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 :اشكضلية الارقضم -1

عملية تقدير تعداد سكان الجزائر خالل الفترة العثمانية من املسائل 

. بهذا الخصوص توفر الاحصاءات الرسمية والبيانات الكافيةالشائكة، وذلك لعدم 

إما  جزئية تخص بعض املدن أو : ال يعدو أن يكون مجرد تقديراتمنها واملتاح 

تخمينات ال تقوم على املناطق وال تشمل عموم البالد، وإما شاملة لكنها مجرد 

 . معطيات دقيقة

في هذه –من البالد  واسعةومما يزيد في صعوبة هكذا مهمة كون جهات 

ممتنعة عن الادارة التركية، وبالتالي فالبيانات الخاصة بسكانها غير مقيدة في  -الفترة

 . السجالت الادارية

 

 : املالمح العضمة -2

، وإن كانت ال تسمح بالحصول على بيانات أنفا االصعوبات املشار إليه

ر الديمغرافي في إيالة املالمح العامة للتطو  رصدنها ال تحول دون غير أدقيقة، 

 :يز بين مرحلتين مختلفتينيمالت، يمكن وفي هذا الاطار. الجزائر

، وخاللها 11النصف ألاول من القرن و  11وتغطي القرن  :املةحلة ألاولى -

 تضافر املعطياتالى  -على ألارجح-ومرد ذلك . عرف تعداد السكان تطورا محسوسا

 :آلاتية

ي ويهود الاندلس فرارا من الاضطهاد املسيحي الذي توافد أعداد كبيرة من مسلم° 

 .أعقب سقوط الاندلس

 .استقرار مجموعات معتبرة من الاتراك والاعالج في الجزائر ملمارسة الجهاد البحري ° 
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جلب أعداد غفيرة من ألاسرى بفضل قوة الاسطول الجزائري في هذه املرحلة ° 

 .الفعال في الجهاد البحري  اسهامهو 

، (ارتفاع نسبة الوالدات وتدني نسبة الوفيات)الطبيعية املعتبرة للسكان  الزيادة° 

 ومحدوديةكنتيجة النتعاش الاوضاع الاقتصادية وتحسن مستوى املعيشة  وهذا

 .انتشار الامراض وألاوبئة إبان القرنيين الاوليين من عمر الايالة

نحنى النمو م عرف خاللهاو  11 من منتصف القرن  بدأوت: املةحلة الثضنية -

ويمكن فهم . 11مطلع القرن الى غاية تزداد   ت حدتهما فتئاني تدٍن متصل، السك

 :على ضوء الاسباب التاليةالتدني ذلك 

 .توقف الهجرة الاندلسية° 

ضعف النشاط البحري لألسطول الجزائري إثر ظهور  تناقص عدد الاسرى بسبب° 

 .قوى بحرية أوربية رادعة

 ...د من الكوارث الطبيعية من زالزل وجفاف ومجاعاتتعرض البالد للعدي° 

 تدهور ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما صاحبه من انتشار لالمراض وألاوبئة° 

 .كثرة الفتن والاضطرابات السياسية والصراعات الداخلية° 

 

 :مدينة الجزائة أنموذجض -3

الى التطور  -ا يأتيفيم– سنتطرق ، أعاله أكثراملالمح املذكورة  توضيحبغية 

مقر الحكم وهمزة الوصل بين دواخل البالد  بوصفهامدينة الجزائر في  الديمغرافي 

 .والعالم الخارجي، وبالتالي أنموذجا لباقي الحواضر والجهات
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ع بداية الحكم الذي تزامن م) 11عرفت هذه املدينة منذ مطلع القرن 

ارتفع عدد  حيثنموا ديمغرافيا مطردا،  11الى غاية منتصف القرن ( العثماني

ألف نسمة، وذلك كنتيجة  153ألف نسمة الى ما يقارب  33سكانها من حوالي 

في ظل انتعاش اقتصادها لتوافد املهاجرين إليها ا للزيادة الطبيعية للسكان وكذ

 . وتحسن ظروف املعيشة فيها

تفش ي وتحت وطأة التراجع الاقتصادي و  11نذ النصف الثاني للقرن ملكن 

أخذ سكان املدينة يتناقصون ... ، ألخاملتالحقة ألاوبئة والكوارث الطبيعيةألامراض و

ألف عشية  35وأقل من  11ألف نسمة أواخر القرن  53حتى أضحوا أقل من 

 (.1133)الاحتالل الفرنس ي 

 

 :العثمضني تعداد السكضن أواخة العهد - 4

املعطيات املتوفرة سمح لنا ت، تعداد السكان في عموم البالد أما بخصوص

فإذا استبعدنا بعض . العهد العثمانيفي أواخر عنه  مقبولة نسبيابلورة فكرة ب

التقديرات املبالغ فيها على غرار انتقاص بعض قادة الاحتالل لعدد سكان الجزائر 

 حمدان خوجة ك بعض الجزائريين من قبل" هتضخيم"الى أقل من مليون نسمة، أو 

ماليين نسمة، فإن أغلب الدارسين ألاكاديميين يتوافقون على رقم  13ليصل الى 

 :ماليين نسمة، وذلك أخذا بأكثر التقديرات مصداقية، نذكر منها 3أقرب من 

الذي قدر عدد سكان إيالة الجزائر ( 1131)   "بوتان"تقرير الجاسوس الفرنس ي ° 

 .مليون نسمة 3و 2,1ن مابي

 1.113.333عدد سكان الجزائر بـ ( 1121" )وليام شالر"تقدير القنصل ألامريكي ° 

نسمة، علما أن هذا الرقم ال يشمل مناطق واسعة من البالد كانت في هذه الفترة 

 .ممتنعة عن الحكم العثماني
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مليون  4و 2 التي قدرت سكان الجزائر ما بين( 1132)معطيات اللجنة ا أفريقية ° 

 .نسمة

 

 :خضتمة -

نخلص الى أن الوضع الديمغرافي في الجزائر العثمانية  بناء على ما سبق،

كلما انتعش ا اقتصاد  إذكان مرآة عاكسة للواقع الاقتصادي والحالة الاجتماعية؛ 

قتصاد الاإذا تعرض  وفي املقابلوتحسنت ظروف املعيشة زاد عدد السكان، 

ديمغرافيا   تهاوتاءت ألاحوال الصحية والظروف املعيشية النكماش والتدهور وسل

 .السكان

 

 

 :مةاجع مقترحة للمطضلعة - 

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

 .مة إسماعيل العربي، ترجا في الجزائرامريكذكرات قنصل وليام شالر، م -

 1133-1533جمال قنان، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث  -

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

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

 املدني

 .العهد العثماني: 4ناصر الدين سعيدوني، مهدي بوعبدلي، الجزائر في التاريخ  -
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الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لواليات  ،ناصر الدين سعيدوني -

 .11الى القرن  11املغرب العثمانية من القرن 

 1133-1511أرزقي شويتام، املجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني  -

 1133-1514صالح عباد، الجزائر خالل الحكم العثماني  -

 .ي العهد العثمانيحنيفي هاليلي، أوراق في تاريخ الجزائر ف -

 

 


