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 : تمهيد -1

قدرت  إذ؛ في إيضلة الجزائة السضحقة كضن سكضن الةيف يمثلون ألاغلبية

يعيشون في شكل قبضئل متفةقة، يتنوع نمط  وكضنوا.  % 59نسبتهم باحوالي 

ومن النضحية ألاثنية، كضنوا . النمط الزراعي والنمط الةعوي  معيشتهض بين

، قبضيل، شضوية)العليض، وأمضزيغ  والهضضبينقسمون الى عةب يقيمون في السهول 

 .يسكنون الجبضل وألامضكن الوعة ...( بني ميزاب
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فيمكن تصنيفهم  ، (العثمضنية)املةكزية أمض من حيث صلتهم بضلسلطة 

 :الى أربعة أقسضم هي

 املخزن قبضئل  -

 الةعيةقبضئل  -

 املتاحضلفةقبضئل  -

 املمتنعةقبضئل  -

لبقية ا نتنضول  على أن ألاولين،القسمين الى في هذه املاحضرة   نتطةق سو 

 .احضرة  الالحقة بإذن هللافي امل

 

 :خزن قبضئل امل -2

املرابطين  زمنى يعود ظهورها المتعاونة مع السلطة املركزية و قبائل هي 

البالد،  أعماقدعم نفوذهم في بغية عليها  واحافظو  الاتراكأبقاها وقد  ،املوحدينو 

ألاهالي في الارياف والحكام ألاتراك  بيندور حلقة الوصل هذه القبائل  لعبتحيث 

 . في املدن

للكلمة، إذ بينما كان يجمع  الصحيح عى بامل قبائل جميعهالم تكن هي و 

عالقات القرابة والدم على غرار قبائل الحراكتة في الشرق وقبائل  بعضهابين 

 : خليطكان أغلبها عبارة عن ... عمراوة في بالد القبائل

 ...عبيد بالتيطري وببالد القبائلالخزن مكالعبيد  من+ 

 ...الة العثمانية بنواحي سطيف ومخزن وادي الزيتون بيسرمثل زمالكراغلة أو من + 

  ...والجبال الهضاب العلياعرب الصحراء وسكان أو من + 
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استراتيجية  اكن  بالقرب من املدن الهامة وفي أم وأقامت هذه القبائل

وكذا مراقبة تحركات القبائل  الهامةيسهل انطالقا منها التحكم في طرق املواصالت 

في ا بعضه استقر لكن تختلف عالقتها بهذه الاماكن؛ إذ  ...والعشائر البدويةالجبلية 

بينما البعض ... تلك الاراض ي منذ زمن بعيد وأقرهم الاتراك على ذلك مثل الحراكتة

ير ا هو الحال بالنسبة لقبيلة الدواآلاخر  قام الاتراك بنقلهم الى تلك ألاماكن مثلم

التيطري،  ببايلكالتي أقامتها السلطة التركية على أراض ي اوالد خديم املصادرة 

 ...11أواخر القرن ( البويرة حاليا)الى نواحي بالد حمزة قلها وقبيلة عريب التي تّم ن

عسكرية مهام ضطلع لحساب السلطة التركية بعدة ت هذه القبائل وكانت

 :فيما يلي أهمهاو ... وإدارية واقتصادية

 الستخالص( حمالت عسكرية دورية)في املحالت الفصلية  الفعالة املشاركة -

 .بالعصاةالعقاب  وإيقاعالضرائب 

حراسة ألابراج والحصون والخوانق الجبلية واملمرات الصعبة وطرق املواصالت  -

 ...الهامة كالطريق السلطاني

 .الخارجين على السلطة الحاكمة، الحيلولة دون وقوع تمردات ضدهامعاقبة  -

مثل على نفوذها  الحفاظتسهم في الحاكمة للسلطة كوادر ادارية محلية ير توف -

 ...القياد وشيوخ القبائل، ألخ

وهي مجموعات من  "القوم"أو  "الصبايحية"معروفة بـ عسكرية  قواتتشكيل  -

 . (أشبه بدور الدرك حاليا) في الريف تعمل على ضمان ألامن والاستقرار  الفرسان

نظير استفادتها من عدة  املهامقوم بكل تلك وكانت قبائل املخزن ت

 : امتيازات، أبرزها ما يأتي
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والاكتفضء  ...كـضللزمة و الغةامة والحكور واملعونةإلاعفضء من دفع الضةائب  -

 (.العشة  والزكض )بدفع الضةائب الشةعية 

ة السالح ح والتجهيزات مجضنض من الدولة خضصالحصول على بعض املن -

 .واملؤونة

   ...احيضز  املةاعيالسمضح لهض بخصبة و  زراعية إقطضعهض أراض ي -

 (املاحالت)الاستفضد  من الغنضئم أو الاسالب أثنضء الحمالت العسكةية  -

 

 : قبضئل الةعية -3

خضرعة بشكل كضمل للسلطة  كضنتتمثل غضلبية سكضن الةيف، و 

راض ي ألا هض وإمض بخدمة الخضصة بتعيش إمض من استغالل الاراض ي و ، العثمضنية

  .كأجةاء أو خمضسينأو لبعض أعيضن املدن  للبضيلكاململوكة 

الةعية بأي تاحض قبضئل  لم تكن، (خزن امل)وعكس القبضئل السضبقة 

قع على عضتقهض أعبضء مةهقة في شكل رةائب ت ى العكس كضنت، بل علامتيضزات

الدولة وموظفيهض  مؤسسضتلحسضب عديد  ومتنوعة وأعمضل سخة  ورسوم 

 .وأعيضنهض

جّد في أدنى السلم الاجتمضعي، وتاحيض في أورضع تتموقع هض جعلكل ذلك 

ل استغالل من قبل رجضو ارطهضد مض كضنت تتعةض له من  وء  س، وزادهض سيئة

  .املخزن  وفةسضنالبضيلك 
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 :مةاجع مقترحة للمطضلعة - -4

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

 املدني

 النظام املالي للجزائر في الفترة العثمانية ناصر الدين سعيدوني، -

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

الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لواليات  ناصر الدين سعيدوني، -

 .11الى القرن  11املغرب العثمانية من القرن 

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

 1131-1111أرزقي شويتام، املجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني  -

 1131-1114صالح عباد، الجزائر خالل الحكم العثماني  -

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

 

 

 

 

 


