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 1830-1519تاريخ الجزائر الحديث : التخصص
 01ماستر : المستوى
 تاريخ الجزائر االقتصادي :المقياس
 شدري معمر رشيدة: األستاذة

   
 :مقدمة

لقد عرفت الجزائر خالل العيد، خالل العيد العثماني نشاطا اقتصاديا متنوعا،سواء 
والمبادالت التجارية  ناعات والحرف،صال من من خالل اإلنتاج الفالحي وتنوع منتوجاتو، أو

م، حيث شيدت األوضاع االقتصادية تطورا ممحوظا، 16الداخمية والخارجية، وىذا منذ القرن 
بعدما عانت لفترة طويمة من التقيقر نتيجة االضطرابات الداخمية، والتحرشات االسبانية، 
وىذا التطور ساىم فيو األندلسيون بشكل كبير،حيث أدخموا تقنيات زراعية ومزروعات 
 .جديدة، كما ساىموا بشكل واضح في تطور الصناعات والحرف، والمبادالت التجارية

 : النشاط الفالحي
لقد تنوع النشاط الفالحي في الجزائر خالل العيد العثماني بين النشاط الزراعي، وتربية 

. الحيوانات التي كانت منتشرة في كل المناطق
: النشاط الزراعي: أوال

  :الممكيات الزراعية -1
 ولمحكام حرية التصرف فييا، ،ىي األراضي التي تعود ممكيتيا مباشرة لمدولة:أراضي البايمك -

ألحقت أغمبيا بالبايمك عن طريق المصادرة، الشراء ووضع اليد في حالة الشغور، أو عند 
ترحيل السكان المقيمين عمييا عند رفضيم دفع الضرائب، أو عصيان أوامر البايمك 

  .وموظفيو
م، وقد تميز 17/ه11عرف ىذا النوع من الممكية توسعا ممحوظا منذ أواسط القرن 

نتاجو الوفير من الحبوب خاصة في سيل عنابة  ىذا النوع من الممكيات بخصوبة تربتو، وا 
  . ىكتار389682،حوض سيباو، واد الشمف، سيول متيجة ووىران،  و تقدر مساحتيا ب

وأغمب ىذه الممكيات تنتشر قرب المدن الكبرى، أين تتواجد التجمعات السكانية، 
أما ببايمك الغرب أغمبيا يقع قرب مدينة وىران، أين تقيم قبائل الدوائر  ،واألبراج العسكرية
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 والتي كانت تشغل مساحات شاسعة أراضي العزل فتتمثل فيأما بالشرق الجزائري  والزمول ،
  . ألف ىكتار60حول مدينة قسنطينة، فقد قدرت مساحتيا بـ

  ويخضع ىذا النوع من األراضي لقائد الجبري، . عزل114تبمغ عدد أراضي العزل بـ

:  أنواع04وتقسم أراضي العزل إلى  
 أراضي تؤجر لكبار موظفي الدولة ولبعض القبائل وأعيان :(الجوابرية)العزل الجبري  -أ 

 .البمد
  . يمنح لمقبائل الرحل، التي تعمل عمى رعاية قطعان البايمك:عزل العزيب -ب 
  . يمنح لمقبائل الجبمية واألسر النافذة سياسيا ودينيا:عزل الجبل -ج 

 مقابل جمع الضرائب لمبايمك مع ،منح لمقبائل المقيمة بسيول البايمك:عزل السهول -د 
  ،"الدواير"المحمة، وتعرف بقبائل 

ىي قميمة ال تكاد تكون إال في ضواحي المدن، وىي شبو :(الخواص)أراضي الممك -1-2
 . تشكمت عن طريق الوراثة أو الشراء  إقطاعية، ذات طابع زراعي أكثر منو رعوي ،

تتصف ىذه الممكيات غالبا بصغر مساحتيا، نظرا لخضوعيا ألحكام البيع والكراء 
ويكثر امتالكيا من طرف موظفي الدولة  والوراثة، وأحيانا كثيرة لممصادرة من طرف الحكام،

 3 ماليين ىكتار في الشمال و3، بمغت مساحتيا  وسكان المدن الميسورين وبعض التجار،
 9 ألف ىكتار بقسنطينة يستغل منيا 12ماليين ىكتار في الواحات والقصور منيا حوالي 

  . آالف ىكتار إلنتاج الخضر والفواكو4آالف ىكتار لزراعة الحبوب و

ىي األراضي التي تعود ممكيتيا لمجماعة، أو لمقبائل الغير متعاونة :أراضي العرش-1-3
وتعرف بأراضي العرش بالشرق الجزائري أما بالجية الغربية فتعرف بأراضي  مع السمطة،
السبيقة  

يخصص جزء من ىذه األراضي لمزراعة وجزء كبير لمرعي أو لمتزود بالخشب، تستغل 
جماعيا من طرف أفراد القبيمة أو الجماعات المقيمة بالعرش، وكل شيخ قبيمة ىو من يقرر 

مكانياتيا ىي ال تقبل القسمة وال تخضع و .مساحة األرض لكل أسرة تتالءم مع حاجاتيا وا 
لكن مع مرور الزمن تحولت من ممكيات مشاعة إلى ممكيات   .لعممية البيع والشراء أو الوراثة

  .خاصة
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ىي تمك األراضي التي تم حبسيا لإلنفاق عمى األعمال الخيرية :أراضي الوقف-1-4
 تركزت قرب ."ا أىمياوقف"والمؤسسات الدينية، أو تعود فائدتيا عمى أصحاب الوقف إذا كان 

األراضي الصالحة لمزراعة بالمناطق التابعة ¾ بمغت األراضي الموقوفة ، حيث المدن الكبرى
ويمكن اإلشارة أنو خالل العيد العثماني وحفاظا عمى الممكيات من  مباشرة لمسمطة،

المصادرة أو البيع من طرف أفراد األسرة، وتقربا هلل بعمل الخير، تّم المجوء إلى الوقف 
    .خاصة الوقف الذري، وىو ما أدى إلى تقمص الممكيات الخاصة لصالح الممكيات الوقفية

ىي كل أرض ال يممكيا أحد وال ينتفع بيا، و التي تركت دون :أراضي الموات-1-5
استغالل أو ىي األراضي البور، التي يمكن امتالكيا واالنتفاع بيا، شرط إحيائيا، وقد انتشر 
ىذا النوع من األراضي أواخر العيد العثماني بعد عزوف السكان عمى استصالحيا وتحوليم 

 .من الفالحة إلى الرعي
 
 
: طرق استغالل األراضي والضرائب المفروضة عميها-2 
 :طرق استغالل األراضي-2-1

لقد اختمفت طريقة استغالل األراضي بالجزائر خالل الفترة العثمانية عمى حسب نوعية 
. الممكية

 وتم استغالليا بعدة لقد شكمت أراضي البايمك قطاعا فالحيا ىاما،: أراضي البايمك 
  :طرق منيا


ىو بمثابة عقد استئجار يحصل بموجبو الخماس عمى أجرة عينية، أي : نظام الخماسة 

وتوفر  خمس المحصول، مقابل خدماتو مدة سنة كاممة، أين يقوم بأعمال الحرث والحصاد،
 وعند جني المحصول وقبل أن يتسمم  لو كل وسائل العمل من محراث، حيوانات وبذور،

 .الخماس حصتو المقدرة بالخمس،  يخصم منو ما عميو من ديون وتسبيقات


وىي من العادات التي كانت وال تزال منتشرة في بعض المناطق خاصة  :(السخرة)التويزة  

باألرياف، وقد عمدت السمطة إلى استغالل ىذا النظام، حيث تخضع وتسخر جماعة الرعية 
   .في حال لم تكف اليد العاممة من الخماسة، لمخدمة في أراضييا
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أو يتم فييا كراء أراضي البايمك  . كان يمنح لضباط الجيش واألعيان لفترة محددة:الحكـور 

 .لسكان الدواوير والقبائل المجاورة ليا

تستغل من طرف أصحابيا مباشرة، وأحيانا يستعان بعمال وأجراء مقابل  :أراضي الممك- ب
أجر معين فترتي الحرث والحصاد، أو تستغل عن طريق الخماسين، إذا لزمت الحاجة بحيث 

   . اإلنتاج خاصة في الممكيات الكبيرةخمسيمنح ليم كذلك السكن ووسائل العمل مقابل  

تستغل ىذه األراضي حسب إمكانيات أفرادىا، بحيث يترك جزء منيا  :أراضي العرش- ج
الستغاللو في الرعي، فيي تكفل ألفراد الجماعة حرية اعتماد نمط االستغالل الذي يجمع ما 

ليذا فيي تخضع لنظام االستغالل  بين زراعة الحبوب واألشجار المثمرة وتربية المواشي،
".  التويزة"يتم استغالل ىذه األراضي الزراعية  بصورة جماعية والمزدوج،

 يسير أرض الحبس المستفيد منيا الذي يستغميا مباشرة أو :استغالل أراضي الوقف-د
 "الخمو" يمجأ القائمون عمى األوقاف األىمية إلى نظام أو، (وكيل)يضعيا بين يدي وسيط 

في حال عجز المستفيد عن استغالل الحبس، أما استغالل أراضي الحبس العام والذي 
 حيث يدفع "العناء"عن طريق ما يسمى تستغل يخص المؤسسات الدينية والخيرية، فيي 

أما أراضي الزوايا باألرياف فقد كانت ، المستفيد من الكراء مبمغ سنوي يحدده المجمس العممي
 رغبة منيم في نيل بركة المرابط، كما تستغل كذلك عن طريق "التويزة" تستغل عن طريق

. من الطمبة المقيمين بيا  أو من طرف جال الزاوية،ر
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: الضرائب الزراعية-3
لقد وفرت مختمف األراضي الزراعية، كميات كبيرة من الحبوب والمنتوجات، إضافة 

إلى مقادير نقدية، كانت تجمع من الفالحين في كل البيالك، حتى أصبحت المصدر الرئيسي 
 وازدادت أىمية ىذه الضرائب ،لمداخيل كل األقاليم، وحتى خزينة الدولة بدار السمطان

ومن أىم  نتيجة تراجع قوة األسطول الجزائري، وتنوعت،خاصة بعد تناقص الموارد البحرية،
 :الضرائب التي كانت تفرض عمى األراضي الزراعية نذكر

الضرائب الشرعية أو االعتيادية، ىي الضرائب التي سنتيا : الضرائب الشرعية- 3-1
الشريعة اإلسالمية، وألزم بيا الفرد، منيا العشور ،وتخص الحبوب ،  والزكاة تخص 

 .الحيوانات والمواشي
 ىي ضريبة شرعية تؤخذ عمى المحاصيل الزراعية بنسبة العشر، وقد ترتفع :العشــور  -أ

ىذه النسبة لتصل إلى الثمن بدل العشر، ويمس العشور أراضي الممكية الخاصة الخاضعة 
في البداية كان تحصيميا يتم باقتطاع عشر اإلنتاج، إال أنو تغير  لمراقبة البايمك الفعمية،

وأصبح يعتمد عمى نظام الزويجة أو الجابدة، ومقدار العشور عن كل زويجة حوالي صاع، 
تشكل مدخوال أساسيا لمبايمك،  العشور كانت، من القمح وصاع من الشعير وحمولة من التبن

 صاع 20762قيمة ب  فرنك،39680 توفر لمبايمك ما ال يقل عن حيثبايمك الشرق خاصة 
 . من الحبوب مقسمة إلى نصفين قمح وشعير

:  الـزكـاة- ب 
 ليس أقل من 40 ليس أقل من ذلك وزكاة الغنم 05نصابيا وفق الشرع ، في اإلبل   

، لكن في العيد العثماني لم تخضع ليذا الحكم الشرعي 30ذلك وزكاة البقر ليس أقل من 
كمية، حيث أبقت الحكومة العثمانية عمييا ضمن نصيبيا الشرعي، مع إدخال بعض 

 .التغييرات الطفيفة، وذلك تجنبا ألي شكل من أشكال الفوضى واالضطراب

يعد ىذا النوع من الضرائب طارئا لظروف سياسية :الضرائب المستحدثة- 3-2
 استحدثتيا السمطة وقد واقتصادية، خاصة لسد العجز المالي، وتزويد الخزينة بالمال،

 بعد أن تقمصت الموارد عمييا أكثر أواخر العيد العثماني العثمانية في الجزائر واعتمدت
 نتيجة التطورات التي حدثت في المنطقة، كتطور األساطيل األوربية، الذي قابمو البحرية،

فرضتيا عمى سكان ضعف األسطول الجزائري، الذي كان يعد أىم مورد لمخزينة، لذلك 
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 ومن الضرائب  .المدن واألرياف ، لكنيا كانت باألرياف أكثر،لذلك ألحقت بيا أضرارا كبيرة
: التي فرضت عمى الجانب الفالحي الخاصة بأراضي السبيقة أو العرش 

ىي ضريبة استثنائية  تدفع عينا أو نقدا تفرض عمى قبائل الرعية،كمما : المعونة والمزمة- أ
 . من أجل تموين الجند في األرياف، في الحاالت الطارئة   ،دعت الضرورة

 وىي ضريبة غير محددة ال من حيث الكمية وال من حيث الوقت، لكنيا غالبا :المعونة -
 بالمدن وفرق النوبة المستقبمة .تقدم فصل الصيف بغرض تمويل الحاميات العسكرية

 . باألرياف

 وىي ضريبة استثنائية، تدفعيا القبائل ، لممساىمة في نفقات الجند باألرياف :المزمة- 
وكانت تختمف وفقا  تدفع مرتين في السنة في الصيف والربيع،وتكون ضريبة نقدية أو عينية، 

 . لممناطق والنواحي
وتسدد ،  وىي ضريبة تفرض عمى المناطق البعيدة أو الخارجة عن إرادة السمطة:الغرامة- ب

 . نقدا أو عينا، والغالب أنيا كانت تؤخذ عينا في شكل مواشي ومواد غذائية
 تدفع عينا و ،تؤخذ عمى حسب مساحة األرض (ثابتة)ىي ضريبة سنوية قارة : الحكور-ج

  .أو نقدا
ىي ضريبة ظرفية تفرض عادة عمى القبائل المتمردة عند إخضاعيا أو طمبيا  :الخطية-د

  .األمان، وقد تفرض عمى األفراد كعقاب ليم عند مخالفتيم القانون أو دية لممجرمين

المالحظ أن ىذه الضرائب المستحدثة أو الظرفية التي فرضتيا السمطة كانت بحجة و
سد العجز المالي الذي تشيده االيالة، لكن في حقيقة األمر أن جزء من ىذه الضرائب  كان 

. اة ،أو يوجو لمموظفين الكبار والشيوخ كترضياتبيستولي عميو الج
  :الوسائل والتقنيات المستخدمة في الزراعة-4
لقد أثرت األساليب المتبعة في النشاط الفالحة عمى تطوير الزراعة  : الحـرثأدوات- 4-1

بالجزائر، وكانت أحد العوامل المتحكمة في مردودىا، ومن الوسائل  واألدوات المستخدمة  
 الرخافة، الفأس، المنجل، ،المعول: سواء في الحرث أو الحصاد، ىي وسائل تقميدية مثل

النوع  :نوعان وىو الوسائل ىذه أىم المحراث ويعتبر . إلخ...والعربة، والمذراة، المدرة المجرفة،
والمتكون من قطعتين قصيرتين مجمعتين ومزود   الثقيل المحراث الخشبياألول يتمثل في

، فيو عبارة بالمحراث البسيطأما النوع الثاني ما يعرف  بالسكة الحديدية في طرفو السفمي،
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أما األراضي شبو   .عن عربة مجيزة بفأس ويستخدم في المناطق الجبمية ولدى فقراء السيول
منبسطة فكانت تستغل باستخدام الفأس وعضالت اإلنسان، أما بالنسبة لمحصاد كان يستخدم 

.  البسيط الذي يتمف السنابل أكثر مما يحصدىا المنجل اليدوي
من خالل المجوء إلى رماد األعشاب  التربة تحضير يتم كان :الـتـربـة تحضيـر طريقة-4-2

المحروقة وفضالت الحيوانات لتخصيب التربة، وعند عدم توفرىا يمجأ الفالح إلى ترك 
 .األرض بور لمدة سنة حتى تستعيد خصوبتيا

 معظم ألن والقنوات، الخّزانات توفر لعدم وذلك قميل، الري استعمال كان:نظـام الـري-4-3
  كان لذلك الصيف، فصل خالل وتجف الشتاء في مجارييا عن وتخرج تفيض األنيار

 مينا كواد القريبة، الوديان عمى يضعونيا التي الترابية، السدود عمى يعتمدون الفالحون
 وراء السبب ويعود واألخشاب، الطين من بسيطة حواجز بوضع وىذا ،وغيرىا ،الشمف،الصومام

 السدود إنشاء عمى تساعدىم لم التي السكان، معيشة ومستوى البدائية األساليب ىي ذلك
  .عشر السادس القرن في األندلسيون بو قام ما باستثناء المروية، الزراعات إلى وااللتجاء

المالئمة،  الري بطرق نظام الري، وىذا لمعرفتيم تطوير عمى األندلسيون ساعد وقد
  ،والقناطير الحنايا وبنوا والقنوات، السواقي ومدوا الصياريج، وأنشئوا،األحواض حيث

 جزءا فاستعمموا العيون، مياه استغالل في األندلسيون الصناع نجح كما ،والناعورات،النوريات
  .البساتين في ري منيا

 


