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 : تمهيد -1

من مجموع   % 5 باحوالي نسبة سكضن املدن الدراسضت أغلب تقدر 

 تنقصكضنت  لنسبةا ههذ الالفت أنمن و . سكضن الجزائة ابضن الفتر  العثمضنية

في القطضع   %3بـ  تقدر ؛ حيث ضغةب كلمض اتجهنضوتزيد  ضشةق كلمض اتجهنض

. في القطضه الوهةاني  % 8و 7بين  في القطضع الجزائةي و مض   % 6القسنطيني و

تختلف كل واحد   تتألف من عد  فئضت، املعنية سكضنيةالاملجموعة كضنت و هذا 



 ..املمضرس، ألخضط نشالو منهض عن غيرهض من حيث العدد واملكضنة الاجتمضعية 

 .وأهم مض يميزهضهذه الفئضت مةكز ألبةز وفيمض يلي استعةاض 

 

 ألاقلية التركية  -2

 املدن البالد عامة وفي الهرم الاجتماعي في قمةعلى  الفئة ههذتتربع  -

السلطة السياسية  تستحوذ علىكانت ، عددها ضآلةبالرغم من  وهي .بالخصوص

تحكم في والملناصب العليا في الدولة ا احتكار ما خولهاوالعسكرية في الايالة، 

 . الاقتصادية هاموارد

العثمانية عام  ور هذه الفئة الى الحاق الجزائر بالدولةويعود ظه -

ذين أرسلهم من الانكشارية واملتطوعين الالاولى  ، حيث تشكلت نواتها1111

 الى غايةو  ذلك الحين ذمنو . عضد خير الدين بربروس شد  السلطان سليم ألاول ل

ز تتالنواة ألاولى  تلكما برحت  ،1331 سنة للبالدالاحتالل الفرنس ي   باألتراك عز 

ذلك  تسهلمن أهم العوامل التي و  .من املشرق  افدون ظلوا يتو الذين  العثمانيين

 املشرق عثمانيون على اصدارها الى والتهم في التوافد الفرمانات التي درج السالطين ال

  .إيالة الجزائر لصالح  لتجنيد الاجنادقصد توفير التسهيالت 

لم  فهو ؛ محتشما للغايةتعداد هذه الفئة  بقي وعلى الرغم مما سبق، -

ا انتشارهم الجغرافي محدوداما جعل  . ةمألف نس 11في أحسن الاحوال  يتعد  ، جد 

 سنةإذا أخذنا ف. عاصمة البالد الى جانب بعض املدن الهامةحيث كان يقتصر على 

 :على سبيل املثال، سنجدهم موزعين كاآلتي 1313

جنود ألف يتمركزون في مدينة الجزائر، وبما أنهم  11 مجموعآالف من  °3 

حصن القصبة، وثكنة يقيمون داخل الثكنات ك فقد كانوا، باألساس (انكشارية)



، وبطارية باب الجديد، وبطارية سيدي (أكبر وأقدم ثكنة في البالد)انجية ناللب

 ...رمضان، ألخ

هي بدورها و ، حامية عبر البالد 11على  تتوزعف (فال آ 7أي حوالي )أما البقية ° 

، (البويرة" )سوق حمزة"سفرة، إحدى هذه السفرات كانت تتمركز بـ  71 لة فيمهيك

 ...وأخرى بسور الغزالن

، أخذ حجم هذه الفئة ينكمش أكثر فأكثر؛ بحيث 11مع مطلع القرن و  -

 أغلبهم  ليوعقب الاحتالل الفرنس ي، جرى ترح .1331نفر سنة  0111أضحى ال يتعد 

  .الى املشرق 

تماما زوالها هو  هذه الفئة يلفت الانتباه بخصوصولعل من أهم ما  -

لعل ومرد ذلك الى جملة من الاسباب،  .ة الطويلة التي قضتها في الجزائربرغم املد

 :أبرزها ما يأتي

حالة العزوبة التي كان يعيشها جل  أفرادها الذين كانوا عناصر في الجيش ° 

 .1721باألخص منذ  الجيشقادة الدايات و  يشمل أيضاوكان ذلك الانكشاري، 

هجينا ال يرقى الى  اعنصر  مواعتباره ،(لةالكراغ) من أمهات جزائرية ألبنائهمالتنكر ° 

 .مستوى العنصر التركي الصافي

والكوارث الطبيعية املختلفة التي عرفتها  وألاوبئةالامراض  جراءقضاء الكثير منهم ° 

 .البالد

ب على الاطالق هو انكفاءهم على ذواتهم وانعزالهم عن املجتمع بسولعل أهم ° 

 .املحلي العتقادهم أن ذلك سيعرض امتيازاتهم للخطر ويهدد كيانهم بالزوال



أن كان تأثير هذه الفئة في املجتمع الجزائري املحصلة كانت من ثم، فقد و 

 الادارية ةنظموألا  سالبال أزياءو كوالت عرضيا، لم يتعد بعض الانواع من املأ

  .وال طبيعة ثقافتهمة السكان أسلوب حياوال بنية املجتمع بدون املساس ... البسيطة

 

 فئة ألاعالج  -3

، ُجلبوا الى الجزائر ول أوربية مسيحيةينحدر أفراد هذه الفئة من أص -

 .عن طريق الاسر، لكنهم اعتنقوا الاسالم واندمجوا في الفئة التركية

ارتبط وجود هذه الطائفة وحجمها طرديا بنشاط البحرية الجزائرية، إذ  -

، (17و 11كما هو الحال إبان القرنين ) كان يكثر عددهم في فترات قوة هذه الاخيرة

 (.11ومطلع القرن  13في القرن كما حدث )ات ضعفها ويقل في فتر 

وقد بلغت هذه الفئة أوج قوتها العددية ونفوذها الاجتماعي خالل  -

أي )ألف شخص  21، حيث بلغ عدد الاعالج في مدينة الجزائر وحدها 17القرن 

: الكبيرة على غرار الايطاليين واتهم واشتهر العديد منهم بثر، (حوالي ربع سكان املدينة

  ...على بتشنين وميزو مورتو، ألخ

 

 فئة الكراغلة -0

 (الجيش الانكشاري  عناصر )تراك ألازاوج كنتيجة للهذه الفئة  ظهرت -

لذا فقد برزت ألول مرة في املدن التي تحتضن حاميات تركية . بنساء جزائريات

 ...كالجزائر وتلمسان واملدية والبليدة



نمو مستمر، بحيث ناهز وخالفا للفئتين السابقتين كانت هذه الفئة في  -

، بينما أضحت تمثل في مدينة الجزائر  نسمة آالف 1الـ  11مع نهاية القرن  تعدادها

  . 1غالبية السكان في مدينة تلمسان

هذه  القرابة التي تربطعالقة وبالنظر الى  أما من الناحية الاجتماعية، -

ميسورة  ىشكلت طبقة وسطفقد  من جهة أخرى، وباألهاليجهة  االتراك منبالفئة 

كتولي املناصب العليا : يازاتالامتحصولها على بعض  على ذلك ساعدمما و . الحال

  ...ضريبية بإعفاءاتالتمتع و في الدولة، 

تزايد طموحاتهم  ومن ثمميتهم د الكراغلة وتنامي أهع تكاثر أعدالكن م -

 أخذوان تخوفا لدى الاتراك الذيولد ذلك كل ... وتطلعهم الى املشاركة في الحكم

وظائف السامية في الالحيلولة دون توليهم على  -1111باألخص منذ -يعملون 

فض ى الى اشتداد التنافس بين الطائفتين انتهى بصدام مسلح ما أ . الجيش والادارة

نجح  امسلح اتمرد، هو تدبير الكراغلة ذلكوراء  وكان السبب املباشر  . 1121سنة 

 ،ي العديد من الكراغلة مصرعهملق كانت أننتيجة الو  .في املهد اجهاضهفي  الاتراك

عالوة على ، (الى منطقة وادي الزيتون  باألخص) ن الى خارج مدينة الجزائرآخري ار وفر 

  ...عن وظائف الدولة ملدة نصف قرن  همدابعإ

بتولي مناصب ، سمح الاتراك لبعض الكراغلة لكن مع مرور الوقت -

منصب باي وهران  هامة على مستوى البايلكات، على غرار تولي مصطفى العمر 

 أحمد الحاج و ( 1771-1713)ومحمد الذباح منصب باي التيطري  (1731-1703)

مع بداية القرن أضحى الكراغلة بل   ...، ألخ(1337-1321)طينة قسن منصب باي

 .كات ودار السلطانليستأثرون بغالبية املناصب السامية في الباي 11

                                                           
در عدد هذه الطائفة بـ وغداة الاحتالل الفرنس ي للبالد  -1

ُ
 .آالف في مدينة الجزائر 0، منهم ألف 21ق



وهكذا نسجل بأن هذه الفئة وبالرغم من تزايد عددها وتنامي قوتها 

بدل من السعي الى الاندماج في  ى السلطةاكتفت بمنافسة الطائفة التركية عل

 .املجتمع املحلي الذي تنتمي إليه من جهة أمهاتهم

  

بينها عدة  في هذه املحاضرة بهذه الفئات الثالث التي تجمعكتفي ن :خضتمة

فاءها على وانك ،ستئثارها بالسلطةوا ،أصولها الاجنبية : أهمها قواسم مشتركة

الى باقي الفئات  -هللا تعالي بتوفيق–تطرق نوس... وانعزالها عن املجتمع املحلي فسهان

 .في قابل املحاضرات عثمانيال ابان العهداملشكلة لساكنة املدن 

 

 :أهم املصضدر واملةاجع -6

 ناصر الدين سعيدوني، النظام املالي للجزائر في الفترة العثمانية -
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 .1أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء  -
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 .حنيفي هاليلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني -
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