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 1830 - 1519 الحذيث الجزائر تاريخ :التخصص

 01 ماستر :المستوى

 االقتصادي الجزائر تاريخ :المقياس

 رشيذة معمر شذري :األستارة
 

 :03المحاضرة
: االنتــــــــــــــــــــــاج الفالحــــي-5

في المجتمع الجزائري، المصدر األساسي لمعيشة الجزائرييف، ة شكمت الفالح
مف سكاف األرياؼ % 90بالدرجة األولى، حيث أف  فالمجتمع الجزائري كاف مجتمعا فالحيا،

يمارسوف الفالحة، و كاف اإلنتاج مف أجؿ تمبية حاجيات األفراد بالدرجة األولى ثـ التسويؽ 
. بعد تحقيؽ الفائض

: االنتاج الزراعي-5-1
كانت منتوجات الجزائر في الميداف الزراعي متنوعة جدا ، وقد اختصت كؿ منطقة 

بإنتاج نوع مف المحاصيؿ حسب ظروفيا الطبيعية والمناخية، ومف المنتوجات الزراعية نذكر 
: مايمي

والمالحظ في الجزائر أنو ال تكاد تخمو منطقة مف زراعة الحبوب، : الحبوب - أ
وكانت تصنؼ كونيا المصدر األساسي لممعيشة، لذلؾ نجد زراعتيا تنتشر في كؿ السيوؿ 

 .حسب نوعيتيا وطبيعة األرض
و مف أىـ الحبوب نجد القمح  خاصة مف النوع الصمب، ويعرؼ ىذا النوع بالجزائر 

الموجو لصنع الخبر الجيد، وينتج ىذا النوع في المناطؽ التمية واليضاب " بالبميوني"
الداخمية، أما المناطؽ الساحمية أو بعض المناطؽ المنخفضة فكانت تنتج قمحا أقؿ جودة 

مثؿ قمح متيجة ، ألنو يميؿ لمسواد وقميؿ النشاء، وال يمكف  نتيجة نوعية التربة والرطوبة،
  .االحتفاظ بو ألكثر مف سنة، ألنو يفسد بسرعة نتيجة مناخ المنطقة الرطب

كما يزرع في مميانة، ومينا بالغرب  فكاف ينتج مع الذرة قرب الحامة بقسنطينة،، أما األرز 
. موجو لالستيالؾ المحمي لكنو ال يكفي، لذلؾ يتجو البايمؾ لالستيراد مف مصر الجزائري،
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: الفواكه والخضر والمزروعات النادرة-ب
 ارتبطت زراعتيا بالمناطؽ والفحوص القريبة مف المدف ، وتواجدت :األشجار المثمرة -

أيضا بالمناطؽ الجبمية، التي اشتيرت بيا زراعة أشجار التيف، الموز، الزيتوف، البرتقاؿ، 
الميموف، العنب، الرماف، التفاح، والعناب، أما المناطؽ الصحراوية فقد اشتيرت بزراعة 

 .وغيرىا مف الواحات، غالنخيؿ بالزيباف، واد سوؼ، وواد ري
والمالحظ أف زراعة األشجار المثمرة تحسنت نتيجة جيود األندلسييف، خاصة في 

بداية العيد العثماني، حيث اشتيرت فحوص شرشاؿ والقميعة بزراعة التوت األبيض 
 حيث ،واألسود، وطوروا زراعة القطف واألرز نواحي مستغانـ ومميانة والزيتوف نواحي عنابة

 عود زيتوف أثناء إقامتو بعنابة ىروبا 30.000نجد مصطفى قرنداش األندلسي غرس بعنابة 
. مف باي تونس، إضافة إلى زراعة التيف الذي اشتيرت بو نواحي برشؾ

ألودية، وفي الجنات واالمحاذية لممدف، المناطؽ اشتيرت بيا المناطؽ الساحمية و: الخضر-
والبساتيف والضيعات خارج المدف وفي المناطؽ الجبمية واألطمس البميدي ومميانة، ومرتفعات 

والطماطـ، البصؿ  تممساف، ففي مدينة الجزائر كاف يزرع العدس، الحمص، الفاصولياء،
  لالستيالؾ العائمي  وكميا موجيةوالفمفؿ، البطيخ الطويؿ،

يضاؼ إلى ىذا بعض المزروعات النادرة مثؿ النيمة، الخشخاش، : المزروعات النادرة-
والقطف الذي كاف ينتج في ضواحي مدينة الجزائر، وفي سيوؿ مينا  الكيؼ، العنب، الكتاف ،

  فينتج في ضواحي عنابة وفي جيات دار السمطاف،التبغوالشمؼ ومستغانـ، ومحصولو، أما 
في بعض الواحات الصحراوية، كواد سوؼ، الذي تميز تبغو بطيب نكتو، وكذلؾ كما يوجد 

تبغ أوالد الشبمي بمتيجة الوسطى ذو النوعية الممتازة، وىو مف أرقى أنواع التبغ في العالـ، 
  .ويصدر منو نحو تونس وطرابمس

كانت تغطي مساحات شاسعة في التؿ واليضاب ومرتفعات األطمس : األشجار الغابية-ج
يدوغ والقالة، لكف ىذه المساحات الغابية تقمصت أواخر العيد  الصحراوي، وسيبوس وا 
العثماني نتيجة القطع المستمر لألشجار ،نتيجة االمتيازات التي منحت لمفرنسييف ثـ 

ـ امتياز قطع األشجار 1812اإلنجميز، بقطع أشجار الكروش والزاف، فإنجمترا منحت سنة 
 فرنؾ، ثـ تعرضت الغابات لمحرؽ أثناء االحتالؿ 200000مقابؿ إتاوة سنوية قدرت بػ

  .الفرنسي، وقبميا استنزفت مف أجؿ بناء المنازؿ أو التدفئة، أو بناء السفف
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: االنتاج الحيواني-ثانيا
شكؿ الرعي وتربية الحيوانات المصدر الرئيسي لمعيشة سكاف المناطؽ الغير مالئمة 

لمزراعة، خاصة في المناطؽ السيبية والجيات الجنوبية، بينما في الشماؿ اعتبر نشاطا 
مكمال لمنشاط الزراعي،وقد اشتيرت مختمؼ مناطؽ اإليالة بتربية الحيوانات المختمفة 

 .كالماعز، األغناـ، األبقار، البغاؿ، الدواجف، الخيوؿ العربية ذات الشيرة العالمية
وحسب اإلحصاءات الفرنسية فقد بمغ عدد األغناـ أواخر العيد العثماني 

 جمال 213321 رأس بقرة و1031738 رأس ماعز و3384.902 رأس و6850.205
ببايمؾ الشرؽ فقط وجد   بغال،109069حصانا و131035 حمار، و178864وناقة و

 خيؿ، 90636 رأس بقر، 346000 رأس ماعز، 311767 رأس غنـ،3210000
 جمال،أغمبيا خاص بالنمامشة ،الحراكتة، أوالد عطية، أوالد عبد 269086 بغؿ، 76723

....  النور
الوعؿ، األرنب، الحجؿ، البط الوحشي، أما : إضافة إلى ىذا ىناؾ حيوانات برية أخرى منيا  

.  بالصحراء فنجد الضباء، الغزالف، الماعز الوحشي
في األخير ما يمكف قولو ىو أف اإلنتاج الزراعي في الجزائر كاف متنوعا،إال أنو كاف 
يقتصر جمو عمى تمبية حاجيات السكاف فقط، دوف التوجو إلى التصدير، وىذا لعدة عوامؿ 

 . وأسباب
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: 04المحاضرة 
: العوامل المؤثرة والمتحكمة في اإلنتاج الزراعي- 

عمى الرغـ مف تنوع المحاصيؿ الفالحية ،إال أف الفالحة عانت مف عدة عوامؿ طبيعية 
: وبشرية، واجتماعية  أثرت في كمية اإلنتاج ونوعيتو منيا

:  العوامل الطبيعية-1
 :الجفاف والمجاعات-1-1

 ما تعرضت الجزائر إلى المجاعات نتيجة فترات الجفاؼ الدورية المصحوبة كثيرا
، 1737، 1735فالجفاؼ ضرب الجزائر عدة مرات نذكر منيا سنوات  .غالبا بغزو الجراد

ـ، 1827ـ،  إضافة إلى الجفاؼ الذي اجتاح الجزائر عاـ 1815، 1845، 1804، 1770
حيث  قمت المحاصيؿ، مما جعؿ الباشا يفرؽ الخبز عمى الناس، لذلؾ عرفت ىذه السنة 

. بعاـ خبز الباشا
ونتيجة الجفاؼ تقؿ المحاصيؿ وترتفع فييا األسعار مما يصعب المعيشة عمى السكاف 

 سنوات، بسبب 6 وقع الغالء في القمح مدة ، حيث ـ1771حدث عاـ  مثمما .خاصة الفقراء
 . الصاع الواحد أربعة بجة، وأدى إلى موت الناس جوعا في األسواؽارتفع سعرالقحط، 

تفتح الباب أماـ األوبئة كذلؾ ويروح ضحيتيا الكثير  فالمجاعات عندما تضرب البالد
 5656ـ وراح ضحيتيا 1580-1579مف البشر، منيا  المجاعة التي ضربت البالد سنة 

 شخص 1700 سنوات راح ضحيتيا 4ـ ضربت مجاعة لمدة 1752أما سنة   .شخص،
. بمدينة الجزائر وحدىا

ـ 1804كما تعرضت قسنطينة لمجاعة شديدة، إذ يذكر صالح العنتري أنو في سنة 
وقعت مجاعة شديدة وقحط أحدث أضرارا كبيرة عمى قسنطينة داـ ذلؾ ثالث سنوات، حتى 

  . يقتاتوف عمى الدـ والميتة وغير ذلؾ مما ال يباح اقتياتو الناسصار
 ساعدت عمى ظيوره الظروؼ المناخية، والمرتبطة خاصة بالمناخ :الجـراد -1-2

الصحراوي وتأثيره عمى المناطؽ التمية والسيمية خاصة منيا الخصبة، فقد كاف زحفو متوقعا 
 مما يؤدي إلى انتشار ،يشكؿ كارثة كبرى عندما تسبقو فترة جفاؼ وكؿ خمسة سنوات،

المجاعات وحموؿ الوباء بعده، وىذا يؤدي إلى انييار اإلنتاج الزراعي، كما حدث سنة 
 . ـ عقب تعرض األراضي الزراعية إلى زحؼ الجراد الذي أدى إلى دمار المحاصيؿ1722
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، 1791، 1789: ومف أمثمة حدوث المجاعات بعد زحؼ الجراد نذكر سنوات الجراد التالية
، 1760ـ وأكثر السنوات دمار بالمحاصيؿ الزراعية ىي سنوات 1822،1829، 1813
1778 ،1780 ،1784 1789 ،1790 ،1791 ،1794 ،1798 ،1799 ،1800 ،
ـ ، وبيع الصاع مف القمح 1815ـ، وسنة 1817 و1815و قد تكرر كذلؾ سنة   .1815

 .سمطاني½  سمطاني بعدما كاف سعره 05بػ
تعتبر الزالزؿ مف الكوارث الطبيعية، التي تؤثر عمى اإلنتاج الفالحي، وذلؾ : الـزالزل-1-3

لما تحدثو مف خسائر مادية وبشرية، وآثاره مف العوامؿ المساعدة عمى انتشار المجاعة 
ـ، 1632وىجرة السكاف ،خاصة الفالحيف عف الحقوؿ وأمثمة عمى ذلؾ نجد زلزاؿ عاـ 

ـ أخطر زلزاؿ، وقد راح ضحيتو  ما ال يقؿ عف 1716ـ، ويعد زلزاؿ 1676ـ و1693
 فيفري ،وكانت اليزات تتردد كؿ نصؼ ساعة، مما 05 إلى 03ألؼ نسمة، ضرب مف 20

ـ ،حيث دامت 1755اضطر السكاف إلى الفرار إلى األرياؼ، وأشد اليزات تدميرا كاف عاـ 
أدى إلى توقؼ األعماؿ ما االىتزازات األرضية متتابعة وعنيفة لمدة تناىز الشيريف وىذا 

    .الزراعية في الحقوؿ طيمة سنة
 يوما، أعنؼ زلزاؿ، 18ـ باألطمس البميدي الذي استمرت ىزاتو 1825ويعد زلزاؿ 

فأصبحت خرابا   مما أرغـ الفالحيف، عمى مغادرة حقوليـ و تدمرت عمى إثره مدينة البميدة،
 يوما تصؿ أحيانا في الميمة الواحدة 15،ووصمت ىزاتيا حتى مدينة الجزائر ، واستمرت مدة 

  . ىزات10حتى 
كاف عامؿ المناخ مف بيف العوامؿ األساسية التي تتحكـ في  :طبيعة المناخ-2-1

 انعداـ ونقص اإلنتاج وظيور المجاعات
  :الفالحي اإلنتاج في المتبعة القديمة األساليب-2-2

عانت الفالحة الجزائرية في أواخر العيد العثماني مف عدة مشاكؿ تعيؽ تطورىا 
وازدىارىا، وتعود ىذه الصعوبات إلى التقنيات الفالحية البدائية المستعممة في خدمة الزراعة، 

بورا حتى تستعيد  األراضي وترؾ الري، وتقنية المستعمؿ الثقيؿ الخشبي المحراث فعدـ تطور
مثؿ  الضارة واألعشاب النباتات اقتالععدـ اىتماـ الفالحيف ب إضافة إلى خصوبتيا،
 .الزراعة تطور مف حدت النباتات، مف والبرواؽ وغيرىا العقيـ ،الشوفاف
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  :الظروف الصحية -3
تسبب مما المجاعات والفياضانات أدت إلى ظيور األوبئة، بشكؿ مستمر، إف تواتر 

. فييا سوء حالة السكاف وتدىور وضعيـ المعيشي وتتالي الكوارث الطبيعية عمى البمد
الطاعوف مف بيف أخطر األوبئة التي عانت منيا الجزائر وذلؾ لظيوره بصفة  ويعد
ويرجع تاريخ ظيوره في العيد العثماني إلى عاـ  ،  سنة25 سنة أو 15دورة مرة كؿ 

ـ، وقد عرؼ الوباء انتشارا واسعا خاصة في 1822ـ واستمر في الظيور إلى غاية 1541
 ـ، 1556منيـ صالح رايس سنة  المناطؽ الساحمية، وقدر الضحايا بتسعة آالؼ ضحية،

حيث ، خمؼ آثار سمبية اجتماعيا واقتصاديا، الذيـ1718وباء  كذلؾ ومف بيف األوبئة نجد 
    .ارتفعت معيا األسعار إلى ثالث أضعاؼ، ما تسبب في تجويع الطبقات الفقيرة

ـ، اعتبر مف أطوؿ وأشرس األوبئة 1788 -1784 أما الوباء الذي ظير مابيف  
 نسمة، حيث خمؼ وباء 5000بنواحي مدينة الجزائر فتراجع خاللو عدد سكاف المدينة إلى 

 أشير،  04ـ، خسائر بشرية مروعة، حيث قضى عمى ثمث السكاف، في ظرؼ 1787عاـ 
  .،كما تسبب في ىالؾ ثمثي مدينة عنابة بمدينة الجزائر وحدىا نسمة16.721توفي بسببو و

ـ، فقد  تميز باتساع نطاؽ انتشاره فقد عـّ أراضي اإليالة الجزائرية 1822-1816أما وباء 
 سنوات وتسبب في إىماؿ عدد كبير مف األراضي 07بحدة قؿ نظيرىا، واستمر ىذا الوباء 

 6 جواف إلى 21 وفاة في الفترة الممتدة مف 330.13الفالحية، ووصمت نسبة الوفيات 
  .ـ 1818سبتمبر 

  :سياسة الحكام-4
زادت مف شقاء الفالح ، خاصة في  في مجاؿ الجباية المتبعة سياسة الحكاـ إف  

الضرائب  وأكانت ترتكز عمى الضرائب االعتيادية  والتي الفترة األخيرة مف العيد العثماني، 
 عمى الرعية ازدادت وطأتيا فيذه السياسة الجبائية ،ذات الطابع اإلداري والصبغة االقتصادية

  .واألرياؼ، خاصة عندما نقصت المغانـ البحرية في السنوات األخيرة مف العيد التركي
فيذه الظروؼ الصعبة التي كاف يعيشيا الفالحوف، جعميـ ييمموف األرض ويتحولوف إلى 

 أدى إلى تحوؿ أغمب المساحات ، مماالرعي الذي ساعدىـ في اإلفالت مف حياة الضرائب
وباإلضافة إلى ىذا فسياسة الحكاـ الرامية إلى التحكـ في ، الزراعية إلى مساحات رعوية 

الفالحيف عف خدمة األرض وعدـ قدرتيـ عمى دفع عزوؼ  أدى إلى  وتجارتيازراعة الحبوب
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ىماؿ الزراعة والمجوء إلى حياة  ،ضديونيـ ومستحقاتيـ لمالكي األر أدى إلى قمة اإلنتاج وا 
. ومف دفع الضرائب الترحاؿ ىروبا مف بطش الحمالت العسكرية

: تأثير الثورات عمى الوضع الفالحي-5
سخط الرعية عمى   نتج عف السياسة الضريبة وما انجر عنيا مف معامالت،لقد

الحكاـ والقياـ بعدة ثورات وانتفاضات ومف أبرز تمؾ الثورات التي قادتيا الطرؽ الصوفية، 
ـ بقيادة الشريؼ ابف األحراش 1804ـ نذكر منيا ثورة الدرقاوييف عاـ 19مطمع القرف 

الثورة الدرقاوية وأيضا الثورة التيجانية في عيف ماض  بقيادة محمد والدرقاوي في قسنطينة، 
 .التيجاني

 و ما أدى إلى قمة اإلنتاج، الذي تسبب ،فيذه الثورة كانت ليا انعكاسات وخيمة عمى األىالي
انعدمت الحراثة والذىاب إلى وكثر الفساد والسرقة والسطو في الطرؽ، ، وفي انتشار المجاعة

.  كما أنيا خمفت خرابا عاما  بااليالة ،األسواؽ مخافة ما قد يحدث
 :المراجع 

 الحياة الريفية باقميـ مدينة الجزائر: سعيدوني
البوعبدلي كتاب الجزائر في التاريخ العيد العثماني / سعيدوني 
   جزائريةورقات: سعيدوني

. سعيدوني تاريخ الجزائر في العيد لعثماني.
الزبيري التجارة الخارجية 

  أرزقي شويتاـ، المجتمع الجزائري وفعالياتو
 - فمة موساوي القشاعي، النظاـ الضريبي بالريؼ القسنطيني 

 ىاليمي حنيفي، أوراؽ في تاريخ الجزائر في العيد العثماني
 


