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 : تمهيد -1

أشرنا في املحاضرة ألاخيرة الى أن النمو الديمغرافي في إيالة الجزائر عرف 

الى غاية سقوط البالد في براثين  11منذ منتصف القرن  معا تراجعا متصال ومتزايدا

الى التدهور الكبير الذي  -بالدرجة ألاولى-ومرد ذلك . 1331في  الاحتالل الفرنس ي

هذه  تسعىشهدته ألاحوال الصحية وألاوضاع املعيشية في ذات الفترة، وهو ما 

 .املحاضرة الى تسليط ألاضواء عليه

 

 :الصحية ةتدهور الحضل -2

عرفت الجزائر أواخر العهد العثماني تدهورا مريعا على املستوى الصحي، 

 :وارتبط ذلك بجملة من العوامل، فيما يلي أبرزها

على الرغم من ان الحضارة الاسالمية أسهمت اسهاما كبيرا في إزدهار املعارف  -

 11القرن  الى 11من أواخر القرن )الطبية والصيدالنية، إال أن خالل الفترة املعنية 

 فقد. وباألخص في الجزائر بوصفها مجال دراستنا، كادت تختفي تماما( ميالدي

تذكرة "أضحت املعرفة  الطبية محصورة في بعض املتون الهزيلة، على غرار 

كما أوشكت املمارسة الصيدالنية على ... إلبن حمادوش" كشف الرموز "و" ألانطاكي

في عاصمة البالد في هذه املرحلة تكن توجد لم يكفي داللة على ذلك أنه و الزوال، 

كما أن  ...سوى صيدلية يتيمة ال تتوفر إال على بعض العقاقير والحشائش القليلة

يجهل استعماالتها  -حسب الرحالة ألاملاني مارسيول -الباش جراح القائم عليها كان 

 .وفوائدها الطبية

حية التي طاملا تراجع التزام السكان بالقواعد الص ما سبق تايلجت ىدحا تناكو  -

الطبية والصحية  فر اعملامعين تميز بها أهالي  املغرب الاسالمي، حيث أن نضوب 

 .يفض ي حتما الى قلة العمل بها
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 -بوضوح-المباالة الحكام بقضايا الصحة، وهو ما يعكسه هذا إضافة الى  -

جر تقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات املناسبة ملواجهة تفش ي ألاوبئة باألخص نظام الح

فرض حزام  1131عدا محاولة استثنائية لصالح باي قسنطينة عام )... الصحي

مراكز العالج عدا  وأمصحات أية بناء  وكذا امتناعهم عن( صحي على مدينة عنابة

 .تلك التي كان يقيمها رجال دين مسيحيون بدعم من دول أوربية

البحر املتوسط  أوربا عن طريقانفتاح الجزائر على محيطها الدولي؛ باألخص  -

باملشرق  عبر الصحراء الكبرى، هذا عالوة الروابط الوثيقة أقاليم السودانو 

فعلى سبيل . دوى وألاوبئة إليها من هذه البلدانسهل انتقال الع ألامر الذي... العربي

الفتاكة كالكوليرا والتيفوس والسل والطاعون  العديد من ألامراض انتقلتاملثال 

من و  نها ألاصلي في الشرق ألاقص ى الى أقطار الشرق ألاوسط،من موط... والجدري 

البحارة والتجار والحجاج  نقلها...( سيما مصر والحجاز واسطنبول ) هذه ألاخيرة

 .والطلبة الى املوانئ الجزائرية

ألامراض وألاوبئة القادمة  تلكطن وتفش ي على تو   دعكانت تساالتي ومن العوامل  -

الجزائر، )تنقعات بالسهول الساحلية وحول املدن الهامة من الخارج، انتشار املس

 ...(عنابة، وهران

 

 :تفش ي الاوبئة -3

نتيجة ملا سبق ذكره، عرفت ايالة الجزائر انتشار عدة أوبئة فتاكة 

على  نذكر منها وكانت أحيانا تستمر لعدة سنوات، و  سنة، 15أو  11بمعدل وباء كل 

 :سبيل املثال ال الحصر ما يلي

 .قض ى على ما يقارب ثلث سكان مدينة الجزائراملعروف بالكونية وقد  1554باء و  -
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 31أي حوالي ) الذي أودى بدوره بأرواح نصف سكان مدينة الجزائر 1554وباء   -

 .(ألف نسمة

ألف نسمة في مدينة الجزائر وثلثي  11الذي أفض ى الى هالك حوالي  1131وباء  -

 .سكان مدينة عنابة

 .الذي شملت ويالته كل جهات البالد الجزائرية تقريبا 1114وباء  -

ألف نسمة في مدينة الجزائر وبثلثي سكان  14الذي فتك بـ  1313-1311وباء  -

 .مدينة عنابة، وامتد وباله الى أغلب الجهات الجبلية والصحراوية

 

 تالحق الكوارث الطبيعية -4

، لم تكتفي الجزائر بسوء ذا جاءت تتابعتإوكما هو ديدن املصائب 

  اميسألاحوال الصحية في هذه الفترة العصيبة، وانما توالت عليها الكوارث الطبيعية 

التي العنيفة  ةيضر الا  تاز هلامن  سلسلةابان هذه الفترة  دال بلاعرفت  ذإ ...زالزل لا

 : من املدن مثل تسببت في تخريب العديد 

وأدى الى هالك جل  سكان مدينة الذي مس مدينتي الجزائر واملدية،  1532زلزال ° 

 .الجزائر

 ، وضواحيها الذي أصاب مدينة الجزائر  1531وزلزال ° 

ملدن كالجزائر العديد من ا، إذ تسبب في خراب الذي كان ألاخطر  1115وزلزال ° 

 ...وشرشال وبجاية

بكل من مليانة وعنابة  1124-1123 كزلزال: متفاوتة الخطورةكثيرة و وزالزل ° 

املعروف بزلزال لشبونة، زلزال وهران  1155بشرشال، زلزال  1135والجزائر، زلزال 
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 1325الجزائر، زلزال  ةبمدين 1313زلزال   ،اهيحاو ضو  ةبانعب 1311، زلزال 1111

 .1331 لاز لز  اهر خآ ناكو  الذي شمل مدينة الجزائر ومتيجة وألاطلس البليدي،

 الجفافاجتياح و  الجراد بار سأ فحز  رار كتب املرحلة هذه وتميزت أيضا هذا -

 .ناكسلل ةيشيعملا عاضو ألا  ر و هدت ىلا ىدأ ام ...جاعاتملا يش فتو  لبالدا عموم طحقلاو 

 

 :تدني الورع املعيش ي -5

 انايحأو ألاقوات  يف  ريبكتناقص  ىلا هال عأ اهيلإ راشملا ثر او كلا تدأ

حدوث مجاعات  يلاتلابو  اهر اعسأ يف ل و مه عافتر ا عم قاو سألا  نم امامت اهءافتخا

 ،ينامثعلا دهعلا رخاو أ اهفر ع يتلا تاعاجملا رهشأ نمو  .هالك الكثير من السكانو 

  :يلي ام ركذن

نسمة في مدينة  1111التي امتدت ألربع سنوات وذهب ضحيتها  1152مجاعة  °

 الجزائر وحدها، 

 .ءابو لا يش فت اهلتو  دار جلا اهقبس يتلا 1131-1131 ةعاجم  °

التي أدت بدورها الى هالك الكثير من .. .1315و 1311-1315وكذا مجاعات  °

 ...الناس

 

 :خضتمة

الى هنا نخلص الى أن أوضاع الجزائر الصحية واملعاشية أواخر العهد 

ألامر الذي اثر سلبا على مختلف مناحي . العثماني ما برحت تنتقل من س يء الى أسوأ

كان أكان في املدن أو في ألارياف، ومنه الس أعداد بشكل كبير  تناقصت ثيحالحياة، 
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في الحواضر، وافتقد الريف الى اليد العاملة والصناع تراجعت أعداد الحرفيين 

وعلى ... ةر الزراعية، كما تسبب ذلك في ضعف قوة ألاوجاق وتناقص أعداد البحا

كل ذلك في دحرجة الجزائر الى وهدة الضعف والفتور وهيأ الظروف  مهسأالعموم، 

   . لوقوعها فريسة لالحتالل الفرنس ي

 

 :مةاجع مقترحة للمطضلعة -

 حمدان بن عثمان خوجة، املرآة، تعريب محمد العربي الزبيري  -

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

 1331-1511جمال قنان، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث  -

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

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

 املدني

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

لثقافية لواليات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وا ناصر الدين سعيدوني، -

 .11الى القرن  15املغرب العثمانية من القرن 

 1331-1511أرزقي شويتام، املجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني  -

 1331-1514صالح عباد، الجزائر خالل الحكم العثماني  -

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

 


