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 : تمهيد -

، في الحديث عن الفئات التي يتألف منها سكان املدن -سابقا- شرعنا

أو  والكراغلة ،وألاعالج ،ألاقلية التركية: منها هي  اخمس الى حد آلان  فاستعرضنا

ما تبقى منها  سنتطرق الى، في هذه املحاضرةو .والجالية اليهودية ،الحضر املولدون،

، ...(البساكرة ميزاب،بني  ،الجيجليةالقبايل، )مجموعات البرانية :  وهما فئتان

 ....(التجار الاجانب، القناصل، البعثات الدينية، ألاسرى )والدخالء

 :مجموعضت البرانية  -6

الذي عرفته املدن  والعمراني والاجتماعي الاقتصادي أدى الانتعاش

الى تحولها الى مراكز استقطاب للنازحين من  17و 16خالل القرنيين  باألخص

ظهور فئة سكانية جديدة في أفض ى الى ما ياف بحثا عن العمل ولقمة العيش، ر الا 

 ".البرانية"املدن عرفت بـ 

العمال غير املقيمين أو تعني ألاغراب، وهي تطلق على " يةالبران"كلمة 

 ُينظر إليهم وقد ظل   . الى املدن الرئيسية من املناطق الريفية الوافدينالفصليين 

القبلية او الجهوية التي  ةاملجموع انطوائهم على أنفسهم في اطار  كأغراب بسبب 

امتالك  وأن خالل الزواج وعدم اندماجهم في الوسط الحضري م ،ينتمون إليها

 .وما شابه العقارات

دة من حيث أماكن إقامتها شدم بطلعملية ضوكانت هذه الفئة تخضع 

، كان ُيفرض على أفرادها الانتظام في ا الاطاروفي هذ... وألاعمال املوكلة إليها

وعلى رأس كل مجموعة يضع . مجموعات حسب انتماءاتهم القبلية أو الجهوية

وفي املقابل  .ناء مجموعتهيحظى بسلطة معنوية وقانونية تجاه أب" مقدم"أو  "أمين"

...( مثل شيخ البلد أو القائد أو املحتسب)مسؤوال عنهم أمام السلطات املحلية  ون يك
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بين و  همالوساطة بينطائفته، فراد أل  وتقيم املساعدةجمع الضرائب، : ومن مهامه. 

  ...إلادارة، ألخ

 بهاتعداد البرانية وكان ، مدينة الجزائر كنموذج نأخذلللتوضيح أكثر، 

حسب ألاهمية ، ويتوزعون (1386)غداة الاحتالل الفرنس ينسمة  6666تجاوز ي

 :العددية لكل مجموعة كاآلتي

الجبلية  ةطقويأتون من املن، فرد 0666ويقدر عددهم بحوالي : جماعة القبايل -

وتجارة الفحم  البساتينو ويعملون في ورشات البناء ، 1دينة الجزائراملجاورة مل

املقيمين  عند الاجانب يشتلون كخدمكما ....وبعض الحرف اليدوية والزيوت وألالبان

أفراد منهم الى جيش  امانضمهذا اضافة الى  ،باألخص القناصل في املدينة

  .فرقة زواوة تشكيل، و الانكشاري 

استقرارهم في املدينة الى  يرجعو نسمة،  1066وعددهم حوالي : جماعة الجيجلية -

 واملطاحن يعملون في املخابز كانوا و عهد الاخوة بربروس، 

 1666يمثلون حوالي املذهب إلاباض ي، وكان  ويقصد بهم أتباع :جماعة بني ميزاب -

يحتكرون قسما هاما من النشاطات أغنى مجموعات البرانية، إذ وهم نسمة، 

ن كما يتولون ذبح املواش ي وبيع يشرفون على الحمامات واملطاححيث ، التجارية

 ...اللحوم

ويدخل ضمن هذه املجموعة كل وهم بضع مئات،   : جماعة البساكرة وألاغواطيين -

أو  (...، أوالد نايل، ألاغواط، تقرت، وادي سوفانبالزي) من جاء من جهة الصحراء

نقل املاء ك ،شاقة أعمالو  متواضعة مهن ويستخدمون فيكان أسمر أو أسود البشرة 

                                                           
 . يذكر هايدو أنهم يأتون من مملكة كوكو وإمارة بني العباس -1
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أحياء وحراسة  وحمل البضائع آلابار وحفر  هوقنوات املياالشوارع تنظيف و الى املنازل 

 ...ليال املدينة

 

 :  الدخالء -7

 ،العناصر الاجنبية عن املجتمع الجزائر املسلم منهذه الفئة  تشكلت

 ....وألاسرى املسحيين ،وأفراد البعثات الدينية ،والقناصل ،التجار الاجانبك

مرتبطا عددهم كان و الغالبية الساحقة من هذه الفئة،  سرى ألا وشكل 

عندما كان  -هايدوحسب – سمةن ألف 50حيث بلغ البحري،  الجهادبحركة  اطردي

مع  (النشاط البحري أي ) مع بدء تراجعهو ، 16أواخر القرن أوجه  فيالنشاط  هذا

، ولم آالف 16ليصبح في حدود تناقص أخذ عدد ألاسرى في ال 13مطلع القرن 

 .1386فرد غداة الاحتالل الفرنس ي في  56يتجاوز 

 
 
 عند افتدائهم من قبل دولهمل الاسرى موردا هاما لخزينة الدولة ومث

في املدن الاسرى املسيحيون ، كانوا الفديةوفي انتظار . 13خاصة قبل القرن 

. حسنة نسبيا باملقاربة مع ألاسرى املسلمين في أوربا ظروففي  يعيشون الجزائرية 

... واملقاهي والحانات الزراعية وإلاشغاليات افي قصور الد يستخدمون فقد كان 

مقابل وذلك ... ومقالع الحجارة ومصانع ألاسلحة في ورشات بناء السفن اوكذ

ولم يكن يحد من حريتهم سوى قضاء الليل في سجن . عالوات وهدايا متنوعة

 .البايلك

وايطاليا فرنسا أسبانيا و الى بلدان أوربية مختلفة كهؤالء الاسرى  ينتميو 

على  هابينهم شخصيات مرموقة في بلدان ت منجدُو و ... وحتى روسيا وصقليةوانجلترا 

 "دون كيشوات"نتس صاحب رواية ير ميشال سرفكبال الاسبانيب غرار الكات

 .الجزائر سنوات من ألاسر في مدينة 0قض ى  والذي، الشهيرة
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 ،وممثلي الشركات التجارية ،أما باقي مكونات فئة الدخالء من قناصل

ال و عن السكان،  يعيشون في معزل  همو عددهم قليل،  فكان... ورجال الدين

لطبيعة العالقات ظروف اقامتهم  تخضع، بشكل عامو  ...يخضعون لقوانين البالد

  .القائمة بين بلدانهم والدولة الجزائرية

 

 :مةاجع مقترحة للمطضلعة -

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

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

 املدني

 .العهد العثماني: 0ناصر الدين سعيدوني، مهدي بوعبدلي، الجزائر في التاريخ  -

الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لواليات  ناصر الدين سعيدوني، -

 .11الى القرن  16املغرب العثمانية من القرن 

 .1ريخ الجزائر الثقافي، الجزء أبو القاسم سعد هللا، تا -

 1386-1011أرزقي شويتام، املجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني  -

 .عائشة غطاس، الحرف والحرفيون في مدينة الجزائر  -

 1386-1010صالح عباد، الجزائر خالل الحكم العثماني  -

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

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

 .نجوى طوبال، عالقات املصاهرة ملجتمع مدينة الجزائر  -


