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  -خميس مليانة –جامعة الجياللي بونعامة 
 ماستر الثانية السنة : األول:السداسي
- 2 –المجتمع الجزائري وفعالياته : المقياس
 فهيمة عمريوي : األستاذة

 نشاطات المجتمع الجزائري 1رقمالمحور 

 :النشاط التجاري 1المحاضرة رقم 

 : التجارة يف اجلزائر أثناء العهد العثماين يقتضي التعرض إىل النقاط التاليةإن دراسة 

 في الجزائر عوامل تطور التجارة  -
 األوروبية المغربية العالقات التجارية بين الجزائر ومختلف البلدان  -
 . طبيعة الصادرات والواردات -
  أسباب ركود التجارة  -
  :التجارة الداخلية -

توفرت اجلزائر خالل العهد العثماين على عدة منشآت سامهت يف تطوير التجارة بنوعيها   
الداخلية واخلارجية وجتسدت يف األسواق املنتشرة يف املدن واألرياف إضافة إىل معامل أخرى  

 . كالسويقات والفنادق اليت سامهت هي األخرى يف ازدهار التجارة
املنشآت االقتصادية اهلامة يف املنطقة السفلى ومنها حي  ففي مدينة اجلزائر متركزت معظم   

البحرية  الواقع يف منطقة اسرتاتيجة فغري بعيد عنه جند باب اجلزيرة اليت تعرب منه كل البضائع 
اجلزء ويف  ،اليت خترج أو تدخل إىل مدينة اجلزائر، كما يوجد به فندق الديوان والقهوة الكبرية

بطوله ووجود أسواق نشطة كالسوق الكبري وسوق  املتميز السفلي أيضا حي باب عزون
يعترب مقر والذي  عزون الواقع خارج البابالقدمية اخلياطني وسوق السمارين وسوق الرحبة 

ومن الفنادق املوجودة يف هذا الشارع جند . للتجار القادمون من خارج املدينة لبيع بضائعهم
 فندق الزيت 

إذ كانت تقصد  ،تقوم هبا بشكل خاص القبائل الصحراويةكما وجدت جتارة مومسية     
وف املعزولة، وتأخذ أثناء عودهتا األسواق التلية لبيع منتوجاهتا يف مواسم معينة كالتمور والص
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وأهم األسواق اليت تتوافد عليها القبائل الصحراوية هي  ،إىل مناطقها احلبوب واألغنام والزبدة
وما ميكن . الكربى كقسنطينة واملدية واجلزائر ووهرانتلك الواقعة يف ضواحي املدن 

وقد سامهت  التجارة الداخلية أهنا كانت حتت إشراف ومراقبة اإلدارة استخالصه عن مميزات
  . يف إثراء مداخيل اخلزينة من جهة وإخضاع بعض القبائل املمتنعة

ع اإلدارة على مد كما أن انتشار األسواق يف خمتلف مناطق االيالة ساهم يف تشجي     
والتايل عرفت حركة اقتصادية مما أدى بدوره إىل ظهور جتمعات  ،نفوذها إىل املناطق البعيدة
ومن ناحية أخرى سامهت التجارة الداخلية وانتشار األسواق يف . سكانية فيها وبالقرب منها

وبالتايل  عيةاالجتماحداث نوع من التقارب بني خمتلف القبائل والفئات خمتلف املناطق يف إ
  . تبادل األفكار وغريها

إضافة إىل هذه املنشآت توفرت اجلزائر على عوامل أخرى ساعدت على تطور التجارة     
عامل إجيايب بالنسبة للتجارة فهي منطقة عبور الذي كان اإليالة  اإلسرتاتيجيوقع امل: منها

وهذا  ،العريب واألقطار العثمانية وملتقى لتجارة السودان وأوروبا ومكان ملقايضة بضائع املغرب
      .ما زاد من أمهية طرق التل اليت تربط احلواضر الكربى كقسنطينة واجلزائر ومعسكر وتلمسان

وكذا تنوع  الزراعي الذي سنتعرض له اإلنتاجأدى تنوع مما طبيعة االنتاج وتنوع املناخ وأيضا 
التجاري وخلق نوع من التكامل إىل تنشيط التبادل أدى املناخ من منطقة إىل أخرى 

 .االقتصادي بني أقاليم التل ومناطق اهلضاب وجهات الصحراء ونواحي األطلس الصحراوي
 مهارةإضافة إىل   ،التبادل التجاري لتحكم يف القبائل املمتنعةعلى شجع حكام اإليالة كما 

األندلسي يف اإلنتاج  ارسة األعمال التجارية، فقد برزت أمهية العنصريف ممالعنصر األندلسي 
 .وبن الشويهد عائلة بوضربةنذكر ومن أشهر التجار معا والتجارة 

 . التجارة الخارجية  -
كانت املبادالت التجارية مع ايالة تونس : البلدان المغاربية العالقات التجارية بين الجزائر

وكانت تتم بني  ،جد نشطة رغم كثرة احلروب والنزاعات بني الطرفني خالل الفرتة العثمانية
كانت إىل املبادالت والقوافل اليت   إضافةالواحات اجلزائرية والتونسية الواقعة يف منطقة اجلريد، 

 .خترج من قسنطينة ومدن أخرى كوادي سوف وتقرت وورقلة متجهة إىل عدة مدن تونسية
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تتم بني  وخبصوص املبادالت بني اجلزائر واملغرب األقصى فقد كانت قليلة نسبيا حبيث كانت
 . مدن الغرب اجلزائري كتلمسان ووهران وبني فاس ومكناس وتطوان

ية والتمور وقبعات يف األقمشة الصوفواملغرب متثلت املواد املصدرة من اجلزائر إىل تونس     
املصنوعات اجللدية والشاشية وبالنسبة للمواد املستوردة مشلت  من سعف النخيل وحللي،

وبعض مواد البناء كالزليج  .رية الشاالت واحلياك والكربيت واألسلحةاألقمشة احلريو  ،العطور
ويف هذا السياق نذكر قيام مؤسسة سبل اخلريات بشراء بعض مواد البناء من خارج اإليالة 

سلم القائمني على بناء جامع اجلديد ومها  1667أفريل / ه1701ففي أوائل شهر شعبان 
سم بن احلاج عبد اللطيف التونسي مبلغًا من املال قدره احلاج بكري أغا وحممد أغا إىل  بلقا

  . قطعة زاليج من تونس 07.777لاير لشراء  157
قافلة احلج حيث  تعاملت اجلزائر جتاريا مع دول املشرق كمصر وبالد الشام عن طريق     

كانت الرحلة تنطلق من تازا باملغرب األقصى ومتر على كل من اجلزائر وتونس وطرابلس 
وخالل رحلة احلج كانت تتم عدة  .الغرب مث اإلسكندرية مكان القوافل ومنها إىل مكة

حيث يستورد املغاربة من املشرق عدة منتوجات كالسجاد  ،مبادالت جتارية فالتجار املغاربيون
منياك و العجمي واألقمشة والعقاقري وأدوات الزينة والسيوف واخلناجر والنرجيالت وملح األ

  .صناعة األقمشة وكميات من القطن واألرز املستعمل يف
 .بعض املصنوعات احمللية  كالتمور والزرايب واحلياك واألنسجة الصوفيةاجلزائر إليها وتصدر 
خام احلديد مع مركز اخلالفة العثمانية حيث استوردت اجلزائر  تعاملت اجلزائر جتاريا    

 . املصنوعات احمللية كالزرايب واحلياكا هل تواألقمشة القطنية وأدوات الزينة واألثاث، وصدر 
تعاملت اجلزائر جتاريا مع دول السودان  :العالقات التجارية بين الجزائر والسودان الغربي

الغريب مثل مايل النيجر ونيجرييا ومن مظاهر هذه العالقات إنشاء عدة حمطات جتارية عرب 
لشمالية يف اجلزائر إىل متليلي يف اجلنوب الصحراء فكانت املواد املتاجر هبا تنقل من املناطق ا

ورغم هذا فقد  ،أسواق املنيعة مث ينقلها التوارق واخلنافسة إىل متبوكتو يف مايل ومنها تنقل إىل
 منها اعرتضت التجارة بني اجلزائر والسودان الغريب عدة مشاكل 

أدى استقرار األوروبيني بالسواحل اإلفريقية  إذ حتول طرق جتارة السودان وصعوبة املواصالت، -
إىل فقدان طريق الذهب العابرة للصحراء ألمهيتها  16وتوغلهم يف إقليم السودان منذ القرن 

 .التجارية وقلت الصادرات من املواد املختلفة خاصة املعادن الثمينة
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ان بصعوبتها نظرا كما تتميز الرحلة إىل السود  .رغم وجودهاالطرق وقلة صعوبة املواصالت   -
  .إضافة خطورة الطريق -أشهر 6حوايل  –للمدة اليت تقيضها القافلة يف السري 

تعرض القوافل إىل النهب من طرف . عدم التعامل بالعملة النقدية واالكتفاء باملقايضة -
 . القبائل

ت ، واألدوامشلت الزيتمن اجلزائر إىل السودان الغريب فقد املواد املصدرة ومن حيث   
من أما املواد املستوردة  النحاسية واألالت احلديدية واألقمشة القطنية واملنتوجات الصوفية،

  .العبيدو بيد، العاج، وخمتلف أنواع البخور، الشب، احلنة، الترب، ريش النعام، الع تشملف
 أقامت اجلزائر عالقات جتارية واسعة مع أوروبا خاصة فرنسا :أوروبامع التجارية العالقات 

هذه األخرية اليت كانت أول دولة أوروبية حتصل على امتيازات يف الدولة العثمانية مبقتضى 
عام متكنت فرنسا أن تكون هلا قنصلية باجلزائر وبفضل مساعي الباب العايل  1555معاهدة 
، وكانت بذلك أول دولة حتصل مبقتضى هذه املعاهدة على امتيازات سياسية 1561

صيد املرجان يف كل من القل بشرق اجلزائر خاصة ركة جتارية بالش ءإنشاواقتصادية منها 
 وأيضا التجارة حببوب اجلزائر اليت اشتهر هبا الشرق اجلزائري بشكل خاص ،والقالة وعنابة

  .Bastion de Franceوعرفت هذه الشركة باسم 
وعموما فإن العالقات التجارية بني البلدين كان هلا تأثري على اجلانب السياسي بالسلب    

قام مدير املركز التجاري الفرنسي بالشرق اجلزائري  1651يف بعض األحيان ففي سنة 
Thomas Piquet  موظفا مسلما كانوا  57التابعة لشركته والقبض على التجارية حبرق السفن
هبدف أسرهم وبيعهم  1651ر هبم إىل ليفرونة اليت وصلها يف أكتوبر يعملون لصاحله وأحب

هناك إال أن امللك الفرنسي الويس الرابع عشر استدرك الوضع ملا مسع اخلرب، وأصلح الوضع 
ومت استقبال وفد امللك الفرنسي من قبل إبراهيم باشا لكن هذا . بإرسال مبعوث إىل اجلزائر

ثورة يف  اندلعتات كبرية وأثناء املفاوضات بني الطرفني األخري فرض عليه شروط وتعويض
املدينة قام هبا أفراد املؤسسة العسكرية بشقيها الربي والبحري بسبب عدم دفع أجورهم 

 . ة هلم من طرف السلطان العثماينومنعهم من التعويضات املستحقة واملرسل
ويف أثناء حكم خضر باشا كانت العالقات  1675ويف نفس السياق نذكر أنه يف عام     

واستفادت هذه األخرية وحبريهتا من عدة امتيازات إذ  جد حسنة مع الباب العايل وفرنسا 
مسحت البحرية الفرنسية لسفن أجنبية تابعة لدول كانت يف حالة حرب مع اجلزائر باإلحبار 
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رنسيني املتواجدين باجلزائر وتدمري وانتهت هذه احلادثة باالنتقام من الف ،حتت راية الفرنسيني
مركزهم التجاري املوجود بالشرق اجلزائري، وكانت النتيجة تنحية خضر باشا من احلكم 

حاولت فرنسا العودة إىل مراكزها التجارية بالشرق اجلزائري . 1675سنة  ومصادرة أمواله
م مل يطلقوا سرا  ومنعها رياس البحر وأبلغوا السلطان العثماين عن غضبهم الشديد وبأهن

كما تعرضت  . األسرى الفرنسيني إال بعد إطالق سرا  األسرى األتراك املتواجدين مبرسيليا
هذه الشركة إىل مشاكل أخرى بسبب تدخل دول أوروبية أخرى للحد من نشاط الشركة 

 . الفرنسية باجلزائر ومن تلك الدول نذكر إجنلرتا
نتيجة تصدير الفرنسية يف اجلزائر عدة أربا   فقد حققت الشركةورغم هذه األحداث    

وباملقابل كانت اجلزائر تستورد  . املرجان واحلبوب والصوف واجللود والزيت والشمع واحليوانات
 من فرنسا املواد الغذائية واألقمشة 

صدرت اجلزائر إىل أوروبا ما بني سبعة ومثانية أالف قنطار من الصوف وأغلب اإلنتاج كان    
يلك التيطري، وعن الكمية اليت كانت تصدرها  الشركة امللكية الفرنسية من ميناء عنابة من با

وفيما خيص اجللود . إىل مرسيليا يف أواخر القرن الثامن عشر فقد جتاوزت عشرة أالف قنطار
قيمتها مائة ألف لاير وكانت أوروبا املصدرة من طرف نفس الشركة إىل مرسيليا فقد بلغت 

ومن مرسى مدينة  .قنطار سنويا من الشمع 177إىل  577تستورد من ميناء اجلزائر حوايل 
ولعل من أهم املواد املصدرة إىل أوروبا وخاصة فرنسا  .ألف من اجللد 05اجلزائر خيرج حوايل 

املوانئ كميناء اجلزائر هي مادة احلبوب من القمح والشعري وقد اختصت بتصديرها خمتلف 
واحلمضيات والفواكه اخلضر البقول ومن الصادرات أيضا نذكر الزيت و . وعنابة وأرزيو والدلس

ج اخلاصة بنوعية ويتضح من هذه النماذ . والدخان والتني اليابس وريش النعام، والعسل والتمر
فقرية من حيث  وكمية الصادرات أن اجلزائر كانت إيالة منتجة حققت االكتفاء ومل تكن

 . اإلنتاج كما صورهتا بعض املصادر الغربية وخاصة الفرنسية منها
 واردات الجزائر من الدول األوروبية  

فمن فرنسا استوردت األقمشة احلريرية والقطنية  ،استوردت اجلزائر عدة مواد من أوروبا   
فة واجملوهرات والروائح وأدوات احلديدية املختل واآلالتوالكتانية والعقاقري واملصربات واألدوية 

. احلديدية وبعض العقاقري اآلالتومن اجنلرتا استوردت السال  والعتاد احلريب وبعض  .الزينة
ومن اسبانيا نستورد الرصاص والكربيت واملعادن أما الدويالت اإليطالية فتأيت عن طريقها 
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والدول اإلسكندينافية  هولنداومن . األقمشة واملنتوجات املدارية وخمتلف األدوات احلديدية
 . والواليات املتحدة يدخل العتاد احلريب ومواد بناء السفن كاحلبال واألشرعة والزليج

 الخارجية للجزائر مع الدول األوروبيةعوامل ركود التجارة 
األساسية كاحلبوب والشمع احتكرت السلطة جتارة بعض املواد  :احتكار بعض المواد -

محاية اقتصادها من االستغالل األجنيب وكذا ضمان املستوى املعيشي  هبدفوالصوف واجللد 
تعذر على الفالحني بيع إنتاجهم أصبح يإذ  ،غري أن هذا النظام كان له سلبياته. للسكان

بأسعار مالئمة وكان املستفيد األول من عملية االحتكار األتراك واليهود حيث كان وكالء 
الحني بالثمن الذي حتدده السلطة ويعيدون بيعها لليهود األتراك يشرتون احملاصيل من الف

ومن مساوئ االحتكار أيضا . والوكالت األوروبية بفوائد ليبعها اليهود واألوروبيني بفوائد أكرب
حتصل عليها السلطة يف شراء مواد مصنعة غالية الثمن من اخلارج مثل  استغالل األربا  اليت

أن الدولة العملية مواد البناء اليت اشرتاها صاحل باي لبناء قنطرة قسنطينة، ومما زاد من مساوئ 
منحت حق االحتكار لبعض املوظفني مقابل مبالغ مالية تسمح هلم باسترياد املواد األولية 

وخنتم  .من حق االحتكار بتحقيق أربا  باهضة للمستفيدينمسح وتصديرها بامسهم مما 
أن نظام : "احلديث عن اإلحتكار مبا أورده القنصل األمريكي شالر يف مذكراته إذ ذكر

 ."الذي اعتمدته الجزائر حال دون تصدير منتجاتها للخارج االحتكار 
يت سبق وأن تعرضنا هلا إذ أمهها تلك اليت منحت لفرنسا والاالمتيازات التجارية األجنبية  -

تسببت هذه االحتكارات يف إحلاق أضرار باالقتصاد اجلزائري فأصبح موجها لتغطية حاجات 
وقد وصل  اطه مع األقطار اإلسالمية األخرى،األسواق األوروبية من مواد أولية أكثر من ارتب

واالتصال مباشرة األمر بالفرنسيني إىل حتصني مؤسساهتم العسكرية وإعطائها صبغة عسكرية 
 .  بالتجار دون اللجوء إىل ممثلي السلطة كما كان معتمد يف البداية

اتبعت اجلزائر نظاما جتاريا منافيا لتطور عدم إتباع نظام جمركي يخدم التجارة الجزائرية  -
ومنو التبادل التجاري فرسوم دخول السفن إىل مرسى اجلزائر وتفريغ محولتها كانت ضئيلة ال 

قرش لسفن الدول الصديقة اليت تربطها معاهدات  17قرش للسفن اجلزائرية و  07تتجاوز 
ومل يكن يراعى يف ذلك حجم  ،قرشا لسفن الدول املعادية 17سلم مع اجلزائر وفرضت 

ونوعية احلمولة، وتظهر عدم أمهية هذا النظام اجلمركي يف قيمة الرسوم املفروضة على السلع 
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تصدر منها فبالنسبة لرسوم الواردات اخلاصة برعايا الدولة العثمانية مت اليت حتمل إىل اجلزائر أو 
األسرى مل يكن  الفتداء، كما أن  النقود اليت كانت موجهة إىل اجلزائر /5.5ختفيضها إىل 

ومن مظاهر ضعف النظام اجلمركي اجلزائري عجزه عن . من الضرائب/ 5يفرض عليها سوى 
. ت اجملاعات واألوبئة رغم توفر إنتاجها واحتكار الدولة هلاتوفري احلبوب الضرورية يف أوقا

من شراء احلبوب بأمثان مرتفعة من موانئ البحر  1171و  1175فلجأت أثناء جماعة عام 
 .     األسود

السيطرة على السلطة ستطع مل ت: النفوذ األجنبي واليهودي على التجارة الخارجية    -
يها ألهنا كانت تتم بواسطة األجانب واليهود بعد تعذر املبادالت التجارية وفرض رسوم عل

السفن اجلزائرية من الرتدد على املوانئ األوروبية نتيجة املضايقات اليت تعرضت هلا السفن 
مما  ،العراقيل اليت فرضتها الغرفة التجارية مبرسيليا على نشاط التجار اجلزائريونوكذا  ،اجلزائرية

وهو ما فتح اجملال للتجار  التجارة لصاحل األوروبيني واليهوددفع هبؤالء إىل التنازل عن 
خاصة يف هناية العهد  فقد برزت أمهية اليهود. من استعمال الربا والغشواليهود األوروبيني 
طؤ بعض احلكام معهم  اإذ استغلوا الظروف الدولية، ومعرفتهم لألسواق األوروبية وتو  ،العثماين

وقد أدى ازدياد نفوذ اليهود يف  ،معهمكالداي مصطفى باشا الذي عرف بكثرة تعامله 
قتل مت أيضا و  ،1175الذي قتل سنة  مصطفى باشا عهده إىل ثورة االنكشارية على الداي

   .كري وعلى إثر هذه احلادثة غادر الكثري من اليهود مدينة اجلزائرباليهودي 
أحلق أضرار بالتجارة اجلزائرية خاصة منذ أواخر وبالتايل فازدياد النشاط التجاري لليهود    

القرن الثامن عشر عندما بدأت منافسة اليهود للتجار الفرنسيني واإلجنليز وإزاحتهم من جمال 
ومتثيل اجلزائر يف أسواق  ،واالستيالء على مقاليد التجارة 1011املعامالت التجارية منذ 

ولعل أهم مظاهر قوة وتطور النفوذ التجاري لليهود هو  .يليا ليفرون وجنوة واجنلرتامرس
تأسيسهم لشركة بكري وبوشناق االيت احتكرت ثلثي التجارة اجلزائرية وتزويد األسواق 

إضافة إىل  1177إىل  1015الفرنسية باحلبوب فصدرت إىل فرنسا كميات كبرية يف الفرتة من 
وقد تسبب هذا الوضع يف  .ابل خدمات مصرفية وصفقات جتاريةاحلصول على قروض مق

  .بعد افتعال حادثة املروحة 1157االحتالل الفرنسي للجزائر سنة 
 الزراعة في الجزائر أثناء العهد العثماني :المحاضرة الثانية
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 :نتعرض فيها إىل النقاط التالية
 طبيعة الملكية  -
 العوامل المؤثرة في تطور الزراعة  -
 طبيعة المحاصيل الزراعية  -

ميكن تقسم امللكية يف اجلزائر أثناء الفرتة العثمانية إىل أربعة أصناف وهي طبيعة الملكية 
 .امللكيات اخلاصة، وملكيات البايلك، واألراضي املشاعة، واألراضي املوقوفة

اه السلطة يقصد هبا امللكيات اليت يستغلها أصحاهبا مباشرة وملزمني اجت: الملكيات الخاصة -
وصغر املساحة خلضوعها  االستقرارفريضة العشر والزكاة ويتصف هذا النوع بعدم بدفع 

أما عن . ألحكام اإلرث والبيع والشراء، وأيضا تعرضها للمصادرة واحليازة من طرف احلكام
 واملدية موقعها فأغلبها واقعة يف املناطق اجلبلية املكتظة بالسكان وجبوار املدن كمدينة اجلزائر

 .  وقسنطينة ووهران
ومت  ،هي األراضي اليت تعود ملكيتها للدولة وحيق للحكام التصرف فيها :ملكيات البايلك -

ووضع اليد عن طريق مؤسسة بيت املال  ،إحلاقها بالبايلك بعدة طرق منها الشراء، واملصادرة
 .اعهم عن دفع الضرائبيف حالة الشغور، أو يف حالة ترحيل السكان املقيمني عليها عند امتن

بدار السلطان وقسنطينة ووهران فتعرف يف دار السلطان حيث موقعها فأغلبها واقعة فمن 
  .حوش، وتعرف يف بايلك الشرق بالعزل 15بأحواش البايلك تتوزع على 

أما استغالهلا فيتم عن طريق احلكام الذين يستخدمون اخلماسة أو اللجوء إىل تسخري    
ويف حالة تعذر استغالهلا تعطى ألصحاب . يف العمل التطوعي املعروف بالتويزةقبائل الرعية 

النفوذ واملكانة مثل املرابطني وشيوخ القبائل، ويف حاالت أخرى تعطى للمخازنية مقابل 
كما جلأت . إدارية مع إعفائها من دفع الضرائب ماعدا ضريبة العشرخدمات عسكرية و 

 . الدواوير اجملاورة أو ما يعرف باحلكر السلطة إىل كراء األراضي لسكان
يف هذا النوع تكون امللكية مجاعية ويعود حق التصرف فيها إىل سكان : األراضي المشاعة -

القبيلة أو العشرية تعرف يف بايلك الشرق بأراضي العرش، أما كيفية استغالهلا فتكون حسب 
تسليمها  القبيلةوميكن لشيخ . مقدرة وإمكانيات أفراد القبيلة مع ترك جزء منها للرعي
السلطة على هذا النوع  وتفرض .لشخص أخر يف حالة حدوث إمهال من طرف مستغليها
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ويف بعض األحيان تأخذ  تدفع نقداغرامة سنوية عدة أنواع من الضرائب منها من األراضي 
فصلية  ال بتستقطع من احملصول، وايضا تفرض عليها بعض الضرائمنها ضريبة اللزمة واملعونة 

واجلدير بالذكر أن أراضي العرش الواقعة يف كضيفة للداي وضيفة الدنوش والبشارة وغريها 
واجلهات الصحراوية واملناطق اجلبلية مل تكن تدفع هذه الضرائب فشنت عليها السلطة يف 

 . أواخر العهد العثماين عدة غارات هبدف إلزامها بدفع الضرائب
ويتوىل النظار ام أصحاهبا بتحيسها لعدة مؤسسات وقفية هي األراضي اليت قأراضي الوقف  -

التصرف فيها وفقا لشروط الواقف وكان هذا النوع من األراضي ميثل ثالثة أرباع األراضي 
الصاحلة للزراعة باملناطق اخلاضعة مباشرة للبايلك وعموما فإن هذا النوع يتمتع باحلصانة فال 

  . ي ضريبةتباع وال تشرتى وال تصادر وال ختضع أل
 العوامل المؤثرة في تطور الزراعة  -0

توفرت اجلزائر على عدة مقومات زراعية منها اتساع األراضي الزراعية وخصوبتها واعتدال     
املنطقة : لثالثة أنواع ، وتنقسم األراضي حسب نوعيتها وموقعهامناخها وتنوع تضاريسها

الشمالية تتميز بانتشار السهول ووفرة املياه مما جعل أراضيها أكثر خصوبة من غريها ومنطقة 
بارتفاع أراضيها ووقوعها بني سلسلتني جبليتني سلسلة األطلس التلي اهلضاب العليا املتميزة 

مساحتها وكثباهنا  وسلسلة األطلس الصحراوي، أما املنطقة الصحراوية فهي تتميز بشساعة
 .الرملية، مع انتشار عدد من الواحات كبسكرة

رغم توفر اإلمكانيات الطبيعية وتشجيع بعض احلكام وأمهية العنصر األندلسي إىل أن     
يف اجلزائر يف الفرتة العثمانية عرفت تأخر ملحوظ يرجع إىل عدة عوامل نوجزها فيما الزراعة 
 :يلي

 .ة بقدر اهتمامها باجلانب العسكري والسياسيلفالحباالسلطة عدم اهتمام  -
-1111وباء املعروف بوباء السبع سنوات من ها الأخطر ولعل األوبئة واجملاعات والزالزل  -

الوضع الصحي إىل تناقص السكان خاصة يف األرياف اختفاء بعض قد أدى هذا ف .1101
وغالء املواد األولية كاملالبس الصوفية لعدم وجود من يقوم هبذه اخلدمة وأيضا ارتفاع أسعارها 

املعيشة كان إحدى أسباب قيام الثورات احمللية اليت ظهرت مع بداية القرن التاسع عشر كثورة 
 . رة الدرقاوية يف الغرب والتيجانية يف اجلنوبإبن األحرش يف الشرق والثو 
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أسلوب احلياة ومنط العيش الذي أدى إىل االعتماد على زراعة معيشية استهالكية ينعدم فيها  -
  .  الربح التجاري حبيث يقتصر فيها الفال  على تلبية حاجياته اليومية وتلبية مطالب البايلك

احملراث واملنجل، واستعمال فضالت احليوانات يف الفالحون على الوسائل التقليدية ك اعتماد -
واألكيد أن هذه األساليب حالت دون معرفة واستعمال التقنيات املتطورة مثل . ختصيب الرتبة

إلنتاج العلف االحتياطي، وبناء السدود، والزراعات املروية  باستثناء ما  االصطناعيةاملراعي 
 .أغا الذي سنتعرض له يف العنصر املوايلقام به األندلسيون وبعض احلكام منهم حيى 

نضيف إىل ذلك أن السلطة  عمدت على رفع الضرائب املفروضة على الفالحني رغبة منها  -
توفري موارد للخزينة خاصة بعد تراجع النشاط البحري وأدت هذه السياسة إىل هجرة 

 . الفالحني ألراضيهم وجلوؤهم للجبال والصحاري
يف أيدي فئة قليلة من الطبقة احلاكمة واملخازنية والكراغلة  وإليهم احتكار األراضي اخلصبة  -

ينتمي محدان بن عثمان خوجة الذي امتلك أراضي شاسعة يف متيجة وتعرض بنوع من 
فعن طريق االستيالء  .التفصيل يف كتابه املرآة  إىل مصريها بعد االحتالل الفرنسي للجزائر

احلكام إىل التحكم يف زراعة  الفالحني لإلنتاج سعىعلى األراضي املنتجة للحبوب وتسخري 
عن طريق وكالء البايلك واملتعاملني معهم من كبار التجار احلبوب وتوجيهها حنو التصدير 

 .  االحتكاريةاليهود وبعض الشركات 
 وتتمثل في  :اإلنتاج الزراعيطبيعة  -3

القمح املنتج يف سهول  ،الزراعي منهاأدى تنوع التضاريس واملناخ إىل تنوع اإلنتاج  الحبوب
وعموما فقد عملت  .قسنطينة ومعسكر وعنابة ومتيجة ومعسكر وتلمسان والشلف ووهران

السلطة على السيطرة على املساحات املخصصة لزراعة احلبوب، وكان بعض اإلنتاج من هذه 
  .يف التجارةاملادة يستهلك حمليا والبعض األخر يصدر للخارج كما سبق وأن تعرضنا له 

وبالقرب من يف مليانة ينتج ألرز فاهي منتوجات ذات طابع جتاري والقطن والكتان األرز 
أالف قنطار سنويا وهي كافية  6وتنتج منه اجلزائر حوايل معسكر ومستغامن ومتيجة 

والتبغ يف عنابة  والكتان يف البليدةوالقطن يف جهات الشلف ومستغامن احمللي،  لالستهالك
إىل مزروعات أخرى ذات طابع جتاري   إضافة. ومدينة اجلزائر وبعض النواحي الصحراوية
 . كالعسل والشمع املتوفر يف عنابة والقالة
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منها التني الربتقال والعنب واخلوخ وحب امللوك فاشتهرت برشك ونواحيها  :األشجار المثمرة
لتوت األبيض واألسود والربتقال وحقول العنب يف بإنتاج التني وشرشال والقليعة بزراعة ا

 .واجلزائر والزيتون يف نواحي عنابة ومنطقة القبائلالبليدة 
وكذا املناطق  ،نتشرة بشكل خاص يف املناطق الواقعة الواقعة خارج املدنمن :راالخضالبقول و 

 ،والرقايع والبحايرحيث توجد اجلناين اجلبلية كمنطقة القبائل واألوراس واألطلس البليدي 
ومن اخلضار نذكر الطماطم واخليار والبصل  اجلزائرونذكر كنموذج عن ذلك فحص مدينة 

  . والبطيخ وغريها
ومرتفعات تغطي مساحات شاسعة من جهات التل واهلضاب العليا  :األشجار الغابية  

 كما مت االستفادة من الغابات املمتدة من القبائل الغربية إىل القل يف   األطلس الصحراوي، 
فن باألخشاب ومتوين املدن بالفحم وهذه السياسة أدت إىل إتالف العديد تزويد ورشات الس

إىل هذا استفادت اجنلرتا من حق قطع أشجار الغابات اجليدة عام  إضافة. من الغابات
 .   سنوية للجزائرمقابل تعهدهم بدفع إتاوة  1110

حبيث انتشرت اجلمال والتضاريس املناخ تنوع متيزت بتنوعها نتيجة  :الثروة الحيوانية  
واألغنام يف منطقة اهلضاب العليا ومشارف الصحراء، وجند األبقار يف املنطقة التلية واملعز 

احليوانية جعل اجلزائر واجلدير بالذكر أن تنوع الثروة  ،شرة يف منطقة القبائلتواخليول والبغال من
 كما توفرت اجلزائر على األمساك. من الدول املصدرة للمنتجات احليوانية كالصوف واجللود
    . غري أن استهالكها كان قليل مقارنة باستهالك حلوم األغنام

انتعاشا مع هجرة احليواين عرفا الزراعي  ورغم الصعوبات السابقة الذكر إال أن اإلنتاج      
إىل اجلزائر فكان هلم الفضل بتطوير تقنيات الري وإنشاء الصهاريج وبناء العيون  األندلسيني

كما  عملوا على إدخال حماصيل جديدة للجزائر مل تكن معروفة من . وجلب املياه للمدن
الذي  ،نضيف إىل ذلك تشجيع بعض احلكام للفالحة منهم الباي حممد بن عثمان. قبل

 بايلك الغرب وصاحل باي الذي يعد من أهم بايات بايلك الشرق إذ شجع زراعة احلبوب يف
 . اهتم جبميع امليادين منها الزراعة

الذي توىل منصب أغا بن مصطفى حيىي الفالحة وتطويرها نذكر أيضا ومن املهتمني مبجال 
واسعة يف أحواش بن عمار والرغاية حيث كانت له أمالك  1101إىل  1111الصباحيية من 
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ميتلكها سواء يف فحوص دار السلطان  وموزاية ويف يسر الوديان، إضافة إىل البحاير اليت كان
منها فحص تيالوملي، أو يف املناطق القريبة من دار السلطان كالبليدة اليت كانت له فيها حبرية 

واحتوت أيضا على برج للحراسة ومنابع للمياه، وقد خصص خلدمة ، معروفة ببحرية بوطرطورة
ة ألراضي عمااًل مهرة وجنح يف حتسني أنواًعا جيدة من املزورعات، كما اهتم باملياه الضروريا

تطوير املاشية واخليول، اليت كان من أكرب وعمل على ، للنشاط الفالحي والشرب وغريها
حصان من السالالت العربية  077كان يضم ما ال يقل عن مثال   فحوض رغاية   ،ُهواهتا
 .األصيلة
 . النقاط التالية إىلويتعرض  .النشاط الحرفي بالجزائر أثناء العهد العثمانيضرة الثالثة احملا

 :الحرفالداخلية  ميةالتنظيالبنية  -
 . التنظيم الهرمي للحرف -
  العالقة بين السلطة والتنظيمات الحرفية -
 النشاط الحرفي -
 مميزات عامة النشاط الحرفي بالجزائر أثناء العهد العثماني -
 في أواخر العهد العثماني تراجع النشاط الحرفيأسباب  -

عرف النشاط احلريف يف اجلزائر أثاء العهد العثماين تنظيما حمكما وجتسد ذلك يف خمطوط      
الشويهد فكما وجد قانون لتنظيم اجلانب  ابنقانون أسواق مدينة اجلزائر ملتويل السوق 
وهو ما يدخص أراء الكتابات األوروبية  االقتصاديالعسكري وجد قانون خاص باجلانب 

 . اليت اعتربت أن العثمانيني حكموا اإليالة بطريقة عشوائية
  :ومتثل هذا التنظيم فيما يليمتيزت بالدقة وحسن التسيري  :الحرفالداخلية  ميةالتنظيالبنية 

األول على كل اجلماعات احلرفية والعناصر الوافدة على املدينة كما  هو املشرف :أمين األمناء
يعد الوسيط بني احلاكم والقاضي من جهة والطوائف احلرفية من جهة أخرى وتعد عائلة 
الشويهد من أهم العائالت اليت تولت منصب أمني األمناء وتوارثته من أوائل القرن السابع 

رن الثامن عشر ومن العائالت األندلسية األخرى اليت عشر إىل هناية النصف األول من الق
وأيضا تولته عائلة إبن . تولته نذكر عائلة بن عمر منهم حممد بن أمحد بن احلاج عمر

 .حساين
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له مهام اقتصادية واجتماعية متعددة منها املشرف األول على احلرف والسهر على األمين 
اواة بني أعضاء مجاعته كما أن املنصب حسن تسيريها وجودة البضائع وتطبيق مبدأ املس

 .مليكن حمدد بفرتو زمنية معينة
 وبالتايل فالشاوش األمني ةمساعدتتمثل مهمتهم يف  ،يتم اختيارهم من املعلمني :الشاوش

 .هو الناطق الرمسي للجماعة ويقوم مقام األمني يف حالة غيابه
تب الذي يسجل كل القضايا وكان مبثابة الكا ،ألمنيا يمساعدأحد هو أيضا  :الخوجة

 .املتعلقة باجلماعة
وقد انفرد هبذا ارز يف إدارة اجلماعة بوله دور  ،يندرج ضمن مساعدو األمني :الكاهية

وعقود املرافعات إىل اجمللس العلمي تتضمن معطيات هامة عن  .املنصب مجاعة البنائني
  . األمساء اليت تولت املنصب

 ومصاريف حساباتهو موظف يشرف على اجلانب املايل من  :الصايجي أو العداد
 .اجلماعة شؤونومهمتهم مساعدة األمني يف تسيري  :الرفقاء

 :التنظيم الهرمي للحرف
ويأيت  ،تبدأ باملتعلم أي املبتدأ يف الصنعة املرور بعدة مراحل احلريفالنشاط ممارسة تقتضي    

وبعدها يصبح صانع أي من حيسن الصنعة دون الوصول إىل اكتساب مهارة  ،يف أسفل اهلرم
املعلم وشكل الصناع أعلى نسبة من املشتغلني يف الورشة فهم أكثر عددا من املعلمني 

وملا يكتسب الصانع احلرفة يرتقي إىل املعلم حيث يصبح رئيس ورشة الذي . واملتعلمني
املعلم الذي كان  مصطلحإلشارة لوجود مصطلحني ومن املهم ا. يشتغل حتت أوامره الصناع

متداوال عند العناصر احمللية ومصطلح ااألوسطا املستعمل من قبل األتراك والكراغلة 
  . واألندلسيني

متثلت يف الرقابة الدائمة للسلطة وتدخلها يف  :الحرفية العالقة بين السلطة والتنظيمات
حتديد احلد األدىن لألسعار لتفادي حدوث أزمات شؤون التسعري وغريها وكان من أولوياهتا 

األسواق معطيات هامة عن ويتضمن قانون . التموين مبختلف املواد االستهالكية واخلدماتية
حضور السلطة وتدخلها يف عدة قضايا منها حتديد األسعار والضرائب املفروضة على 

رقابة التنظيمات لعدة مستويات إىل أن  أيضا اإلشارةومن املهم  ،وغريها. اجلماعات احلرفية
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من السلطة فإضافة إىل السلطة السياسية جند رقابة السلطة الدينية اليت كانت مبثابة وصية 
احمللية مبستوياهتا املختلفة شيوخ البلد وأمني اجلماعة وأمني  والسلطة ،على شؤون احلرف

 .األمناء
 .النشاط الحرفي

كما عدة حرف باجلزائر أثناء العهد العثماين ولعل أمهها صناعة املنسوجات   ازدهرت       
يف مدينة اجلزائر مل تبلغ هذه احلرفة وجدت حرف أخرى منها الدباغة وجتدر اإلشارة هنا إىل 

  . لتوفر الناحية الشرقية على مادة اجللد الالزمة  هلذه احلرفة امثيلتها يف قسنطينة نظر 
            

توفرت أغلب املراسي اجلزائرية على ترسانات جمهزة لصناعة السفن والقوارب  :صناعة السفن
مرسى اجلزائر وشرشال وجيجل وعنابة حيث كان يتم صنع سفن تزيد محولتها عن  :اهأمه

وقد . طن، كما اختص مرسى اجلزائر على صناعة السفن ذات املقدمة املستديرة 577
سباب أمهها انقطاع التجهيزات البحرية اليت كانت ترسلها الدول تراجعت هذه الصناعة لعدة أ
 .واهلدايا كاحلبال واألخشاب واألشرعة اإلتاوات إطاراالسكندنافية للجزائر يف 

وتتمثل يف صنع البنادق وسبك املدافع وحتضري البارود الذي كان يصنع صناعة األسلحة 
بعض املدن كقلعة بين راشد وقسنطينة واجلزائر ففي هذه األخرية يوجد مصنع للبارود واقع 
خارج باب الوادى وأخر لصنع املدافع والقنابل خارج باب الوادي أيضا ويعرف بدار 

ناعة البنادق يف كل من بين راشد وجرجرة وميزاب إىل وجود عدة ورشات لص إضافةالنحاس، 
  .وبوسعادة

ومن بني احلرف اخلاصة باألسلحة نذكر اجلقماقجية أي صانع األسلحة وبائعها   
  .والقنداقجية أي صانع اخلشب املوجه لصناعة األسلحة 

، ومن أو صناعة الشواشي واختص هبا العنصر األندلسي القاوقجية كما وجدت حرفة   
عائلة وناطريو، ومنذ أواسط القرن الثامن عشر نذكر اشتهرت  العائالت األندلسية اليت

حيث الحظ برادي أن شاشية  .تراجعت هذه احلرفة بسبب منافسة الشاشية التونسية هلا
ومن احلرف أيضا  اجلزائر ال تبلغ إال نصف مثن شاشية تونس نظرا جلودة هذه األخرية، 

 . التطريز باستعمال خيوط الذهب والفضةاحلياكة و ثل اخلياطة وما تعلق هبا م
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كما مارسها بعض احلضر من   ،حرفة الصاغة واختص هبا واحتكرها العنصر اليهودي
وقد وجد يف مدينة اجلزائر سوق هلذه  ،يف كل من تلمسان وقسنطينة واجلزائر األندلسيني

وأيضا يف قسنطينة . ويعرف بسوق الصاغة االقتصاديةاحلرفة واقع يف منطقة الفعاليات 
 . وتلمسان

ومن احلرف الرائجة يف اجلزائر أثناء العهد العثماين صناعة األحذية مبختلف أنواعها أمهها  
البابوج ويسمى ممتهنها بالبابوجي وهي نوع من األخذية بدون عقب، هلا سوق خاص يعرف 

العنصر الرتكي بشقيه  ةهيمن ومما يالحظ. ضاسوق البابوجية يف قسنطينة ويف مدينة اجلزائر أي
حىت أن أمانة حرفة البابوجية على هذه احلرفة، املدين والعسكري طوال الفرتة العثمانية 

احنصرت يف اجليش دون سواه ويعود استئثار اجليش هبذه احلرفة لكون الصنعة أتى هبا األتراك 
وجند أيضا البشماقجية أي أحذية . مإىل اجلزائر لذلك ظلوا حريصني على بقائها يف أيديه

البشماق ميارس يف سوق البشماقجية، كما وجد سوق يعرف بالتماقني اخلاص بصناعة 
وأيضا املقفوجلية  وهم املختصون بصناعة احلذاء املعروف باملقفول وضمن . األحذية  الرجالية

ئق تذكر فقط الوثا صنعة األخذية بشكل عام تدخل حرفة السمارة أو اإلسكايف غري أن
 .املصطلح األول

وقد احتكرها بين ميزاب بشكل خاص،  ،عدة أفران لتحضري اخلبزعلى اجلزائر توفرت   
وأيضا الكوشات التحضري اخلبز واختص هبا العنصر اجليجلي حيث محلت بعضها اسم هذه 

كوشة وتفيض الوثائق بأمساء الكوشات ففي مدينة اجلزائر نذكر   -كوشة اجليجلية  –اجلماعة 
 .الوقيد كوشة الفار وغريها

الذي عرفت به منطقة جرجرة  إضافة جتفيف الفواكه وتقطري ماء الورد وعصر الزيتون    
 .بتحضري املرىب من اللوز وعصري العنبواشتهر سكان مليانة  والصومام،
حتضري مواد البناء وتذويب املعادن وصك : نذكر منهاتحويلية وخبصوص الصناعات ال      

وكذا صنع املواد الفخارية واألواين والزليج امللون واملطلي بالغراء يف كل من ندرومة . لعملةا
وتعترب منطقة بين يين وبين عباس من أهم املناطق لصناعة احللي من . وتلمسان وشرشال وميلة
 .الفضة واألسلحة النارية

لصابوجني، واختصت هبا األخرى جند حرفة صناعة الصابون ويعرف ممتهنها با احلرفومن     
والرتايعية  احلياكةأيضا و . بعض املدن مثل قلعة بين راشد وبوسعادة ونواحي تلمسان وجرجرة
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واحلالطجية هي صناعة احلبال املخصصة لربط اخليول ويسمى ممتهن هذه احلرفة بالرتايعي 
     . والدخاخنية أي صانع الدخان وبائعه. واحلالجمية أي معلم احلمام هي التطريز على اجللدو 

 النشاط الحرفي بالجزائر أثناء العهد العثماني وتتمثل فيما يليعامة مميزات 
  التنظيم الداخلي الدقيق واحملكم -
اعتمادها على املواد املتوفرة يف البالد كاألصواف واجللود واألخشاب وخمتلف املعادن   -

 . كالنحاس واحلديد والفضة والرصاص
 . اقتصارها على تلبية حاجات السكان احمللية دون التوجه إىل تصديرها للخارج -
األدوات صناعة كمالية تتميز بدقة الصنع كاألحزمة واحللي ومتيزت أيضا ببساطتها مثل  -

 . و واخلشبية والطينية والصوفية الفخاري
 :في أواخر العهد العثماني أسباب تراجع النشاط الحرفي

 :عرفت اجلزائر منذ أواخر القرن الثامن عشر تراجع يف النشاط احلريف لعدة أسباب منها
اع ثقل الضرائب املفروضة على أمناء احلرف منها ضريبة وضريبة فكان مثال يفرض على الصن -

الوجاق مبا حيتاجه  بإمدادتزويد البايلك باملواد املصنعة مثل احلدادين يف مليانة كانوا مطالبني 
  . من أسلحة وسروج

اخنفاض مردود احلرفني فالبايلك كان حيدد مسبقا سعر بعض املصنوعات وتدفع هلم باملقابل  -
للعمال بقلع احلجارة لك كانوا يدفعون أسعار جد زهيدة أجور زهيدة، كما أن موظفي الباي

كما أن صناع األحذية مل يدفع هلم البايلك مقابل شراء إنتاجهم سوى . خارج باب الواد
 . نصف درهم عن زوج أحذيو خمصصة للجند املشارك يف احلمالت العسكرية

منافسة املصنوعات األجنبية حيث شجع احلكام على االسترياد من اخلارج مما حد من انتشار  -
خمزنا لبضائع جتار فاس  11حمللية فمثال مدينة تلمسان أصبحت يف أوائل القرن املصنوعات ا

 . وقسنطينة مستودعا لصنعة الشاشية التونسية
 بإرضاءاجلماعات احلرفية حبيث أصبحوا يف أواخر العهد العثماين يهتمون  أمناءتراجع دور  -

 احلرفة ملن ليس هلم دراية ومما تزاد من تراجع إسناد منصب أمني. احلكام واملوظفني السامني
 . بشؤون احلرفة
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االعتماد على العمال األجانب يف بعض الصناعات األساسية مثل صناعة األسلحة وبناء  -
فصناعة السفن أوكلت إىل القرصان سيمون دانسا . السفن وصك النقود اليت منحت لليهود

 .الفرنسيني واملالطيني واالسبان إىليف القرن السابع عشر مث 
 

 األوضاع االجتماعية :المحور الثاني
  :تضمنت ما يلي .في الجزائر أثناء العهد العثمانيالمصاهرات  4لمحاضرة رقم ا
 مصاهرات الحكام  -
 ( الجيش والرياس) المؤسسة العسكرية بشقيها البري والبحري مصاهرات  -
 .والجماعات الحرفية مصاهرات التجار -
 البلدتوجهات المصاهرات في مؤسسة مشيخة  -
 األشراف والعلماءمصاهرات العائالت الدينية  -
 . فئة البرانية مصاهرات -

ات مبعرفة مكانة العالق يؤدي الزواج وبالتايل املصاهرات دورا بالغ األمهية حيث يسمح   
 .وأهدافها ،واملمارسات السائدة. العائلية

 مصاهرات الحكام  
واملوظفني الساميني والعائالت احلضرية الثرية  سعت العائالت املتنفذة املشكلة من احلكام      

فخري الدين  ،كأعيان التجار ومشاهري الرياس إىل نسج عالقات مصاهرة ختدم مصاحلها
وهو كسب طرف معادي له   اسرتاتيجيصاهر عائلة ابن القاضي لتحقيق هدف سياسي 

واختذ ابنه حسن اليت توىل حكم اإليالة ثالث مرات نفس كلمة مسموعة يف أوساط األهايل 
 . كما تزوج على بتشني إحدى بنات إمارة كوكو. لنفس األهداف االجتاه
والداي شعبان بنفيسة وتزوج احلاج حسني ميزومورطو أمينة بنت السيد حممد الشريف     

كما تزوج   ،ي مبدينة اجلزائرمن وهي من العائالت الدينية اليت تولت اإلفتاء املاكبنت عبد املؤ 
وكل هذه املصاهرات هتدف أساسا إىل  .علي باشا ببنت احلاج مصطفى بن الشيخ بن مالك

  .واحلفاظ على الوضع تقوية السند السياسي
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األسر احمللية مع والظاهرة نفسها عرفتها قسنطينة إذ أقام البايات عالقات مصاهرة     
لك إىل ربط مصري األسر احمللية ذات النفوذ السياسي أو وكان البايات يهدفون بذ ،احلاكمة
وكان أول من انتهج هذه  ،سلطة املركزية وضمان والئها الدائم للحكامأو الديين بال العسكري

حبكمه  باالعرتاف إلزامهااملصاهرة الباي رجب إذ تقرب من أسرة بوعكاز بعد أن عجز عن 
هذا  ةعد وفابو شيخ العرب أمحد بن السخري  هاين ألخابنته أم حيث زوج  ،ودفع الضرائب

ومن .  بأأخ املتوىاألخري توطدت العالقات أكثر بني الطرفني حبيث تزوجت األرملة أم هاين
غري أنه مل ينجح يف . خالل هذه املصاهرة سعى الباي إىل االستقالل عن الباشا يف اجلزائر

 . ذلك
د القلي ألسرة بن قانة ذات املكانة والنفوذ ومن األمثلة األخرى نذكر مصاهرة الباي أمح    

قبل توليه منصب الباي مث  الشيخ سليمان بن قانة بابنةإذ تزوج أمحد القلي  ،يف بايلك الشرق
أما . ابنة احلاج بوزيد املقراين شيخ أسرة املقراين حكام جمانة وحراس البيبانبالداخية تزوجة 

ياسته العسكرية واإلدارية والقانونية عن التقرب أشهر بايات قسنطينة صاحل باي فلم تغنه س
أمحد القلي من زوجته  ابنةمن األسر احمللية وحماولة ربط مصريه مبصريها فتزوج يف البداية من 

رفيقه أمحد الزواوي بن جلول، وكان تعيني ابن صاحل باي   بابنةمث تزوج  ،الدخية إبنة املقراين
كما أن صاحل باي سعى ملصاهرة شيخ . ة بن جلولعلى قسنطينة مبساعدة أخواله من أسر 

هذا األخري رفض مصاهرته ورد صاحل باي عن هذا إىل أن إبراهيم بن بوعزيز أحرار احلنانشة 
 . الرفض بشنه عدة محالت على احلنانشة

إذ قام الباي علي بن صاحل  ،اليت صاهرت الباياتاحمللية  األسرتعد أسرة املقراين من أوائل     
وأقدم بعد ذلك أمحد القلي بالزواج الداخية  ،شيوخ أسرة املقراين ألبناءبتزويج بناته الثالث 
وقام الباي حسن بوحنك مبصاهرة أسرة بن قانة وأسرة املقراين يف آن  ،بنت احلاج وزيد املقراين

الوصول إىل منصب الباي  وقد استفاد بشكل كبري من هذه املصاهرة إذ مكنته من .واحد
 . بعد مقتل صاحل باي

وعموما فإنه كان هناك انسجام واضح يف مصاهرات اخلاصة رغم وجود بعض احلاالت     
بأرملة الداي علي باشا  1011-1066اليت تعد استثناء مثل زواج الداي حممد بن عثمان باشا 

 . ة بنت عبد اهللوزواج الداي مصطفى باشا بفاطم. نقسيس وهي من فئة األعالج
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 :ونذكر منهم أيضا ونفس االجتاه سلكه املوظفون السامون هبدف تقوية مركزهم السياسي    
 .بابا حسن الذي تزوج بابنة احلاج حممد الرتيكي

وخبصوص املصاهرات املؤسسة العسكرية فطائفة الرياس اليت متثل إحدى  :مصاهرات الرياس
منها  ،الداخلية أي ضمن الفئة نفسهاصاهرة امل إىلمالت نوع ما الشرائح االجتماعية املميزة 

زواج علي رئيس قائد املرسى مبيمي بنت عثمان رئيس وحسن رئيس بن عبد اهلل خبدجية بنت 
 .عثمان رئيس

 إبراهيمالفئة احلاكمة حيث تزوج مصلح الدين رايس بنفيسة بنت احلاج  أيضاصاهروا      
وتزوج يوسف رئيس بن  ،بأمنة بنت مراد أغامد رئيس الفالمنك املدعو عرباجي والقبطان حم

علي بفاطمة بنت السيد عبد الرمحن احملتسب واجته بعضهم ملصاهرة العائالت الدينية فأمحد 
املالكي  اإلفتاءعائالت ابن األمني اليت تولت  بإحدىرئيس قايد رئيس بن حممد الرتكي تزوج 
 محيدووتزوج الرايس . ة بنت السيد حممود قاضي احلنفيةوتزوج الرئيس علي بن يوسف مبريوم

تزوج حممد يولداش  إذ ،مبريومة بنت علي كما كانت هلم مصاهرات مع موظفي اإلدارة
نبتاجي بدار اإلمارة بفاطمة بنت علي رئيس وصاهرت عائلة سفينجة وهي عائلة دينية تولت 

 . القضاء احلنفي عائلة الريس محيدو
أهل احلرف منهم حممود احلفاف الذي تزوج موين بنت  عالقات مصاهرة معنسج الرياس     

وعموما فإن مصاهرات الرياس رغم متيزها باألفتا  على خمتلف الشرائح إال . الرايس جسن
ميكن إرجاع األمر . أهنا مل تصل ملستوى االنفتا  الذي كان للجيش الربي كما سيأيت ذكره

 . جماهلم الرب والرياس جماهلم البحر فاإلنكشارية. إىل طبيعة االتصال
    : مصاهرات الجيش اإلنكشاري

من املعروف أن السلطة فرضت عدة قيود لزواج اإلنكشارية هبدف احلفاظ على الطابع              
ومن هذه القيود اخلروج من الثكنة وتأخر الرتقية وغريها، لكن هذا مل مينع من الرتكي للجيش 
مصاهرات اجليش متت بشكل كبري ضمن الفئة نفسها فقد تزوج أصحاب ف. زواج اجليش

وزواج عمر بلكباشي الدباغ حبنيفة بنت حممد بلكباشي، كما الرتب ببنات أصحاب الرتب  
وغريها من احلاالت كما أن  .تزوج رمضان بلكباشي بن حممد الرتكي جبنات بنت حسن آغا

للعائالت املتصاهرة فنجد ية الرتبة العسكرية املصاهرات ضمن فئة اجليش مل تكن ختضع ألمه
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زواج عبد الرمحن يلداش بن أمحد بفاطمة بنت عمر جاليب بلكباشي أمني على سبيل املثال 
وتزوج حيىي أغا الصباحيية بروزة  .مجاعة الطباخني، وزواج خليل يلداش بآمنة بنت حممد آغا

  .فاطمة بنت حيي أغا مبحمد بن حسن أغا ارتبطتبنت حممد اخلزناجي كما 
اختار بعض عناصر اجليش االنفتا  على طائفة الرياس اليت متتعت بالثراء املذهل واجلاه        

زواج امحد بلكباشي بن مصطفى بفاطمة بنت علي رئيس، وزواج يوسف : العريض منهم
  .أياباشي بن عبد اهلل بفاطمة بنت حممد رئيس

... من سراجني، وخياطني، وصفارين، وعطارين، وقزازين هل احلرف أيضا صاهر اجليش أ   
اخل، وهو ما يؤكد أن مصاهرات اجليش مع الفئة احلرفية مل تنحصر يف حرفة معينة بل مشلت 

زواج رمضان منزول آغا بن إمساعيل خبدجية بنت السيد حممد : عدة حرف وعلى سبيل املثال
ي منزول أغا بن أمحد بن سفطة فقد تزوج كرمية بنت حسني أما السيد حممد االنكشار . الصفا

وال غرابة يف مصاهرة اجليش ألهل احلرف خاصة وأن اجليش  ،أمني مجاعة القنداقجية
االنكشاري نفسه انتسب إىل التنظيمات احلرفية ووصل إىل تويل اإلشراف على بعضها مثل 

ختدم مصلحة  .وطيدة حتالفات يف واحلرفيون اإلنكشاريوندخل وبالتايل  ،اخلياطة والقنداقجية
الطرفني فاالنكشاري كان يبحث عن مصاهرة احلضر واألغنياء أما السكان احملليني فكانوا 

   .  يفتخرون مبصاهرهتم لإلنكشارية ويعتربوهنا محاية هلم
ذه واحلرفيني مل تستبعد وجود مصاهرات خارج ه التجار مع إن التحالفات املميزة لإلنكشارية
ج مصطفى أودباشي بن عبد الرمحان بعائشة ا منها زو ونذكر . الفئات مثل رجال الدين وغريهم

لداش بن مصطفى الرتكي و بنت حممد النيار مفيت احلنفية بن احلاج مصطفى، وتزوج إمساعيل ي
، كما تزوج حسن اإلنكشاري البلكباشي بنفوسة بنت العامل خبدجية بنت حممد بن واضح

إضافة إىل زواج مصطفى . عبد الرزاق الشريف احلسيين العطار املدعو بن محادوشالفقيه السيد 
وغريها واألكيد أن . لداش بن عمر الرتكي بعائشة بنت احلاج علي خطيب جامع القايد صفرو ي

فإن  وعموما .عرفتها قسنطينةوالظاهرة نفسها . االنكشاري وجد السند يف هذه املصاهرات
واألعيان متثل حماولة بسيطة لالرتفاع يف السلم االجتماعي بالتآزر  بني االنكشاريةالتقارب 

املتبادل من حيث املنبت الشريف والعراقة يف احلضارة واملدنية، أو من حيث الوجاهة واالنتماء 
 .إىل الفئة احلاكمة
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العلجيات واملعتقات مثل زواج مصطفى إضافة إىل هذا التوجه جند أن اجليش صاهر أيضا    
بلكباشي بن حممد خبدجية العلجية بنت عبد اهلل، وزواج إبراهيم بلكباشي بن حممد بباملة 

زواج مامش الرتكي البلكباشي مبريومة معتقة وبالنسبة للمعتقات نذكر  .العلجية بنت عبد اهلل
قاسم البابوجي، كما تزوج حممد بلكباشي الرتكي بأمته رمحة، إضافة إىل زواج حممد الرتكي 

 .باشي بأمته عائشةالبلك
 .والجماعات الحرفية مصاهرات التجار

بالنسبة للتجار فاملعطيات بشأهنم قليلة ونذكر منها عائلة ابن الطالب وهي من أقدم      
العائالت التجارية اختارت مصاهرة من خارج اإليالة إذ تزوج حممد بن عبد الرمحن بن 

نا أن للحرفة وما تفرضه من تنقل وانفتا  الطالب قمورة بنت احلاج حسن الشامي واألكيد ه
ومن جهة أخرى صاهرت عائلة بومشامي املستغامنية . دور بارز يف نسج خيوط هذه املصاهرة

وتعد عائلة الرببري من أهم العائالت التجارية النافذة فقد كانت . مصاهرة نفس العائلة
وربطت هذه  ،ن عبد اهللعيشوشة بنت أمحد الرببري زوجة ألحد الرياس وهو مصلي رايس ب

العائلة عالقات مع الفئة احلاكمة حلماية وتوسيع جتارهتا فعبد الرمحن بن قدور الرببري الذي 
  .خالل رحلته لليفرونة كان متزوجا من موين بنت التاجر إبراهيم بن األغا 1101تويف سنة 

ئح بدءا من املصاهرات أما عن اجلماعات احلرفية فتميزت بانفتاحها الواسع على كل الشرا    
 . فيما بينها إىل مصاهرة املوظفني اإلداريني واجليش والرياس والعائالت الدينية

 توجهات المصاهرات في مؤسسة مشيخة البلد
هذه املؤسسة اليت هلا دور هام يف تسيري املدينة  وكان للعائالت اليت تولت مشيخة البلد    

إىل مصاهرات جد خاصة داخلية حيث صاهرت عائلة الطبال اليت تولت املشيخة عائلة 
 إحدىالشيخ أمحد التمام اليت تولت هي األخرى نفس الوظيفة وتزوج أمحد بن شيخ البلد 

سية اليت متتعت باجلاه بنات عائلة سيدي حممد الشريف وأقامت عائلة بن مرابط األندل
حيث تزوج محيدة  ،واحلظوة عالقات مصاهرة مع إحدى العائالت اليت تولت مشيخة البلد

بن املرابط بدومة بنت السيد قدور شيخ البلد وبعد طالقها منه تزوجت حبسن كاتب دار 
  .اإلمارة

 . األشراف والعلماءمصاهرات العائالت الدينية 



22 
 

هي  ة خالل الفرتة العثمانية مبكانة جد خاصة لدى السلطة  مامتتعت العائالت الديني    
  .؟املصاهرات اليت متت هلذه الفئة وهل انفردوا بسلوكات خاصة

عائلة فقد تصاهر العلماء فيما بينهم مثل متيزت املصاهرات اليت أقامها العلماء بالتنوع      
نجاليت اليت تولت أيضا القضاء واإلفتاء ابن املبارك اليت تولت اإلفتاء املالكي صاهرت عائلة امل

اإلفتاء املالكي صاهرت عائلة الشريف الزهار اليت   أيضاابن املبارك اليت تولت  وأسرة. املالكي
إذ تزوج احلاج حممد جنل سيدي املبارك فاطمة بنت السيد احلاج حممد  ،تولت نقابة األشراف

. تاء ونقابة األشراف عائلة املقريوتصاهرت عائلة املرتضى اليت تولت اإلف. الشريف الزهار
املرتضى  قدورة اليت توارثت اإلفتاء املالكي عائلة وعن طريق تلك الصلة صاهرت عائلة

عبد الرمحن املرتضى بعلي  تزوجت رقية بنت إذ ،وسيوصاهرت هذه األخرية عائلة السن
كما جند . كما اجتهوا ملصاهرة احلكام واملوظفني السامني واجليش وأمناء احلرف  .السنوسي

 . مصاهرات بني املالكية واحلنفية وهو ما جيسد التعايش املذهي
مية كما األشراف على مصاهرة نفس الفئة ومشلت حىت األشراف يف البلدان اإلسالأما  

وبالتايل حماولتهم نسج عالقات متداخلة بينهم للحفاظ على  ،انتهجوا أسلوب الزواج العائلي
  .وضعهم

ية مصاهراهتم بامليل إىل املصاهرة الداخلية وضمن نفس متيزت اسرتاجت ،فئة البرانية مصاهرات
وعندما حياولون االنفتا  يتوجهون ملصاهرة باقي الفئات الربانية فمثال جلول بن حممد  ،اجملموعة
من املعتوقات كما تزوج أفراد من فئة الربانية   ،كان متزوجا حبليمة بنت حممد السباويالتقريت  

األمثلة زواج قويدر  ونذكر من ،قيمة صداقهن الخنفاضوقد يعود األمر  ،السودانيات خصوصا
أما بنو ميزاب فقد كانت  . م عرف بالبناء من سعادة معتقة السيدة نفوسة بنت الصباغاخلدا

فيما خيص  .كل مصاهراهتم مع من ينتمي إىل فئتهم فقط أي انغالق تام عن الفئات األخرى
املصاهرة ويرجع هذا إىل خصوصية هذه اجلماعة ورغبتها يف استمرار متاسكها ووحدهتا فبين 

كما خضعوا لتنظيم مغاير إذ كان يتوىل   .ص وهو املذهب اإلباضيميزاب هلم مذهب خا
منع  :خضعوا لنظام العزابة الذي مشل عدة بنود منهاو  ،وقاضي مقره يف غردايةشؤوهنم أمني 

الزواج السري يف مجاعة بين ميزاب، وضرورة الزواج داخل اجلماعة نفسها، وال حيق للمرأة السفر 
. خارج منطقة بين ميزاب كما مت حتديد مدة غياب الزوج عن أسرته بثالث سنوات كأقصى حد
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هذا االستثناء مشل فقط يظهر أن و . وبذلك فإن هذه اجلماعة شكلت فعال حالة استثنائية
 . اهرات دون أن ميتد للمعامالت املاليةاملص
مل حيددها عامل القرابة يف اجلزائر أثناء العهد العثماين واخلالصة أن اسرتاتيجية املصاهرات   

 .الفئوي واملكانة االجتماعية، واملصاحل املشرتكة االنتماءبل حددهتا عوامل أخرى أمهها 
 :ما يلي افيهنعاجل فيها  .النمو الديمغرافي المحاضرة الخامسة

 القرن السادس عشر ات تقدير  -
 عشرالثامن السكان خالل القرن أعداد  -
 القرن التاسع عشر ات تقدير  -
 تراجع النمو الديمغرافي في أواخر الفترة العثمانية أسباب  -

 

تعترب عملية تعداد السكان يف اجلزائر أثناء العهد العثماين من القضايا الصعبة لعدم توفر      
معطيات إحصائية دقيقة كما أن علم اإلحصاء مل يكن متطورا يف الفرتة العثمانية سواء يف الواليات 

قا حيث ومل يكن هو األخر دقي 1106أو يف الدولة العثمانية فهذه األخرية عرفت أول إحصاء سنة 
 . مشل الذكور دون اإلناث واقتصر على منطقة األناضول دون غريها

كما أن اإلحصائيات جول عدد السكان وردت أغلبها يف املصادر األجنبية والقليل منها يف     
إن أصحاب هذه اإلحصاءات أمهها املصادر احمللية  غري أن إحصائياهتم تعزوها الدقة لعدة أسباب 

السكان املقيمني باملدن دون أن يأخذوا بعني االعتبار سكان املناطق الريفية  اكتفوا فقط بإحصاء
 والصحراوية، وذلك لعدم وجود بيانات إحصائية يعتمدون عليها

 القرن السادس عشر  ات تقدير 
عرف عدد السكان يف اجلزائر خالل القرن السادس عشر تطورا ملحوظا ويرجع ذلك إىل الظرفية 

املتمثلة يف توافد عدد كبري من اليهود واألندلسيون والعثمانيون إضافة إىل الكراغلة الذين التارخيية 
حتسن الظروف االقتصادية واالجتماعية وأيضا  ،نتجوا فيما بعد عن طريق زواج األتراك بنساء حمليات

 التزايد إىل نشاط البحرية مما أدى إىل تزايد عدد األسرى واستمر عددهم يف وازدياديف تلك الفرتة، 
كما أن االتصاالت التجارية بني اجلزائر والسودان الغريب كان هلا أثر . غاية بداية القرن الثامن عشر

ففي مطلع القرن السادس عشر ضمت جباية ونفس العدد يف قسنطينة أما . واضح يف هذا االرتفاع
ينة اجلزائر أهنا كانت عامرة مدينة اجلزائر فوجد هبا أربعة أالف بيت أما التمقروطي فتحدث عن مد
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ويذكر هايدو أن مدينة اجلزائر كان هبا حوايل إثنا . بالسكان وحتدث عن جباية بأهنا صارت خراب
عشر ألف ومأيت منزل واستمرت املدينة يف التوسع العمراين وازدياد عدد السكان إىل غاية النصف 

جع نتيجة توقف اهلجرة األندلسية وانتشار حيث بدأ النمو الدميغرايف يف الرتا. 10األول من القرن 
 . األوبئة وكثرة احلمالت األجنبية

توفرت املعطيات بكثرة خالل القرن الثامن عشر عن : عشرالثامن السكان خالل القرن أعداد 
وميكن . النمو الدميغرايف ورغم توفر اإلحصائيات إال أهنا اتسمت بعدم الدقة والتضارب والتناقض

سونال وفوتري يؤلفات ملالحظة هذا التضارب منها عمل فاليري ولوجي دي تاسي وباالرجوع لعدة م
 . دي بارادي وغريهم

ومع هناية القرن الثامن عشر تناقص عدد السكان بشكل واضح إذ أن عددهم مل يتجاوز 
واجلدير الذكر أن هذا التناقص مل يؤثر على اجلانب العمراين الذي كان قد  ،اخلمسني ألف نسمة

فقد ذكر الباحث تال . طور من القرن السادس عشر إىل غاية النصف األول من القرن السابع عشرت
خالل القرن الثامن عشر أدت إىل شوفال عدم وجود مساحات شاغرة داخل أسوار مدينة اجلزائر 

توسيع  هتدمي معامل دينية كانت موجودة من قبل، وبناء مساجد أخرى على أنقضاها كما قاموا ب
  .بشراء عقارات جديدة مالصقة إلضافتها ملساحة املساجدساجد املنشأة امل

أيضا حول عدد السكان خالل القرن التاسع  اآلراءتضاربت  :تقديرات القرن التاسع عشر
إذ قدر تيدنا عددهم يف بداية القرن بأ حوايل مليون نسمة أما هولن فقد ذكر وجود مليون عشر 

وتظهر بشكل واضح يف العدد  ،ويبدو وجود مبالغة يف العدد. 1170ونصف مليون نسمة سنة 
واملقدر بأ ثالث ماليني نسمة وبعد مثان سنوات يذكر شالر أن عدد  1171الذي ذكره بوتان سنة 

السكان اململكة ال يتجاوز مليون نسمة وبالنسبة للمصادر احمللية فنورد العدد الذي أورده محدان بن 
فيه وعموما فإن عدد السكان مل  .ماليني وهو أيضا عدد مبالغ 17 عثمان خوجة والذي قدره بأ

ماليني واجلدير بالذكر أنه رغم توفر الوثائق العثمانية خالل القرن الثمن عشر والتاسع  5يتجاوز 
 . عشر إال أن املعطيات حول عدد السكان تبقى ناقصة وتقدم هي األخرى صورة جزئية

       :ي أواخر الفترة العثمانيةتراجع النمو الديمغرافي فأسباب 
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البارزة اليت تلفت انتباه الدارسني عند إقباهلم على دراسة األوضاع االجتماعية من الظواهر      
موجزها فيما هي تناقص عدد السكان ابتداء من القرن الثامن عشر ويرجع ذلك لعدة عوامل 

 :يلي
يعد الطاعون من أهم وأخطر األوبئة اليت تعرضت هلا اجلزائر يف أواخر القرن الثامن عشر : األوبئة

 15015بأ  1011، فقد قدر عدد ضحايا الطاعون يف عام 1551وقد يرجع تاريخ ظهوره إىل عام 
وقد اشتد وباء الطاعون  . ضحية 077/017وكان عدد الضحايا املسلمني يصل يوميا إىل . ضحية

ومن الشخصيات البارزة اليت . مما أدى إىل هالك عدد كبري من األهايل 1100-1110بني سنيت 
، وكان 1110 أ1116لقيت حتفها جراء هذا الوباء الّداي علي خوجة الذي حكم اإليالة من 
إىل انتشار اجملاعة،  وباء الطاعون يصاحبه يف الغالب ضرب من اجلراد والقحط مما كان يؤدي

وكانت هذه األوبئة تنقل إىل اجلزائر عن طريق احلجاج واجلنود اجملندين، وهذا ما يؤكده الزهار 
عندما بلغت املراكب املهداة من إسطنبول جاء معها الوباء إىل اجلزائر فاشتعلت : "حيث قال
ق البحر ونتيجة انفتا  البالد وكان الوباء يتسرب إىل اجلزائر يف الغالب عن طري". 1110ناره سنة 

املتوسطية على بعضها البعض انتقلت عدوى األمراض من منطقة إىل أخرى، وكان أول املصابني 
به هم  الرّيّاس وعمال امليناء، وبعد ذلك ينتشر يف مجيع أحناء البالد، ومما جتدر اإلشارة إليه هو 

لدول املطلة على البحر املتوسط وذلك أن وباء الطاعون مل يقتصر على اجلزائر بل مشل معظم ا
 لكثرة االتصاالت بني هذه الدول 

سامهت االضطرابات الداخلية اليت نشئت خالل القرن التاسع عشر : االضطرابات الداخلية -
اليت قامت بني اليهود واإلنكشارية، واليت أودت  1175إىل تناقص يف حركية عدد السكان كاضطراب 

أسرة أخرى إىل ليقورنه  077أسرة يهودية إىل تونس و  177رت على إثرها حبياة الّداي مصطفى وغاد
مثل ثورة .والثورات اليت عمت البايليك ورا  ضحيتها عدد كبري من املدنيني والعسكريني. اإليطالية

 .  ابن األحرش يف الشرق، وثورة الدرقاوي يف الغرب
ا ملحوظا وبعد أن كان عرف عدد اجملندين باملشرق تناقص: انخفاض عدد المجندين -

  1777ألف جندي، اخنفض يف أوائل القرن التاسع عشر إىل  00عددهم يصل يف العهود األوىل إىل 
 .كان هلذا التناقض انعكاس مباشر على العدد اإلمجايل لسكان اجلزائر
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سامهت احلمالت اليت شنتها الدول األوروبية ضد اجلزائر من حني : الحمالت األوروبية -
اهلولندية  1101 تناقص عدد سكان اإليالة، ونذكر من هذه احلمالت احلملة اإلجنليزيةآلخر يف 

اليت را  ضحيتها عدد كبري من األهايل، ولقد كان لتناقص السكان آثار سلبية على ( 1116)
األوضاع االقتصادية حيث قلة اليد العاملة، وهو ما أثر سلبا على اإلنتاج الزراعي والصناعي وغالء 

     .ر السلع، وكان ذلك على حساب مستوي معيشة السكانأسعا
 :قامئة املصادر واملراجع

، العائلة "مالحظات حول سياسة التهميش ووضع المهمشين بوالية الجزائر العثمانية"أمني حممد،  -
واملعلومات، واملهمشون يف العامل العثماين النساء واألطفال والفقراء، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 

 0770أوت 

، م1111-1961/ هـ1111-1111قانون أسواق مدينة الجزائر ، الشويهد حممد بنعبد اهلل  -     
 م0711اجلزائر،  -تقدمي وحتقيق وتعليق ناصر الدين سعيدوين، البصائر اجلديدة للنشر والتوزيع، باب الزوار

حممد العريب الزبريي، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، ، تعريب وحتقيق المرأة ،خوجة محدان بن عثمان -      
1105  
 .م0711، دار البصائر اجلديدة للنشر والتوزيع، اجلزائر، تاريخ الجزائر في العهد العثماني، سعيدوينناصر الدين  -
، تعريب وتعليق إمساعيل العريب، (1124 -1119)مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر ، وليم شالر -

 1110، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر
، صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي، عبد القادرنور الدين  -

 .1101مطبعة البعث، قسنطينة، 
، اقتصادية، اجتماعيةمقاربة  1131-1111الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر ، عائشة غطاس -

 .0770، 1الوطنية للنشر واإلشهار طمنشورات املؤسسة 

، 0، ط(1131-1162)النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني ناصر الدين سعيدوين،  -
 .1115املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

، 1157-1116/ هـ1249-629المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني ، شويتام أرزقي -
 .0771اجلزائر،  -القبةدار الكتاب العريب، 

دار القصبة للنشر، اجلزائر، ، الزواج واألسرة في قسنطينة في القرن الثامن عشر، قشي فاطمة الزهراء  -
 .0770ديسمرب
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فئة المعتقين بمدينة الجزائر نهاية القرن الثامن عشر إلى منصف القرن التاسع "، لواليش فتيحة -
النساء : العثمانية حول العائلة واملهمشون يف العامل العثماين، أعمال املؤمتر التاسع للدراسات "عشر

واألطفال والفقراء، أعمال املؤمتر التاسع للدراسات العثمانية، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
 .116 -111. ، ص ص0770واملعلومات، زغوان، أوت 

في النشاط االقتصادي والبنية  أوقاف مليانة والمدية في العهد العثماني دراسةبوغفالة، ودان  -
 .0770-0776أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر،  االجتماعية والحياة الثقافية،

، رسالة لنيل دكتوراه دولة يف التاريخ األسرة في مدينة الجزائر خالل العهد العثماني، محاشخليفة  -
 .م0776/ هأ1100، احلديث، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة

رسالة مقدمة لنيل االنكشارية والمجتمع ببايلك قسنطينة في نهاية العهد العثماني، ، معاشي مجيلة -
-1101شهادة دكتوراه علوم يف التاريخ احلديث، جامعة منتوري قسنطينة، السنة اجلامعية 

 .م0771-0770/هأ1101
العهد العثماني وأوائل االحتالل الفرنسي  الصحة والسكان في الجزائر أثناء، موساوي القشاعي فلة -

-0775، أطروحة دكتوراه دولة يف التاريخ احلديث واملعاصر، للسنة اجلامعية (1111-1111)
 .م0771

أوضاع الجزائر المعاشية والصحية أواخر العهد العثماني المجاعات واألوبئة "، غطاس عائشة -
، اجمللة 11-10العثماين، اجمللة التارخيية املغربية، العدد ، اجملتمع والدولة يف العلم "1111-1131

 .507 -561.م، ص ص1111أيول /التارخيية العربية للدراسات العثمانية، زغوان، سبتمرب
، دار القدس 1131إلى  1194القناصل والقنصليات األجنبية بالجزائر العثمانية من بليل رمحونة،  -

 .0710 وهران، العريب،
، األمل 1ط هـ،12/م11العالقات السياسية بين الجزائر وتونس خالل القرن ، بن خروف عمار -

 .0710للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة اجلديدة تيزي وزو،
، جامعة 1131-1111الزواج وواقع المصاهرات بمدينة الجزائر العهد العثماني جنوى طوبال،  -

 . 0711-0715، 0اجلزائر 
 13م إلى 19/هـ11الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري من القرن  األسر المحليةمجيلة معاشي،  -

 . 0715ديوان املطبوعات اجلامعية  م،16/هـ
-Albert Devoulx, Tachrifat recueil de notes historiques sur l’administration de l’ancienne 

Régence d’Alger, Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1852.  
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