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 :الخطة

 : تمهيد –

 ...(الاشرافالاندلسيون، البلدية، ) فئة الحضر -4

  الجالية اليهودية  -5

 أهم املصادر واملراجع -

 

 

 : تمهيد -

الى في العهد العثماني طرقنا فيما سبق الى تقسيم املجتمع الجزائري ت

مكونات  دراسةفي بعد ذلك  شرعناو . سكان املدن وسكان الريف: سمين كبيرين هماق

 جمع بينها ت اتاستعرضنا ثالث فئفل، الاو القسم 
 
 ها الاجنبية أو املختلطةأصول

في هذه و. وهي ألاقلية التركية وألاعالج والكراغلة في أعلى الهرم الاجتماعي هاجد  اتو و 

الحضر : دراسة ذات القسم مع التطرق الى فئتين آخريين هما  سنواصل، املحاضرة

 .والجالية اليهودية
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 :فئة الحضة  -4

 بصفة باملدن القاطنة السكانیة املجموعات من ساأسا هذه الفئة تتشكل -

 . ةدائم

أفرادها في املجال  جل   عملتمثل طبقة اجتماعية محظوظة، يهي و  -

 وقد ظهرت. يحتكرون الوظائف في سلكي القضاء والتعليمو الحرفي وقطاع التجارة، 

..  على غرار ابن الفقون وابن باديس وابن عبد الجليلعائالت متنفذة  عدةمن بينهم 

 . ..العديد من العلماء و الفقهاءفي أوساطهم غ نبما ك

واملنزلة  والحظوة الاجتماعية الاقتصادي الرفاهعلى الرغم من و  لكن -

لم يكن لها  ،(11و 11القرنين  باألخص خالل)الثقافية التي تمتعت بها هذه الفئة 

، واقتصر دورها على مجرد املحافظة يذكر على نظام الحكم وال سياساتهأي تأثير 

  .  على امتيازاتها الفئوية

ضمت  فقديبدو في الظاهر، لم تكن هذه الفئة متجانسة، وخالفا ملا  -

 : عدة مجموعات توجد بينها اختالفات عديدة، أهمها ثالث

الى فترة  اتعود أصولهوهي أقدم املجموعات التي سكنت املدن، و  : ةالبلدي° 

 . خليط من ألامازيغ والعرب يية الوسيطة وهالاسالم

. كانت قليلة العدد، وتتميز عن بقية الحضر باالنتساب الى آل البيت : الاشةاف° 

ومع الوقت . واشتهر أفرادها بالورع والتقوى ما أكسبهم احترام الحكام والرعية معا

 .أسرة 033الحضر، ولم يبق منهم سوى ما يقارب  عمومذاب أكثرهم في 

يعود استقرارهم في املدن الجزائرية الى ما قبل العهد العثماني، لكن  : لدندلوي ن الا ° 

بفعل وصول موجات هجرة جديدة خالل القرن  خاللهزادت أعدادهم بشكل كبير 

ومرد ذلك بشكل خاص الى تطبيق (. 1113و 1111و 1113: باألخص سنوات) 11
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بين ( 1161-1551)ب الثالث قرارات الطرد الجماعي التي أصدرها ملك اسبانيا فلي

 . 1114و 1135سنتي 

 : حيث نجم عنها وكان لهذه الهجرة تأثيرا ايجابيا على املدن الجزائرية، 

لهؤالء املهاجرين في  الاقتصادي الدؤوب إذ ساهم النشاط: ازدهار اقتصادي+ 

 وألاشغالر املهن كتطوي: وهو ما تجلى في عدة مظاهر تحسين الاوضاع الاقتصادية،

 دودةبجلب  الحریر صناعة خاصةو  والفخار  والنجارة، والخزف، كالخیاطة)اليدوية 

وتطوير زراعة  وازدهار املعامالت التجارية واملالية، واستصالح الاراض ي، (القز

 املحيطةالسواقي في الفحوص  وإنشاءتقنيات الري املتطورة  وإدخالالاشجار املثمرة 

 ...(. مسانبمتيجة وشرشال وعنابة وتل) باملدن

... تنس ودلس وشرشال: مدن من رمادها كـ -بفضلهم– انبعثت فقد : عمراني توسع +

وازدهرت مدن قديمة كتلمسان وعنابة ... وأنشئت مدن جديدة كالبليدة والقليعة

 ...هذا الى جانب اسهامهم الكبير في تطوير فن العمارة وبناء الحصون  ...ومستغانم

ارفهم الواسعة الى جانب ما تميزوا به من رقة الذوق وذلك بفضل مع: تطور ثقافي+ 

 وألادب والوراقةالطب  وحسن امللبس والتفنن في العمارة والنحت والتميز في

 ...واملوسيقى و الغناء

يجة لكل ما سبق، أضحت هذه الطائفة تمثل مجموعة ميسورة اقتصاديا نتو 

ضيع ، واشترت يلةجممنازل  امتلكتكونت ثروات ضخمة و ومحظوظة اجتماعيا؛ ف

ر املرتفع من الضرائب الذي كانت اومما كان يعكس ثراءها، املقد... واسعةخصبة و 

وكذا العدد الكبير من الاوقاف الذي كانت تحبسه ألغراض  ،تؤديه لخزينة الدولة

 .  مختلفة
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 :الجضلية اليه دية  -5

 هم آخرون ، بينما يعتبر فئة الدخالءضمن اليهود  الدارسين بعض  يصنف 

كفئة مستقلة  متناوله  -هنا- أننا فضلنا إال الحضر، الهامة لفئة كونات امل إحدى

بعضها دخيل وبعضها  ،من عدة طوائف -الواقعفي - يتشكلون    مذلك لكونهو  ،بذاتها

 :الطوائف تلكوفيما يلي أهم . آلاخر أصيل

تعود أصولهم الى ما قبل الاسالم، وهم إما قدموا و  :  التوشابیم اليهود -

 الذين اعتنقوا اليهودية، السكان املحليينأو من  منذ العهد الفنيقي من املشرق 

 .العرب باليهود ويعرفون أيضا

 نزحواألنهم " ألاندلس یهود"ـ ب يدعون  :  (أو السافرديم) املیغورشیم يهودال -

، تعرضوا له الاضطهاد الذي فرارا منمن الاندلس بعد سقوطها في يد النصارى 

 .11الى منتصف القرن  15زوحهم من نهاية القرن نواستمرت عملية 

 من 11قدموا بعد منتصف القرن  " :النصارى  یهود" أو إلافرنج یهود  -

املواني البليار وأوربا الشمالية وفرنسا وانجلترا وباألخص من كجزر  ألاوروبیة نالبلدا

 كعائلتي تخصصوا في الوساطة التجارية بين الجزائر وأورباو .. ." لیفورن" كـ ةطیطالیإلا 

 .وبوشناق بكري 

، ألن املصادر ركزت على املدن ليهودالاجمالي لعدد المن الصعب تقدير 

ادهم كان في ارتفاع مستمر لكن الثابت أن تعد. الرئيسية وأهملت املناطق الداخلية

 قدر  -مثال–ففي مدينة الجزائر . ثم أخذ في التدني 11الى غاية منتصف القرن 

آالف في منتصف  13من  أزيدآالف وارتفع الى  5حوالى ب 11عددهم أواخر القرن 

لم  سعتهاث تشير املصادر الى أن معابدهم الست في املدينة ورغم ي، بح11القرن 

ليصبحوا  بعد ذلك التناقصفي أخذوا  لكناستيعابهم يوم السبت، تكن قادرة على 

    .1103آالف عند الاحتالل الفرنس ي  5وحوالي  11آالف أواخر القرن  1أقل من 
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 منهم؛ فكان الحرفالتجارة و  اليهود سمار من الناحية الاقتصادية، 

احتكروا  كما ...لزجاجا وصانعو والخیاطون، ،وباعة ألاقمشة والخردوات البقالون،

 ةممارسب -باألخص–روا اشته و. العملة في مدينة الجزائرصناعة املجوهرات وضرب 

أطراف أكانت بين يتوسطون في العمليات التجارية واملالية فكانوا  ؛لربا والسمسرةا

أكسبهم نفوذا اقتصاديا  وهذا. ..والدول الاوربية يةالجزائر الدولة بين حتى  وأمحلية 

 .تأثيرا سياسيا كبيرا منهو  واسعا

اكتسب اليهود عادات وتقاليد  ،والثقافية أما من الناحية الاجتماعية

نتصارات الجزائريين على الاسبان ، واحتفلوا باواستخدموا اللغة العربية ،ألاهالي

العديد من هم بين برز منو . ...(1115وهزيمة شارل الثالث  1541كهزيمة شارلكان )

ميمون بن "الجزائر و بمدينة "اسحاق بن شافات"، نذكر منهم رجال الثقافة والعلم

تميزوا  -في املقابل- إال أنهم  ....بتلمسان "كواأفراييم أن"النجار بقسنطينة و "عديةس

لتزامهم بمالبسهم ذات اللون القاتم، وامتناعهم عن ركوب الخيل وحمل السالح، وا

  (...الجزية)بدفع ضريبة الرأس 

  لى الجالية اليهوديةطرأ تحول عميق ع مع أواخر العهد العثماني،و 
 
 نتيجة

یهود ليفورن واملوانئ الاوربية، وما صاحبه من ازدياد تواصل یهود الجزائر  لقدوم

، عن الاهاليفي انعزالهم  زادما  .ومن ثم ارتباط مصالحهم أكثر فأكثر بالخارج بأوربا

حتالل الاسبان ملدينة اأضحوا موضع اتهام بالتواطؤ مع ألاعداء، كما حدث عند و 

ذلك الى وأفض ى . أحد اليهودخيانة  لىاالرواية الشعبية ذلك  ترجع حيث، وهران

والحكام املتعاونين معهم خاصة مع مطلع القرن  د و م الاهالي بانتفاضات ضد اليهقيا

بمقتل   -سبيل املثالعلى – 1135هياج  انتهىف، (1115، 1135، 1134، 1131) 15

واثر (. يلقب بملك الجزائر الذي كان)بوشناق نفتالي  دالداي مصطفى ومقدم اليهو 

. نحو تونس 133الى ليفورن و 633، منها عائلة یهودية 033الجزائر   غادرتذلك، 
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وتأكدت شكوك الجزائريين غداة الاحتالل الفرنس ي للبالد، حيث تحول اليهود الى 

  .أعوان للمحتل

 

 :أهم املصضدر واملةاجع -

 .املجهولين هؤالء .ئراز الج یهود هللا، سعد فوزي  -

 .وليام شالر، مذكرات قنصل امريكا في الجزائر، ترجمة إسماعيل العربي -

ات نقيب أشراف الجزائر، تحقيق أحمد توفيق أحمد الشريف الزهار، مذكر  -

 املدني

 ناصر الدين سعيدوني، النظام املالي للجزائر في الفترة العثمانية -

 .العهد العثماني: 4ي التاريخ ناصر الدين سعيدوني، مهدي بوعبدلي، الجزائر ف -

الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لواليات  ناصر الدين سعيدوني، -

 .15الى القرن  11املغرب العثمانية من القرن 

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

 1103-1515ني أرزقي شويتام، املجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثما -

 .عائشة غطاس، الحرف والحرفيون في مدينة الجزائر  -

 1103-1514صالح عباد، الجزائر خالل الحكم العثماني  -

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

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

 .ت املصاهرة ملجتمع مدينة الجزائر نجوى طوبال، عالقا -


