشعيب والرمسي، بتقربه من أعيان 

ر القبائل وقضاة النواحي، واستحداثه ملنصب متويل األحكام الشرعية اليت تعترب البذرة األوىل ملنصب قاضي معسك
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م من كفاءة القضاء املعسكري وتنظيمه 1756، وزاد الباي إبراهيم امللياين الذي توىل سنة ماعةمث قاضي اجل
ابستحداثه يف معسكر منصيب املستشار واآلغا، ويف عهده أصبح متويل األحكام الشرعية سابقا وهو أمحد بن 

 موالي علي الشريف قاضي معسكر.

ثمان الكبري ذروة النشاط والتنظيم القضائي، حيث اكتملت يف زمنه خمتلف يُعترب عهد الباي حممد بن ع     
الوظائف القضائية أو املساعدة هلا، وأصبحت املهام بتقسيماهتا وحدودها شبه واضحة، كما عرف زمنه االتصال 

يف تنصيب املباشر بني القضاء الرمسي والشعيب، و شهد توسع سلطة القضاء األول على حساب الثاين ومتثل ذلك 
قضاة لألرايف والنواحي اخلاضعة لألتراك من طرف قاضي معسكر الذي أصبح قاضيا للقضاة، وهذا املنصب 
بدوره مُيثل هذا التوسع الُسلطوي وذروة التنظيم القضائي، إىل جانب ظهور اجمللس العلمي ابعتباره أحد ركائز 

 األحوال قبل عهد الباي حممد بن عثمان الكبري. القضاء املعسكري، والذي كان غائبا أو غري مذكور يف أحسن

كان للقضاء الشعيب بنواحي معسكر تنظيم خاص به، وله تقسيمات عّدة يتدرج عليها، أوهلا جملس اجلماعة       
األكثر سلطة واألوسع صالحية، ويليه شيخ القبيلة الذي يرأس اجمللس املذكور، مث القايد الذي يتمتع بسلطة 

كم العثماين جتعل عمله أكثر جرأة وسيادية من غريه، وهذا ما نالحظه من الرسائل والعقود مستمدة من احل
 اخلاصة به، ويليه قاضي الناحية مث املرابط كآخر مرتبة متثل القضاء الشعيب يف أرايف معسكر.

لعقليات اجتماعية حماور رئيسية رمست اهليكلة النهائية له، فقد دان  ةخضع التنظيم القضائي مبعسكر لثالث     
متثلت يف العادات والتقاليد اليت مست جوانب عديدة من القضاء وتركت أثرها على النظام وعلى األحكام 
القضائية خاصة يف األرايف، وجزء آخر خضع له وهو النزعة املذهبية املتمثلة أساسا يف املذهب املالكي الذي  

زئياته، أما اجلانب األخري وهو السلطة العثمانية اليت تعترب كان له اليد الطوىل يف حتصيل التنظيم القضائي جب
 املشرفة على هذا التنظيم وهيكلته.

رغم حرص املوكلني ابخلطط القضائية على التنظيم احملكم للقضاء من اجلانب الديين ابلدرجة األوىل، واجلانب      
النقائص سواء يف النظام ذاته أو يف إصدار الوضعي بتطبيق القوانني، إال أهنا مل تسلم من بعض التجاوزات و 

األحكام، وللمحاكم اجلنائية النصيب األكرب يف ذلك لكون قضاهتا تكونوا تكوينا عسكراي إال ما ندر، وهذا ما 
أثر سلبا على خطة القضاء، ومن ذلك مسألة تنصيب وعزل القضاة حيث مل يتورع الباايت من استعمال الطرق 

لرشوة ابلنسبة للباي احلاج خليل، أو االنقالابت واالغتياالت املتمثلة يف الباي عثمان بن الغري الشرعية كدفع ا
ابراهيم الذي اثر على الباي مصطفى قائد الذهب، كما عرفت األحكام القضائية غياب املرجعية الدينية اليت 
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قتل مما ضيع احلدود، وعدم تفرض عليها النزاهة واالستقاللية، فعرف قضاء معسكر الشفاعة ولو يف موجبات ال
املساواة بني اخلصوم كما يف قضية عدة بلحاج الذي قُتل دون حماكمة، أو ظهور أحكام ال أصل هلا كرمي الزانية 

 يف البحر وحنو ذلك الكثري.

فيما خيص طبيعة العالقات االجتماعية بني القضاة واجملتمع املعسكري، فقد كانت خاضعة لتصرفات هؤالء      
اة وتعاملهم مع الرعية، ونالحظ أن الغالب على قضاة احملاكم الشرعية أهنم كانوا على وفاق شبه اتم مع القض

جمتمعهم، أما مع الباايت وأعواهنم وهم املمثلني للمحاكم اجلنائية فقد مييل إىل التوافق اترة والتنافر اترة أخرى 
ف األتراك خاصة يف مطلع القرن التاسع عشر حني محلهم على ذلك عوامل عديدة أمهها الظلم والعدوان من طر 

 استفحل األمر الذي من شأنه ظهور الثورات ضدهم.

يبقى موضوع القضاء يف معسكر العثمانية حمتاجا لبعض اجلوانب واجلزئيات الغائبة يف دراستنا، ومن ذلك      
مسألة التنصيب والعزل خاصة عند قضاة معسكر نظرا لغياب الواثئق وقلة املعلومات اليت تتناول هذه اجلزئية 

مع اختالف مدة التولية، وغريها من النقائص  إضافة إىل مسألة التسلسل الزمين وترتيب القضاة حسب األقدمية
واثئق والعقود واملخطوطات.اليت حتتاج إلكماهلا االستمرار يف البحث يف املوضوع خاصة عن ال
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امللحق األول

 

 وثيقة شراء قطعة أرض، خزانة الشيخ ُممد التهامي، معسكر.
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 امللحق الثاين

 

 خدجية بنت السيد السنوسي بن اهلامشي، خزانة الشيخ ُممد التهامي، معسكر.وثيقة هبة مرياث السيدة 

 امللحق الثالث
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 وثيقة منازعة يف شأن فاطمة بنت السيد اجليالين بن اهلامشي، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.

 

 امللحق الرابع
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 قدور، معسكر. غياب الصايف بن بومدين الكساين عن أهله، خزانة السيد ابهي وثيقتان يف

 

 

 امللحق اخلامس



 المالحق.

115 
 

 

 وثيقة إقرار يف أخذ مثانية أمحال شعري، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.
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 وثيقة إحالة حكم لسيدي ُممد بن دحوا، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.
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 معسكر.وثيقة صداق زهرة بنت معمر، خزانة السيد ابهي قدور، 
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 وثيقة يف الرجوع عن حكم قضائي، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.

 

 امللحق التاسع
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 وثيقة دعوى السيد احلبيب بن شرور يف غيابه عن تزويج أخته فاطمة، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.

 

 امللحق العاشر
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 ابهي قدور، معسكر.وثيقة تقسيم حصص السقاية، خزانة السيد 

 

 

 امللحق احلادي عشر
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 وثيقة خالف فاطمة بنت السي اجليالين مع زوجها، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.

 

 

 امللحق الثاين عشر
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 شجرة نسب أوالد سيدي امحد بن علي، وثيقتان مصوراتن مبكتبيت.
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 اجليالين، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.وثيقة يف حكم جرح بن عبد القادر بن 
 

 

 امللحق الرابع عشر



 المالحق.

124 
 

 

 وثيقة مرياث أبو عالم بن ُممد، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.

 

 

 

 

 

 امللحق اخلامس عشر
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 وثيقة مرياث هبة بنت عبد الرمحن، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.
 

 

 امللحق السادس عشر
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 عده ولد ُممد بن قدور، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.وثيقة رسالة من القايد 
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 المالحق.

127 
 

 

 وثيقة إقرار يف قتل ِعجلة من البقر، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.

 

 

 

 

 امللحق الثامن عشر
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 وثيقة منع زوج من أهله ورزقه، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.

 

 امللحق التاسع عشر
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 بقتل ِعجلة، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر. وثيقة إنكار
 

 

 

 امللحق العشرون
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 وثيقة انزلة يف قبول الشهادة على السارق، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللحق الواحد والعشرون



 المالحق.

131 
 

 

 وثيقة رسالة من متويل أمور العرب يف شأن اخليل، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.
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 وثيقة دفع عشر رايالت لنب حيي ولد بو عزى، خزانة السيد ابهي قدور، معسكر.
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 اعتماداً على جمموعة من املصادر. من عمل الطالب، ،معسكر قضاةجدول أمساء 

 

 

 

 

 امللحق الرابع والعشرون

 القاضي اسم رتبته صفة التولية مدة القضاء
زمن الباي عثمان بن 

 ابراهيم
 ـالةڤسيدي العويف بن  قاضي معسكر رمسي

فيفري  -1775مارس 
 م 1776

 احلاج خليل()زمن الباي 

 ابن هطال التلمساين قاضي معسكر رمسي

 زمن الباي إبراهيم
 وزمن الباي حممد الكبري

قاضي معسكر          مث  رمسي
 ماعةقاضي اجل

حممد بن علي بن سحنون 
) هو نفسه حممد بن 
 موالي علي الشريف(

كان قاضيا حوايل 
 م1785

مصطفى بن عبد هللا  ماعةقاضي اجل رمسي
 البطيوي

 الطاهر بن حواء ماعةقاضي اجل رمسي م1791 -...... 
 عبد هللا بن حواء ماعةقاضي اجل رمسي ...... م -1791
 أبو راس الناصر قاضي معسكر رمسي م1796 – 1794

مصطفى سقاط )بن عبد  قاضي معسكر رمسي //
 هللا املشريف(

 أمحد بن املكي اخلرويب قاضي معسكر رمسي //
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 مدة القضاء صفة التولية رتبته إسم القاضي
 // شعيب مرابط سيدي علي قطين احلسيين

 زمن الباي األمحر املسرايت شعيب مرابط حممد بن أيب جالل
 م1737كان قاضيا حىت  شعيب قاضي انحية الربج أمحد بن عامر الربجي

 م18النصف الثاين من ق شعيب قاضي غريس الشرقية أمحد بو معزة
م 1753كان قاضيا سنة  ؟ قاضي القلعة حممد بن عيسى

 )زمن احلاج عثمان ابي(
عبد القادر بن عبد هللا 

 املشريف
 م1778 –......  شعيب شيخ اجلماعة

 م1790قاضيا سنة كان  رمسي قاضي غريس الشرقية اهلامشي بن علي
 // شعيب مرابط حممد بن التهامي
قاضي انحية أوالد أيب زيد  أبو راس الناصر

 عبد الرمحن التجيين
 م1794قبل سنة  رمسي

 زمن الباي حممد الكبري رمسي قاضي احمللة املكي بن عيسى
 اجليالين بن املختار

 )اختلف امسه يف العقود(
م 1798قاضيا سنة كان  شعيب قاضي انحية أوالد عوف

 م1828حىت سنة 
 

 م1809كان قاضيا سنة  شعيب قاضي جنوب غريس مبوسى بن املرسلي
حممد بن عبد القادر بن 

 اخلرويب
 م1819كان قاضيا سنة  ؟ قاضي القلعة

 م19النصف األول من ق شعيب شيخ اجلماعة أمحد بن التهامي
عبد القادر بن الطيب بن 

 عبد الرمحن
غريس قاضي انحية 
 الشرقية

 م19النصف األول من ق شعيب

عبد القادر اليديل بن 
 عثمان الكرابشي

 ؟ ؟ قاضي انحية ؟

 م19النصف األول من ق شعيب نواحي غريسبقاضي  حممد بن دحو
 اعتمادا على جمموعة من املصادر.من عمل الطالب، جدول أمساء قضاة نواحي معسكر، 

 امللحق اخلامس والعشرون
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اثر، كلية العلوم اإلنسانية والسياسية، أطروحة دكتوراه علوم يف التاريخ احلديث واملعاصر، قسم التاريخ وعلم اآل

 م.2016 -2015، -1أمحد بن بلة –والعلوم اإلسالمية، جامعة وهران 

خمفي خمتار، العلماء والسلطة ابجلزائر خالل العهد العثماين، ماجستري يف التاريخ احلديث، قسم  -109     
 م.2012-2011جامعة معسكر، العلوم اإلنسانية، كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية، 
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بن العيفاوي علي، مدينة ُمعسكر ودورها يف العهد العثماين، ماجستري يف التاريخ احلديث، كلية  -110     
 م.2009-2008العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة اجلزائر، 

، ماجستري يف حقوق اإلنسان، -القضاءتولية املرأة –فريدي حممد، احلق يف تويل الوظائف العامة  -111     
 م.2012-2011قسم الشريعة والقانون، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران،  

صحراوي كمال، أوضاع الريف يف ابيلك الغرب اجلزائري أواخر العهد العثماين، دكتوراه يف التاريخ  -112     
  م.2013-2012كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران،   احلديث، قسم التاريخ وعلم اآلاثر،

اجلزء اخلاص –القامسي عبد املنعم احلسين، ذخرية األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول  -113     
 م.2001أليب حامد العريب بن علي املشريف ماجستري يف أصول الدين، مارس  -ابجلزائر

 -1856ار عبد القادر، الرتاث الثقايف للجزائر خالل العهد العثماين من خالل اجمللة اإلفريقية )قسي -114     
(، ماجستري اتريخ حديث، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة معسكر، 1962
 م.2013 -2012

اجلزائر، ماجستري اتريخ حديث، كلية العلوم شدري معمر رشيدة، العلماء والسلطة العثمانية يف  -115     
 م.2006-2005اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة اجلزائر 

م، ماسرت اتريخ احلوض الغريب املتوسط، 1830 -1518شعالة كرمية، األسرة العلمية ببايلك الغرب  -116     
 -2014، -معسكر–قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مصطفى اسطنبويل 

 م.2015

، مذكرة ماسرت ختصص -أمنوذجا اجليش–خينش وحي ، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  -117     
، جامعة -قطب شتمة–التاريخ املعاصر، شعبة التاريخ، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 م.2015 -2014، -بسكرة–حممد خيضر 

 يف اتريخ ، ماجستري-القضاء أمنوذجا–بوغدادة األمري، املؤسسات يف اجلزائر أواخر العهد العثماين  -118     
اجلزائر خالل العهد العثماين، قسم التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

 .2008-2007، -قسنطينة–اإلسالمية 
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، دكتوراه يف التاريخ احلديث، قسم 1830-1700غطاس عائشة، احلرف واحلرفيون مبدينة اجلزائر  -119     
 م.2001-2000العلوم اإلنسانية، جامعة اجلزائر، التاريخ، كلية 

 سادسا: اجملالت والدورايت ابللغة العربية:

، 9، عاجمللة اجلزائرية للمخطوطاتحبري أمحد، مالمح التاريخ الثقايف للجزائر يف العهد العثماين،  -201     
 .267 -253م، ص ص 2012

، 11، ع اجمللة اجلزائرية للمخطوطات، وضع التعليم والعلماء يف اجلزائر العثمانية، //  //  // -112     
 .292 -283م، ص ص 2014

أبو راس –بكاري عبد القادر، اإلسهامات الثقافية والكتاابت التارخيية لعلماء اجلزائر العثمانية  -122     
 .130 -117م، ص ص 2013، 6تيارت، جامعة بن خلدون، ، ججملة اخللدونية، -الناصري أمنوذجا

جملة الثقافة بلرباوات بن عتو، إسرتاتيجية الباي حممد الكبري يف فتح وهران واملرسى الكبري،  -312     
 .60 -ص ص ، م2010، 6ع ،اإلسالمية

، 3، ع جملة عصورم: حياته وآاثره، 1797 -1779، الباي حممد الكبري ابي وهران //  //  // -412     
 .164 -157، ص ص م2003جوان 

بن داهة عدة، النزعة اجلهادية لطلبة العلم ومحلة القرآن الكرمي يف منطقة معسكر خالل العهد  -125     
 .92 -85م، ص ص 2008، ديسمرب 3، ع جملة املواقفالعثماين، 

 ثُنائية املصادر احمللية هاليلي حنيفي، الشرطة والقضاء يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين بني -126     
، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، تونس، ع اجمللة التارخيية املغاربيةواملصادر الغربية، 

 .158 -141م، ص ص 2009، مارس 134

، النشاط التجاري يف مدينة اجلزائر العثمانية على ضوء خمطوط قانون على األسواق، هاليلي حنيفي -271     
، ص ص م2004، جانفي 117، مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، تونس، ع اجمللة التارخيية املغاربية

112- 118. 
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بن مؤمن الرماصي  محدادو بن عمر، التعريف ابلرتاث املخطوط للشيخ مصطفى بن عبد هللا -128     
 .436 -415، ص ص م2014، ماي 23-22، ع جملة احلضارة اإلسالميةم(، 1724ه/1136)

، جامعة جملة احلضارة اإلسالميةلعباسي حممد، عالقة رجال اإلفتاء يف اجلزائر خالل العهد العثماين،  -291     
 .562 -537، ص ص م2014، فرباير 21-20وهران، ع 

، يونيو 1، عجملة الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعيةلشهب بوبكر، منهج االجتهاد يف النوازل، -013     
 .62 -52م، ص ص 2010

-1518املشهداين مؤيد حممود محد وسلوان رشيد رمضان، أوضاع اجلزائر خالل احلكم العثماين  -131     
 .455 -411، ص ص م2013، نيسان 5 ، مج:16، ع جملة الدراسات التارخيية واحلضاريةم، 1830

،  118 -117، ع جملة دراسات اترخييةعامر حممود، املصطلحات املتداولة يف الدولة العثمانية،  -213     
 .371-357م، ص ص 2012حزيران  -كانون الثاين

، 6، ع اإلسالميةجملة الثقافة البوعبديل املهدي، الرابط والفدا يف وهران والقبائل الكربى،  -331     
 .29 -11م، ص ص 2010

جملة املواقف فكاير عبد القادر، دور العلماء والرابطات يف مواجهة العدوان اإلسباين على اجلزائر،  -413     
 .290 -280، ص ص م2008، عدد خاص، أفريل للبحوث والدراسات يف اجملتمع والتاريخ

جملة الثقافة م، 1792بوشنايف حممد، دور الطلبة يف حترير وهران الثاين من االحتالل اإلسباين عام  -135     
 .73 -61م، ص ص 2010، 6، ع اإلسالمية

، 1، ع جملة الناصريةشرف عبد احلق، صورة األسرة املشرفية مبنطقة معسكر يف كتاابت حيي بوعزيز،  -613     
 .144 -131م، ص ص 2011جوان 

م، ص 2013، 2012، 8-7، ععصور اجلديدةبوشريط أحممد، الرماصي وإسهاماته الثقافية،  -137     
 .213 -198ص 
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م، 1792-1563خرويب فتيحة، ابيلك الغرب اجلزائري خالل العهد العثماين وتطوره فيما بني  -138     
 .212 -193، ص ص م0142، جانفي 1أمحد بن بلة، ع 1، جامعة وهران املرآة للدراسات املغاربية

 سابعا: الدورايت واجملالت ابللغة الفرنسية:

     139- Gorguos, Expédition de Mohamed El Kbire, Bey de Mascara, 
dans les contrées du sud, Revue Africaine, Alger, Volume 3, 1858, p p 
53- 61. 

     140- M. Gorguos, Notice sur le bey d’Oran, Mohamed el Kebire, 
Revue Africaine, Volume 1, 1856, p p 403- 416. 
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