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 : تمهيد -1

 املجتمع الجزائةي وفعضليضته" :الذي نحن بصدد دراسته يتناول املقياس

الثاني والثالث  : ، ويتوزع على سداسين"1381-1111خالل العهد العثمضني 

على أهم التعرف وهو يستهدف (. مستوى ماستر، تخصص تاريخ الجزائر حديث)

عالقات الوتشريح ابان الفترة املدروسة،  في الجزائر املوجودة لفئات الاجتماعية ا
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الى هذا الحاكمة من جهة أخرى،  وبين السلطةمن جهة وبينها فيما بينها القائمة 

  .شاطاتها في شتى جوانب الحياةنالى تسليط الاضواء على جانب 

 

 : املقيضسماحتوى  -2

 ر لى املحاو عالتركيز ، سيتم (أي السداس ي الثاني)خالل السداس ي الحالي 

  :التالية

 العهد العثماني ناباللمجتمع الجزائري  التركيبة السكانية -آ

، (يةد  أو البل  ) االقلية التركية، األعالج، الكراغلة، الحضر: سكان المدنفئات ° 
 .البرانية، الدخالء، اليهود

قبائل المخزن، قبائل الرعية، القبائل المتحالفة، القبائل : سكان الريفتركيبة ° 
 .الممتنعة

 :في الجزائر العثمانية األحوال االجتماعية -ب 

 الوضع الديمغرافي° 

 الحالة الصحية° 

 الحالة المعاشية° 

 :في الجزائر العثمانية عالقات السلطة بالسكان -ج 

 في المدن° 

 في األرياف ° 
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 (نظام المخزن)وسائط الحكم ° 

 في الجزائر العثمانية المميزات العامة للوضع االجتماعي -د 

  

 :أهم املصضدر واملةاجع -8

يعتمد  بلمن نافل القول أن التعليم الجامعي ال يقوم على التلقين، 

 يهال مناص من توج، لذا بالدرجة الاولى على الجهد الشخص ي للطالب الجامعي

املصادر  من الاستزادة اثراء معارفهم وتوسيع مداركهم من خالل   طلبتنا الاعزاء الى

 :بالذكر  ما يأتي منها ، ونخصالعديدة واملتنوعةواملراجع 

 ، تعريب محمد العربي الزبيري حمدان بن عثمان خوجة، املرآة -

 .اعيل العربي، ترجمة إسما في الجزائرامريكذكرات قنصل وليام شالر، م -

 أحمد توفيق املدني مذكرات نقيب أشراف الجزائر، تحقيق أحمد الشريف الزهار، -

 1331-1011تاريخ الجزائر الحديث  في، نصوص ووثائق جمال قنان -

 ناصر الدين سعيدوني، النظام املالي للجزائر في الفترة العثمانية -

  ناصر الدين سعيدوني، ريف مدينة الجزائر -

 .عثمانيالعهد ال: 4مهدي بوعبدلي، الجزائر في التاريخ ناصر الدين سعيدوني،  -

والثقافية لواليات الاجتماعية والاقتصادية الاوضاع  ناصر الدين سعيدوني، -

 .11الى القرن  11املغرب العثمانية من القرن 

 .1، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء هللا أبو القاسم سعد -

 1331-1011أرزقي شويتام، املجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني  -
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 . عائشة غطاس، الحرف والحرفيون في مدينة الجزائر -

 1331-1014اني صالح عباد، الجزائر خالل الحكم العثم -

 .الجزائر في عهد رياس البحر، ترجمة عبد القادر زباديةوليم سبنسر،  -

 .حنيفي هاليلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني -

 . نجوى طوبال، عالقات املصاهرة ملجتمع مدينة الجزائر -

 

توصيف املجتمع الجزائةي في العهد العثمضني بين الكتضبضت   - 4

 :الفةنسية والكتضبضت الجزائةية

بشكل خاص في  ة منهابشكل عام والفرنسي سات الغربيةت الدرااعتمد

على ( 1331-1013)العهد العثماني  خاللالتركيبة الاجتماعية للجزائر توصيف 

الجزائر   ساكنة الكتابات على تقسيم هذهدرجت فقد  لذا(. العرقيي أ)املعيار الاثني 

الاتراك، الكراغلة، العرب، : هي ،أساسية مجموعات عرقية سبعالى  العثمانية

 .البربر، املوريسكيون، اليهود، والزنوج

عدة مآخذ علمية ال محالة  يسجلس، يفبيد أن املتمعن في هكذا تصن

 :الى اثنين -هناها –حسبنا أن نشير و ، عليه

، تألف من عرق واحدعلى وجه املعمورة ي( أمةأو ) عدم وجود أي مجتمعا مهأوال  -آ

عبارة عن خليط من الاعراق والاثنيات والاجناس،  (الاممأو )املجتمعات كل ف

يكمن في مدى ترابط وانسجام هذه املكونات العرقية  -جدو  إن –والاختالف بينها 

 -إذن- تصنف م  ل  : من ثم لنا أن نتساءلو  .واندماجها في بوتقة حضارية متناغمة

 .الثانياملأخذ ا الى هذا يقودن معات على أساس عرقي دون البعض آلاخر؟املجت بعض
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 "الاستعماري "املنظور الى والقائم على اساس عرقي  التصنيف املشار إليه أعاله دمر  -

، ويزعم أن 1331قبل  ةجزائري مجتمع أو أمةوجود أي  ينفيالذي ( الفرنس ي)

جدتالساكنة التي   ،قبائل مختلفة الاعراق مجردعلى هذه الارض كانت  و 

ككيان موحد الجزائر فمن ثم و ... ال تكف عن التناحر والاقتتال ،ومتناقضة املصالح

 .1331سنة الاحتالل بداية لد مع و  س ي اختراع فرنمحض هي 

 لتركيبة املجتمع الجزائري ابان العهد العثمانيتوصيف هكذا وإزاء تهافت 

، كان ال بد املؤكدة والوقائع التاريخية الثابتة جراء تصادمه مع الحقائق املوضوعية

املعيار العرقي بآخر اجتماعي يتناغم مع الطبيعة  تبدالباسلك وذ. ن تقديم البديلم

من ثم فقد اقترح عديد من الباحثين الجزائريين . يد الدراسةالاجتماعية للموضوع ق

مجتمع الجزائر العثمانية الى تقسم ... شويتامأرزقي سعيدوني و ناصر الدين على غرار 

 :كبيرتين تضم كل واحدة منهما عدة فئات، وذلك كاالتيتين مجموع

، الحضر، الاتراك، الاعالج، الكراغلة مثلفئات عدة من وتتألف : املدن ةنكاس -1

 ..ألخالبرانية، 

على غرار  قبائل الرعية وقبائل  متنوعةوهي آلاخرى تضم فئات  :سكان الريف -2

 ..املخزن، ألخ

مفةدات هذا املقيضس  مقضربةفي  دهسنعتموهذا هو التصنيف الذي 

  .بإذن هللا تعضلي

 


