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 املحاضرة األولى

عبر الخط  01املقدمة في إطار برنامج تعويض دروس مادة املجتمع الجزائري وفعالياته   

الحديث ألولى ماستر، تخصص تاريخ الجزائرالسنة ا  

 أ /  موسم عبد الحفيظ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ  

 عنوان املحاضرة: 

 التركيبة السكانية للمدن الجزائرية خالل العهد العثماني

 الكراغلة والحضر

نا لتركيبة السكان في املدن الجزائرية خالل العهد العثماني، وبعد تطرقنا في املحاضرة في إطار دراست

رة إلى فئتين املحاض هذهنتطرق في السابقة ألهم فئة من فئات املدن املتمثلة في األقلية التركية، 

 معروفتين في املدن الجزائرية على عهد العثمانيين، أال وهما فئة الكراغلة وفئة الحضر.

 الكراغلة: فئة -1

ُعرفت ، بعد عدة أجيال من الوجود العثماني في الجزائر ظهرت فئة جديدة من املولدين العثمانيين

باسم الكراغلة. وقد تكونت هذه الفئة من أبناء األتراك الذين ُولدوا في الجزائر من أمهات جزائريات )أي 

. إذ يشير أبو القاسم مرتبة منهموهي في نظر هؤالء األتراك نتاج اجتماعي أدنى  من أب تركي وأم جزائرية(،

سعد هللا إلى أن أبناء هذه الفئة كانوا يطمحون بامليالد واللغة واالنتماء العائلي إلى الصعود للمرتبة األولى 

م كراغلة غير قد منعوهم من ذلك واعتبروه -إن صح التعبير -في املجتمع، غير أن العثمانيين أصال 

 .أصليين أو أبناء عبيد، حتى يحافظوا هم على مقاليد السلطة في أيديهم

، على غرار األقليات التركية ذه الفئة ألول مرة في املدن الكبرى التي كانت تقيم بهالقد ظهرت ه

فرادها الجزائر وتلمسان ومعسكر ومستغانم والبليدة واملدية وقلعة بني راشد ...إلخ، حيث تكاثر عدد أ

نسمة. وعند االحتالل  6000في مدينة الجزائر حوالي  18حتى بلغ حسب بعض املراجع في نهاية القرن 

نسمة في كل  20000نسمة في مدينة الجزائر و 4000قدرت السلطات الفرنسية عدد الكراغلة بحوالي 

 البالد.
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اعدتهم )الكراغلة( على ولإلشارة فإن صلة الكراغلة باألتراك وعالقتهم الخاصة باألهالي قد س

احتالل املرتبة الثانية في السلم االجتماعي، فأصبحوا بعد فترة قصيرة من الوجود التركي بالجزائر يكونون 

سطى ميسورة الحال، تمارس التجارة وتشتغل في املهن وتستغل امللكيات الزراعية بالفحوص. هذا طبقة وُ 

 األهمية املتوسطة.فضال على قيامها ببعض الوظائف اإلدارية ذات 

لم تعد فإن عيون األتراك وجواسيسهم  ونظرا للثقل االجتماعي الذي أصبحت تمثله هذه الفئة،

على مقاليد  االستيالءتفارقهم أبدا، خوفا من احتمال تواطئهم مع أعيان البدو وُوجهاء القبائل قصد 

السلطة في الجزائر، خاصة بعدما حاول أفراد هذه الفئة، وبواسطة التحالف مع بعض الشرائح 

االجتماعية املحلية، وكذا التأييد املعنوي الذي وجدوه عند طائفة رؤساء البحر، أن يطالبوا بنفس 

للثورة عندما قدموا  ، بأول محاولة1596االمتيازات التي كان يتمتع بها األتراك، حيث قاموا سنة 

 مساندتهم إلى خضر باشا الذي حاول القضاء على االنكشارية. 

هكذا توترت العالقة ببين العناصر التركية والكراغلة واشتد التنافس بينهم حتى انتهى إلى الصدام 

عتبر ثورة الكراغلة على النظام التركي سنة 
ُ
( من 1633 -1626في عهد الباشا حسين ) 1633املسلح، إذ ت

أخطر الثورات بين الطرفين. ولم تستطع املحاوالت املتعددة من بعض الحكام األتراك وضع حد لهذا 

على التنازل والسماح لبعض  -مع مرور الوقت-هذه القطيعة، األمر الذي أرغم األتراك  وإنهاءالعداء 

، حيث تولى 18ط القرن الكراغلة من تولي بعض املناصب املهمة على مستوى البايلكات ابتداء من أواس

( منصب باي التيطري، 1771 -1768( منصب باي وهران، ومحمد الذباح )1748-1736مصطفى العمر)

( باي قسنطينة. لُتصبح غالبية الوظائف في مراكز البايلكات وحتى في دار 1837 -1826والحاج أحمد باي )

 . 19السلطان من نصيب الكراغلة مع مستهل القرن 

 طبقة الحضر: -2

رغم االختالف القائم بين الباحثين واملؤرخين في تحديد مفهوم واضح للحضر، إال أن أغلبية 

ذه الطبقة كانت تتشكل في الدراسات التي أرخت للمجتمع الجزائري خالل العهد العثماني، قد بينت أن ه

مية وما انظم إليها األساس من املجموعات السكانية القاطنة باملدن، والتي تعود أصولها إلى الفترة اإلسال 

من أندلسيين وأشراف، واملالحظ حول هذه الدراسات، هو سكوتها املطبق عن املجموعات األصلية 

أي قبل مجيء العثمانيين بمئات السنين، في حين تحدثت  ؛)البلدية( التي تعود أصولها إلى الفترة اإلسالمية

 بنوع من التفصيل عن الجالية األندلسية وجماعة األشراف.
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بحري ضد فبالنسبة لألندلسيين، فقد تكاثر عددهم مع مجيء األتراك وتشجيعهم للجهاد ال

نسبة كبيرة من سكان املدن الساحلية على إثر صدور قرارات الطرد يكونون النصارى، وأصبحوا 

ألف حسب ناصر الدين سعيدوني. أما  25، إلى أن أصبح عددهم يفوق 1614 -1609الجماعية في سنوات 

يخص جماعة األشراف التي تميزت عن باقي الحضر بانتسابها إلى آل البيت وبقلة عددها، فقد اشتهر  فيما

 أغلب أفرادها بالورع والتقوى، مما أكسبها احتراما وتقديرا لدى الحكام وباقي السكان.

 ويمكننا إجمال خصائص طبقة الحضر في النقاط التالية:

القرب من املدن، مما واستغالل أمالكهم واستثمار مزارعهم الواقعة باهتمام أفرادها بتنمية ثرواتهم  -

 برجوازية املدن الصغرى التي ُعرفت بخضوعها للبايلك وانصرافها عن السياسة والحكم، يكونون جعلهم 

 اهتمام عائالت الحضر باملحافظة على امتيازاتها، -

هن، استصلحوا األراض ي، أنشأوا السواقي، التأثير العميق للعنصر األندلس ي في مجتمع املدن )طوروا امل -

 نشروا اللغة العربية...(،

خاصة مع أواخر  عدم تمكن طبقة الحضر من استغالل قدراتها لفرض مكانتها داخل مجتمع املدن، -

العهد العثماني، فعلى الرغم من كثرة عددها وتمكنها من التحكم في االقتصاد واكتساب الثروات، إال أنها 

ذاك، بسبب في املدن األوروبية آن ذي لعبته البرجوازية الصغرى تلعب الدور االجتماعي اللم تستطع أن 

تعرضها لعمليات املصادرة والتضييق من قبل الحكام، نتيجة تخوفهم من امتداد تأثيرها، وكذا تخوف 

وفي تنافس األتراك والكراغلة منها، ونفورها وترفعها عن الجماعات البرانية، مما جعلها تعيش في عزلة 

 باملدن. االقتصادياجتماعي مكتوم فرضه الوضع 

  

يمكن للطلبة العودة إلى البيبليوغرافية التالية قصد التوسع أكثر في مضمون املحاضرة،                        

ذي يحتوي على مكتبة تاريخ دمة موجودة ضمن القرص املضغوط العلما أن أغلبية عناوين الكتب املق

 الحديث االلكترونية.الجزائر 

، تق وتح وتر: محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشر 2، طاملرآةخوجة حمدان بن عثمان،  -

 .1982والتوزيع، الجزائر، 

 .2011، مطبعة آنفو برانت، فاس، 01 ، طدراسات في تاريخ الجزائر الحديثأمين محمد،   -

، 01 ، جللحياة اإلجتماعية إبان الحقبة العثمانيةالجزائر في عهد الدايات. دراسة بحري أحمد،  -

 .2013دار الكفاية للنشر، الجزائر، 

، دار الغرب اإلسالمي، 01، ط 1962التاريخ السياس ي للجزائر من البداية ولغاية بوحوش عمار،  -

 .1997بيروت، 

الغرب اإلسالمي، ، دار 01، ط 01، ج (1500-1830تاريخ الجزائر الثقافي )سعد هللا أبو القاسم،  -

 .1998بيروت، 
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، املؤسسة الجزائر في التاريخ. العهد العثمانيسعيدوني ناصر الدين وبوعبدلي الشيخ املهدي،  -

 .1984الوطنية للكتاب، الجزائر، 

رحلة الشيخ عبد الرحمن بن إدريس بن عمر بن عبد القادر  ، رحالت جزائرية.شترة خير الدين -

نيالني إلى ثغر الجزائر
َّ
دراسة للواقع السياس ي واالجتماعي والديني . م1816هــــ/ 1231عام  الت

، تح: خير الدين شترة، دار كردادة للنشر والتوزيع، والثقافي للجزائر في أواخر العثد العثماني

 .2015الجزائر، 

 .2013، دار األملعية للنشر والتوزيع، الجزائر، 01، ط الجزائر خالل الحكم التركيعباد صالح،  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن  ، وكل ما يتعلق باملادةيمكن ألي طالب يريد االستفسار عن محاور وجزئيات املحاضرة

 :عبر البريد اإللكتروني التالي األستاذ يتصل مع

 dr.moussem@gmail.com 
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 املحاضرة الثانية

عبر الخط  01املقدمة في إطار برنامج تعويض دروس مادة املجتمع الجزائري وفعالياته   

الحديث ألولى ماستر، تخصص تاريخ الجزائرالسنة ا  

 أ /  موسم عبد الحفيظ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ  

 

 عنوان املحاضرة: 

 التركيبة السكانية للمدن الجزائرية خالل العهد العثماني

 املجموعات البرانية

حاضرة الجزائرية خالل العهد العثماني، وبعد تطرقنا في امل نا لتركيبة السكان في املدنفي إطار دراست

املدن الجزائرية على  عمرت رة إلى فئة أخرى املحاض هذهنتطرق في ، السابقة لفئتي الكراغلة والحضر

.هي فئة البرانيةعهد العثمانيين،   

 

عمرانية...،نشيطة، األمر عرفت املدن الكبرى في الجزائر خالل العهد العثماني حركة اقتصادية، ثقافية، 

الذي جعلها تستقطب العناصر الوافدة إليها من األقاليم املجاورة، بغرض البحث عن ظروف أحسن لإلقامة 

فما املقصود  والعمل، فترتب عن هذا الوضع أن ظهرت فئة سكانية جديدة في املدن، ُعرفت بالبرانية.

 لبرانية؟.ملجموعات ابا

البرانية بالعامية الجزائرية، والبراني ينتسب إلى البر  ألنه قدم من خارج أسوار  املجموعات )فئة( البرانية:

ه الفئة في املدن ذتكونت ها املصطلح يغيب بكثرة في الوثائق واملصادر املحلية. وقد ذمع العلم أن ه املدينة

قرارها هناك بحثا عن نتيجة توافد سكان الجبال واألرياف والصحراء واست ؛الجزائرية خالل العهد العثماني

 ظروف أحسن للمعيشة.
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دق وبتعبير واضح فالبرانية هم سكان يعيشون لوحدهم وليس لهم مسكن ثابت، وغالبا ما يسكنون الفنا            

يال ا ما استثنينا عددا قلذر لديهم شروط االستقرار بحي سكني، إتتوفوينامون أمام املنازل واملحالت، دون أن 

ا حسب ما ذهبت إليه الباحثة "ميسوم سكينة" في مؤلفها الجزائر خالل ذمنهم بنساء املدينة، وهممن تزوج 

 العهد العثماني.

وحسب ما أشار إليها الباحث أرزقي شويتام، فإن فئة البرانية قد اشتملت على نوعين من املجموعات 

جيجل وبسكرة وبني النوع األول الذي يعود أصل أفراد مجموعاته إلى قبائل جرجرة وبني عباس و  :هما السكانية

أما النوع الثاني من فئة البرانية، فهو يشتمل على العناصر العربية القادمة من مختلف الجهات،  مزاب واألغواط.

ل الواقعة قرب باب عزون في الجهة والتي نصبت خيامها بضواحي املدينة، وهناك من شيد أكواخا بجوار املناز 

  الشرقية من املدينة.

عينه السلطة التركية العثمانية، يخضع لنظام االلتزام )
ُ
الطاعة، وكان يتصدر كل جماعة أمين ت

ولإلشارة فإن الوضع االجتماعي ونوعية النشاط االقتصادي في املدن، قد فرض على املجموعات الضرائب ...(. 

حسب أصولها الجهوية ومواطنها األولى، كما اختصت كل واحدة منها بمهام معينة. وفيما يلي البرانية أن تنتظم 

 عرض موجز ألهم املجموعات البرانية:

: تتكون من أهالي مناطق الزيبان ووادي ريغ وسوف وتوغرت، الذين قدموا إلى املدن الكبرى جماعة البساكرة*

، بيع الخضر عة كالسقاية، التنظيف، الحراسةمهنا متواضبحثا عن ظروف مناسبة للعيش، حيث اشتغلوا 

 إلخ. وكان يتولى شؤون البساكرة أمين يعرف عندهم بــــ"البسكري سيدنا"....والفواكه واملشروب املحلى 

: ينتسب أفرادها إلى سكان وادي ميزاب ومناطق الشعابنة وورقلة والقرارة، وهم من أتباع جماعة بني مزاب*

ض ي، اشتغلوا في مطاحن الحبوب وفي الحمامات، بيع اللحوم، نقل البضائع، املقاهي... إلخ، كما املذهب اإلبا

للحكام، ووقوفهم إلى جانب األتراك في صراعهم مع  وإخالصهمُعرف عن أفراد هذه الجماعة تفانيهم في العمل 

 الكراغلة.

الجزائر بحكم عالقتهم الخاصة مع األتراك، تعتبر من أقدم العناصر البرانية املستقرة ب * الجماعة الجيجلية:

كانت لهم امتيازات خاصة مقارنة باملجموعات البرانية األخرى، إذ هم من العناصر البرانية التي تمتعت دون 

كما اشتغلوا في  سواهم بحمل السالح وارتداء املالبس املزركشة واملطرزة بخيوط الذهب على الطريقة التركية.

 لدباغة والعمل في أفران الخبز التابعة للجيش اإلنكشاري....التجارة، وصناعة ا

: ينتسبون إلى جماعة األغواط وإلى قبيلتي الزناجرة وأوالد نائل، يتولى أغلبهم أعماال جماعة األغواطيين *

 متواضعة مثل حمل البضائع، الكيل بأسواق الجزائر، بيع الزيت، التنظيف، نقل املاء، خدمة املنازل...إلخ.
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: أطلقت تسمية القبايل بوجه عام على كل الوافدين من املناطق الجبلية الداخلية سواء من جماعة القبائل *

بالد القبائل أو جبال البليدة واملدية وتلمسان وبجاية وعنابة وغيرها. اشتغلوا في الدكاكين والبساتين، صناعة 

محل ترحاب من طرف العثمانيين بسبب ثوراتهم ضد  الفحم وبيعه، البناء ... إلخ. ولم يكن أفراد هذه الجماعة

 حكومة الجزائر.

: تتألف من العبيد السود الذين أستقدموا من بالد السودان عن طريق الواحات جماعة الوصفان أو الزنوج *

واملوسيقى. الصحراوية للعمل في املنازل )البناء، التنظيف...(، باإلضافة إلى امتهان بعض الفنون الجميلة كالرقص 

 ُيعرف أمين هذه الجماعة بقائد الوصفان.

وزيادة على ما سبق ذكره من املجموعات السكانية املشكلة لفئة البرانية، فقد ُوجدت باملدن الجزائرية 

ضيفها الدراسات التاريخية للبيراني، أال وهي "جماعة الغرباء أو املجهولون". حيث أشارت 
ُ
الكبرى شريحة أخرى ت

لى هذه الشريحة مكتفية بذكر "غريب"، أو إضافة املكان الذي وفد منه الغريب، مثل "غريب شرشالي"، الوثائق إ

 "غريب جيجلي". ولعل األمر يتعلق هنا بالعناصر غير املهيكلة أي التي ال تندمج في إطار الجماعة.
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