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 : تمهيد -1

أشةنض في املاحضرة  السضبقة الى أن سكضن الةيف كضنوا يمثلون ألاغلبية 

وهم يعيشون في .  % 59السضحقة في إيضلة الجزائة؛ إذ قدرت نسبتهم باحوالي 

. يتنوع نمط معيشتهض بين النمط الزراعي والنمط الةعوي  شكل قبضئل متفةقة،

 :، الى أربعة أقسضم هي(العثمضنية)وقد صنفنهم بنضًء على صلتهم بضلسلطة املةكزية 

 (ةنو ضعتملا لئضبقلا) قبضئل املخزن  -

 (ةعرضخلا لئضبقلا) قبضئل الةعية -

 قبضئل املتاحضلفةلا -

 قبضئل املمتنعةلا -

إذن ب-أن تطةقنض الى القسمين ألاولين، سنتنضول في هذه املاحضرة   دوبع

 .القسمين البضقيين -هللا

 

 :املتاحضلفةقبضئل ال -2

في جهضت نضئية كضملنضطق الجبلية الوعة   -عضد -تقيم هذه القبضئل 

وألاقضليم الصحةاوية البعيد ، مض يجعلهض بمنأى عن السيطة  املبضشة  للسلطة 

عن طةيق شيوخهض   الجمضعضتوهذا ارطة البضيلك الى التعضمل مع هذه . املةكزية

 .وزعمضئهض املاحليين

منضطق ماحدد  تتسع  حكم -عةفيض– توارثت ةيلاحملا تضمضعز لا هذه توكضن

على إمض ن في ذلك يعتمدو كضنوا وتضيق حسب ورعية السلطة املةكزية، و 

 أو كفضءتهم الحةبية ،دل بلا بة غ يف ةصضخ (نيطباة ملا تل ئضع) يحو ة لانفوذهم 
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 (فاة شألا ) أو نسبهم الشةيف ي ة طيتلا بو نجو  دل بلا ق ة ش يف لضحلا ضمك (داو جألا )

 . لئضبقلا دل ب يفص خل ضب

لى ربط هذه املشيخضت القوية بسلطته بإستخدام وقد عمل البضيلك ع

 :عد  وسضئط

من رةائب مختلفة، وأعمضل )التقةب إليهض عبر اسقضط املطضلب املخزنية  -

... عنهض، وتقديم الهدايض لهض، وإصدار فةمضنضت التولية لصضلحهض...( السخة ، ألخ

الدواوية وذلك مقضبل تقديم خدمضت ماحدد  كتأمين الطةق، وجمع الضةائب من 

 ...التضبعة لهض

 وذلك بغية ارعضف داخل عضئلتهم ومنضصة  صف رد آخة  خلق التنضفس -

 ...الخضوع لهضو  (التركية)بضلسلطة املةكزية  الاعترافودفعهض الى تلك املشيخضت 

 ...سلطتهشّن الحملت التأديبية املفضجئة عندمض تظهة بوادر التمةد على  -

 جّدا كضنت ماحدود  ةيلاحملا تضمضعز لاالظضهة  من الجدية بضمللحظة أن 

 11مع بداية العهد العثمضني، حيث لم يكن سوى عدد قليل منهم خلل القةن 

 ،تة قو تب بل ج ينيو  مةاء بني عبضس وأحةار الحنضنشة،الدواود  وأ :على غةار

في  -على سبيل املثضل–لكن أخذوا يتكضثةون بعد ذلك بشكل بطيء،  فظهة ... ألخ

 ...ي فةجيو  وأوالد عز الدين في زواغة والوادي الكبيرأوالد بن عضشور ف 11القةن 

 ...خلأ ،ةمز لبب زيز عو ب دال و أو  ،نضبيز لضب ةنضق نب دال و أو  ، سار و ألا  يف فضيرو ب دال و أ مث
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 : املمتنعةقبضئل ال -3

في املنضطق الجبلية الحصينة  كضنت تستقة أغلب هذه من القبضئل  -

على الامتنضع عن  هضمض شجع... كجبضل جةجة ، والبضبور، والونشةيس وألاوراس

 ...تقديم املطضلب املخزنية لسلطة البضيلك

هذه املجموعضت  الجغةافية التي كضنت تتمتع بهض الحصضنةوإزاء  -

هؤالء  فقد لجأ، والتي تجعلهض بمنأى عن سطو  الحكضم العثمضنيينالسكضنية 

 :  الحكضم الى استخدام الوسضئل البديلة التضلية

تنصيب حضميضت عسكةية وإنشضء عشضئة مخزن في بعض املنضطق الهضمة التي ° 

تيزي )وبةج سيبضو ( البوية )تنعة على غةار بةج حمز  تقيم فيهض القبضئل املم

 (...وزو

التاحكم في ألاسواق املوسمية وألاسبوعية الواقعة بضلقةب من مواطن القبضئل ° 

، وذلك بورعهض تاحت إشةاف قيضد تضبعين لسلطة البضيلك ومدعومين  املمتنعة

املنتمين الى القبضئل وذلك بغية إجبضر ألافةاد ... بضلحضمية التركية وفةسضن املخزن 

من ثمن البضضعة املاحمولة الى السوق للسمضح لهم  % 11املمتنعة على دفع 

 ...بإرتيضده

اللجوء الى القو  العسكةية لتدمير القةى التضبعة للقبضئل املمتنعة وإتلف ° 

أقواتهض وأمتعتهض قصد إرغضمهض على املهضدنة والخضوع  على غةار مض كضن ياحدث 

 ...كوكو بجةجة  وامضر  بني عبضس بضلقةقور مع إمضر  
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 :ةمتضخ

 يف ي ةئاز جلا فية لل يعضمتجالا  ءضنبلا نأ ىلا صلخن ،قبس ضم ءور ىلع

  ر ادصلا تلتحضف .مضكحلا عم ةقلعلا ةيعو ن هيف مكاحتت تنضك ينضمثعلا دهعلا

 ىظاحت تنضك ثياحب ،ةفلضاحتملا لئضبقلا ضهيلضت (ن ز خملا لئضبق) ةنو ضعتملا لئضبقلا

 .ةمكضحلا ةطلسلل ضهمدقت يتلا تضمدخلا ريظن تاءضفعالا و تاز ضيتمالا  نم ديدعلضب

 ضهقتضع ىلع عقي نضك يتلا ةيعة لا لئضبق جتمضعيالا  ملسلا لفسأ يف تءضج ضمنيب

 ةجيتنلاو  .(...خلأ ، ة خسلا لضمعأ ،بئاة ضلا) ةينز خملا ءضبعألا  نم ربكألا ءزجلا

 مسضقلا وبأ ل و قي ضمك– نضكسلا ةيبلضغ لثمت يتلا نيحل فلا ةئف تحضأ نأ تنضك

 مهر يغو  دو نجلاو  ءضفلخلاو  داو قلاو  نيطباة ملاو  خو يشلا للغتسا لاحم" –هللادعس

 نم وأ تضيضبلا نم مهتضيلو ؤ سم ن و قلتي او نضك نيذلا ذو فنلاو  مكحلا بضحصأ نم

 ."ميلضقألا يف مهيلثمم

 

 

 :مةاجع مقترحة للمطضلعة - -4

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

 املدني

 ناصر الدين سعيدوني، النظام املالي للجزائر في الفترة العثمانية -

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

الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لواليات  ناصر الدين سعيدوني، -

 .11الى القرن  11املغرب العثمانية من القرن 

 .1أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء  -
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 1331-1111عهد العثماني أرزقي شويتام، املجتمع الجزائري وفعالياته في ال -

 1331-1114صالح عباد، الجزائر خالل الحكم العثماني  -

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


