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سائشةمشطاسم** م

ظقسمعـماهلنيمدرادةماظؾـقةماظدميقشراصقةمجملؿؿعمعدؼـةماىزائرمإبانماظعفدم
اظعـؿاغلمظغقابمإحصاءاتمرمسقةمحقثمصبدماظؾاحثمغػلفمأعاممتؼدؼراتمشربقةم
صادرةمإعامسـماظرحاظنيمأومسـمرجالماظدؼـمأومسـماىقادقسماظذؼـمرؾبمعـفؿم
إسدادمتؼارؼرمؼبمذظؽماظشأن.مطؿامأنماٌصادرماإلدالعقةمسزصتمسـمذطرمأيمتؼدؼرم
عا مسدا معصدر محلـ ماظقزان ماظذي مؼعقد مإظب ماظعشرؼة ماظـاغقة معـ ماظؼرن ماظلادسم
سـشر 1موبقجفمساممؼغؾبمسؾكمتؾؽماظؿؼدؼراتمسدمماظدضةموؼذػبماظؾاحـقنماظققمم
إظبمأغفمالمميؽـماألخذمبفا .مودعقامظؾقصقلمإظبمغؿائجمأطـرمدضةموواضعقة متأطدمععم
*ػذهماٌلاػؿةمػلمؼبماألصؾمجزءم"عراجعموععدلم"معـماظػصؾماٌقدقممباظقضعماظدميقشراؼب معـماألرروحةم
اظيتمتؼدعـامبفامظـقؾمذفادةمدطؿقراهمدوظةمؼبمتارؼخماىزائرمايدؼثمبعـقان:مايرفموايرصققنممبدؼـةم
اىزائرمإبانماظعفدماظعـؿاغلم1830 -1700م-معؼاربةماجؿؿاسقةم–ماضؿصادؼة.مغقضشتمبؼلؿماظؿارؼخم–مطؾقةم
اظعؾقمماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةم2002م .م
** أدؿاذةمرباضرةمطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةمضلؿماظؿارؼخ.
1

- Léon, Jean : dit l'Africain Description de l’Afrique.- Paris, nouvelle édition, Traduite de
l’italien par Epaulard, Adrien, Librairie d’Amérique et d’Orient, 1981.- 2 vol.
2
- Raymond, A. : Grandes villes arabes à l’époque ottomane.- Paris, Sindbad, 1986.-p.60.
- Raymond, A. : Signes urbains et études de la population Grandes - Villes arabes à
l’époque ottomane.- Bulletin d’études orientales, n° 27, 1974.

 معـذ ماظلؿقـات معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ متؾذل مذبفقدات مجادة مؼب مدؾقؾ متذظقؾ مسؼؾة مسدم متقصر ماٌعطقاتما إلحصائقةمظدرادةماظؾـقةماظدميقشراصقةمباٌدنماظعربقة.مظؼدمأطدمأغدريمرميقنمومعاغرتانمسؾكمضرورةماظرجقعم

3

33

عائشة غطاس

بداؼةماظؿلعقـاتماظؿقجفماظذيمؼدسقمإظبمضرورةماالدؿـادمإظبمدصاترماٌكؾػاتمٌام
م
تقصرهمعـمإحصاءاتمطؿقةمودضقؼةمؼبمآنمواحد  .م
ؼبمػذهماحملاوظةمادؿـدغامإظبمدصاترماٌكؾػاتماظصادرةمسـمعؤدلةمبقتماٌالمٌام
تقصره معـ مععطقات مإحصائقة مؼب مشاؼة ماألػؿقة مسـ معبقع ماألذكاص ماظذؼـ مملم
طبؾػقامساصؾا .5صؿؼقممعؤدلةمبقتماٌالمباإلذرافمسؾكمتصػقؿفا.موملمؼؽـمػـاكم
أي مصصؾ مأو ممتققز مؼب مذبال ماإلذراف مسؾك متصػقة ماظرتطات مبني ماظشرائحم
االجؿؿاسقة مصفؾ ماٌكؾػات ممبا مؼب مذظؽ مزبؾػات مأصراد ماظػؽة ماياطؿة موأصرادم
اىقش ماإلغؽشاري مخضعت مظؾؿؤدلة مغػلفا .موتغطل مدصاتر ماٌكؾػات ماظيتم
اسؿؿدغاػاماظػرتةماٌؿؿدةمعـم.69201-9911
إظبمدرادةموضائعماظؾـقةمايضرؼةمطؿؿرطزماٌلاجدموايؿاعاتماظعؿقعقةمواظعققنمألغفامطػقؾةمبؿزوؼدغامبأخؾارم
سـمتطقرماظؾـقةماظدميقشراصقةم.
 4حقلماٌقضقعماغظر
Pَascual, J-P. : Les inventaires après décès une source pour l’histoire économique et
sociale de Damas au XVIIe siècle. Les villes dans l’empire ottoman : Activités et sociétés,
sous la direction de Daniel PANZAC.- Paris, CNRS, T.1, 1991.

 مراصؼ ،مسؾدماظؽرؼؿم :مدفالتماظرتطاتم(اٌكؾػات)مطؿصدرمظؾؿارؼخماالجؿؿاسلموماالضؿصادي،معـالمعـمدعشؼ م9911-9919م -.معـشقر مؼب محبقث مو مدرادات مؼب ماظؿارؼخماظعربل معفداة مإظب ماألدؿاذ ماظدطؿقر مغقرم
اظدؼـمحارقم،مهرؼرمغازؿمطالس،مدعشؼ،مدارممشالمظؾطؾاسةموماظـشر،م-.9110مص .993.م
 -5مدفالتماحملاطؿماظشرسقةمرصقدمضكؿمؼضؿمسبقم 15000موثقؼةمتؿقزعمسؾكم 153مسؾؾة.موػقمطبصمؼبم
ععظؿفمعدؼـةماىزائرمواٌـارؼماجملاورةمهلا.موؼغطلمصرتةمزعـقةمععؿربةمحقثمميؿدمعـماظـصػماألولمعـم
اظؼرنماظلادسمسشرمإظبماظـصػماظـاغلمعـماظؼرنماظؿادعمسشرم.وػقمرصقدمثريموعؿـقعمحقثمؼضؿمسؼقدم
اظؿقؾقس،م واٌراصعاتموسؼقدماظؾقعمواظشراءموماظؼروضموسؼقدماظزواجمواظطالقمواهلؾاتموسؼقدماظعؿؼمواظقصاؼا.م
ومػقمأعرمؼػلرمباظدورماظذيمأضقكمؼؤدؼفماياطؿماظشرسلمأيماظؼاضلمباٌدؼـةماظذيماتلعتمدائرةمعفؿاتفم
ظؿشؿؾمذباالتمسدةمطؿامؼؽشػمظـامػذاماظرصقدمسـمرؾقعةماظعالضةمبنيماظلؾطةماظؼضائقةمواألػاظل.محقلم
رؾقعةمدفالتماحملاطؿماظشرسقة.ماغظر :م
مشطاس ،مسائشةم:م دفالتماحملاطؿماظشرسقةموأػؿقؿفامؼبمدرادةماظؿارؼخماالجؿؿاسلمواالضؿصاديمجملؿؿعمعدؼـةماىزائرم-ماظعفدماظعـؿاغل-.مإغلاغقاتمسددم -.9119،3مص.ص.م  .69-86م
 مدعقدوغل ،مغاصرماظدؼـم:مغظرةمحقلماظقثائؼماظعـؿاغقةمباىزائرموعؽاغؿفامؼبمتارؼخماىزائرمايدؼث-.مذبؾةماظؿارؼخ،مسددم،4م -.1976مص.ص .157-135 .م
Glassman, V. : Les documents du tribunal religieux de Hama. Leur importance pour la
connaissance de la vie quotidienne dans une petite ville centrale à l’époque ottomane.
Les villes dans l’empire ottoman : Activités et sociétés.- sous la direction de Daniel
PANZAC, Paris, CNRS, 1991.

 -6م ؼؿعؾؼماألعرمبدصاتر ماظرتطاتماظصادرةمسـمعؤدلةمبقت ماٌال ،مإحدى ماٌؤدلات ماهلاعةماظؼائؿةممبدؼـةم
اىزائرموضؿؽذ،مؼؿصدرػامعقزػمؼدسك مبقتماٌاىل.متؿقظبمػقؽةمبقتماٌالمبقجفمسامماإلذرافمسؾكمتصػقةم
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ورشؿ مأػؿقة مدصاتر ماٌكؾػات مبقد مأغفا مال موقب مسـ مطؾ ماظؿلاؤالت ماٌؿعؾؼةم
باظؾـقةماظدميقشراصقةموبقجفمخاصمحفؿماألدرة .م
األعرماظذيمجعؾـامغلؿـدمإظبمدفالتماحملاطؿماظشرسقةمٌامتؿضؿـفمعـمسؼقدم
اظرتطات إذ مؼؿعؾؼ ماألعر مبؿصػقة موتؼلقؿ ماإلرث ماٌؿـازع محقظف مهت مإذرافم
اظؼاضل.موتؿؿقزماظقثائؼماظصادرةمسـماحملؽؿةمباظدضةمؼبمذطرمايقـقاتماٌؿعؾؼةم
باظقرثةمعـمحقثمسددػؿموموضعقؿفؿموعامإظبمذظؽ .وغظرامظعدممخضقعمدفالتم
احملاطؿ ماظشرسقة مألي متصـقػ محلب مرؾقعؿفا موصققاػا مأو مألي مترتقبم
طروغقظقجلمصإغـامالمغؿقصرمسؾكمذبؿقسةمعؿـادؼةموعؿلؾلؾةمعـمسؼقدماظرتطات،م
ظذاموضعماالخؿقارمسؾكمسقـةمدـأتلمسؾكموصػفا.م م

 .1اؾبنوة اؾدميوغراػوة جملتمع ؿدينة اجلزائر ؿن خالل دػاتر
املخلفات
 .1.1غلبة اؾعنصر احمللي
تؾاؼـت ماظؿؼدؼرات ماظقاردة مؼب ماٌصادر ماظغربقة محقل مأػؿقة مسـصر مايضرم
"اظؾؾدي" مباٌدؼــة محقـث مذطـر م"ابـ معـصقر" مادؿـادا مإظب م"طراعاي" مأغف مطانم
أضـؾـقةم ... " :ػهذه األؼلوة اؾيت تشكل حنو 10 %ؿن جمموع دكان ؿدينة

اجلزائر ؽاـت حمل خوف و حسد ـظرا ؾلمكاـة اؾيت ؽاـت حتتلها يف اؾبين
االؼتصادية ؿن حوث اؾقوة االؼتصادية اؾيت ؽاـت متثلها و ؿن حوث ؼدراتها
اؾتنظوموة  7".....مظؽـ م"ػاـتور دي بارادي" ماٌلؿشرق ماٌؿؿقز مبدضة ماٌالحظةم
اطؿػك مبإسطاء متؼدؼر مذاعؾ مظؾلؽان ماألصؾقني مظؾؿدؼـة مبؾغ ماثـني مو مثالثني مأظػم
غلؿةمومملمؼلؿــمعـفمحؿكماظقاصدؼـمعـمجربة.8مبقـؿامطبربغامعصدرمأٌاغلمأنم
ايضرمذؽؾقامأػؿمسـصرمععمغفاؼةماظعفدماظعـؿاغل.9مأعامروزي  Rozetمصؼدمضدرم
اظعـصر ماحملؾل مو ماظؽرشؾل مبـؿاغقة مسشر مأظػ مغلؿة معـ معبؾة مثالثني مأظػا مممام

ترطاتمأومزبؾػاتماٌؿقصنيمأوماظذؼـمؼطقلمشقابفؿ،موؼعدونمبذظؽمؼبمسدادماٌقتك،مومملمطبؾػقامساصؾا.موػلم
عصـػةمضؿـمدؾلؾةمبقتماٌال،موربػقزةممبرطزماألرذقػماظقرينمبؾؽرماًادم،ماىزائرم-.ماظدصاترماٌعؿؿدةم
هؿؾماألرضامماظؿاظقةم:مدصرتمرضؿم،49مدصرتمرضؿم،54مدصرتمرضؿم.58م م
7

 - Ben Mansour, A. : Alger XVIe –XVIIe siècles. Journal de Jean -Baptiste Grammaye.Paris, Cerf, 1998.- p.98
8
- Venture de Paradis : Tunis et Alger au XVIIIe siècle.- Paris, Sindbad, 1983.- p.109.

-9مدودومأبقماظعقد،ماىزائرمؼبمعؤظػاتماظرحاظنيماألٌانم،9211-9232ماٌؤدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب،م9121م
صم90م .م
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جعؾفؿمؼشؽؾقنم % 60م .10مصؿامػلماٌعطقاتماظيت متػقدغامبفامدصاترماٌكؾػاتم؟م
ؼؿؾني معـ ماإلحصاءات ماظيت مادؿؼقـاػا مبعد مادؿؼراء مدصاتر ماٌكؾػات 11مأن مصؽةم
ايضرمذؽؾتموزغامدميقشرصقا مػاعا،مومػقمعامميـؾمسبقمغصػماظعددماإلعباظلم
ظؾلؽان.مومزؾموزغفؿمتؼرؼؾامغػلفمعـمأواخر ماظؼرنماظـاعـمسشرمإظبمغفاؼةماظعفدم
رشؿماالشبػاضماظطػقػماظذيمدفؾـاهمؼبماٌرحؾةماألخريةمومبؾغتمغلؾـؿفؿم % 50
ؼبماظػرتةمعامبنيم 1799مإظبم،1803مومضاربتم  % 47مؼبماظػـرتةمعـامبـنيم 1807مممم
و،1817مأعامؼبماظعشرؼةماألخريةمصؼد مبؾغت م .% 45,34مو ماحؿؾماألتراكماٌرتؾةم
اظـاغقةمعـمحقثماظؼقةماظعددؼة،محقثمتراوحتمغلؾؿفؿمعا مبنيم 30,65م %مإظبم
 32,79م %معـ ماظـؿاغقـاتمعـماظؼرنماظـاعـمسشرمإظبم 1826معـؾؿامؼؾقـفماظـفدولم
رضـؿم  :1م
12
جدول رؼم  1اؾبنوة اؾدميوغراػوة ؿن خالل دػاتر املخلفات
اظػرتةماظزعـقة م
ماظرتطات
196
األتراك
319
ايضر
23
اظؽراشؾة
27
اظرباغقة
اظقاصدونمعـم 25
اٌدن
1
اٌغاربققن
47
اظعؾقد
1
األسالج
639
ذبؿقعم
اظرتطات م

1803-1799

اظعدد

اظـلؾة

30,65
50
3,6
4,20
3,90
0,15
7,35
0,15
100

1817-1807

اظعدد

567
769
20
80
46

13
138
11
1644

اظـلؾة

34,48
46,77
1,26
4,86
2,79
0,79
8,39
0,66
100

1826-1817

اظعدد

507
701
30
141
50

20
92
5
1546

اظـلؾة

32,79
45,34
2
9,20
3,20
1,20
5,95
0,32
100

 .1.1اؾواػدون على املدينة و وزـهم اؾدميوغرايف
عاموزنماظعـاصرماظقاصدةمؼبماظرتطقؾةماظدميقشراصقةممبفؿؿعمعدؼـةماىزائر؟مؼبم
اظقاضعمظقسمعـماهلنيماإلجابةمسـمػذاماظلؤالمؼبمشقابماٌعطقاتماظعؾؿقة.مومعام

10

- Rozet, M. Voyage dans la Régence d’Alger ou description du pays occupé par l’armée
française en Afrique du Nord, 3T, Paris, Bertrand, 1833.

-11مبقتماٌال،ماظدصاترماظؿاظقة،مدصرتم،31مدصرتم،31مدصرتم،13مدصرتم 12م
-12مأسدماىدولمادؿـادامإظبماظدصاترماظيتمدؾؼتماإلذارةمإظقفام .م
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حبقزتـا مؼؿصػ مباظشؿقظقة مو مؼػؿؼد ماظدضة  .مصاظؿعداد ماظذي مأورده مصاغؿقر مديم
باراديمومرشؿمأػؿقؿفمالمؼػقدغامباظشلءماظؽـريمعـؾؿامدؾؼتماإلذارةمإظقف.موالمذؽم
أنمصعقبةمتعدادمػذهماظػؽةماظؾشرؼةمؼعقدمإظبمرؾقعؿفامصفلمتؿؿقزمبعدمماالدؿؼرارم
اظدائؿمباٌدؼـة،مصؿقاجدػامعؤضتمومعقمسلمومتؿقؽؿ مصقفمزرصقاتمععقـة،مطػرصم
اظعؿؾماٌؿاحةمباٌدؼـة.م م
14
وادؿـادامإظبمدصاترماٌكؾػات مخرجـامباظـؿائجماظؿاظقةم:مصـلماظـػـؿـرةمعامبقــم
 1799موم 1803مبـؾـغـتمغـلؾةماٌؿقصنيماظذؼـماغؿظؿقامضـؿــمجـؿـاسـات 4,21م
%ومتضاسػمسددػؿمؼبماظعشرؼـاتمعـماظؼرنماظؿادعمسشر محقثمذؽؾتمغلؾؿفؿم
 9,12م .%و مارتؾط مذظؽ مبظرصقة متارطبقة ،مإذ مذفدت ماألرؼاف ماىزائرؼةم
اضطراباتمخطريةماغعؽلتمدؾؾامسؾكماألوضاعماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةمومالرؼبم
أغفا مطاغت موراء مػذا ماظـزوح ماظرؼػل ماظؽـقػ ،مدعقا مظؾقصقل مسؾك مصرص ماظعؿؾم
وظؼؿةماظعقش .15موالبدمعـماإلذارةمإظبمأنماظغؾؾةماظعددؼة مضؿـمذبؿقسةماظدخالءم
طاغت مظؾعـصرماىقفؾل مثؿمسؾكماظؿقاظلم:معباسةماظؼؾاؼؾموعباسةماظؾادؽرةمثؿم
عباسةماألشقارقة،مبقـؿامذؽؾمأػؾمعزؼؿةمومبـقمسؾاسمأصغرماىؿاساتمحفؿا .م
طؿا مذفدت مػذه ماظػرتة متدصؼ مسدد معـ ماظـازحني م"اظغرباء" ماظذؼـ موصدوا معـم
اٌـارؼماظداخؾقةمحبـامسـمصرصماظعؿؾمومسـمطلبماظرزقمومطانمسددػؿمػاعامبؾم
صاقماظعددماإلعباظلمظألشقارقةمومأػؾمعزؼؿةمومبينمسؾاسمؼبمايؼؾةمغػلفا .م
وتلؿحمظـام اٌعطقاتماظدميقشراصقةماظيتمخرجـامبفامبإسادةماظـظرمؼبماظؿؼدؼراتم
اظعائدة مإظب ماظلـقات ماألوظب معـ ماالحؿالل مو ماظقاردة مأؼضا مؼب مبعض ماظدراداتم
ايدؼـةموماًاصةمباظقزنماظدميقشراؼبمظؾعـاصرماظرباغقةمواظيتمذػؾتمإظب"… مأنم
اظؼؾاؼؾمذؽؾقام ؼبمأشؾبماألحقانمأطربمغلؾةمعـمعباسةماظرباغقةمومالدقؿامضؿـم

-13مؼبماظػرتةمعامبنيم9911موم9223مبؾغتمغلؾةماٌؿقصنيماظقاصدؼـمعـماٌدنماىزائرؼةم % 3,96عـمذبؿؾم
اياالت.مأعامؼبماظػرتةماٌؿؿدةمعـم9229مإظبم9299مصؼدمبؾغتم ،% 2,79مومؼبماظػرتةماٌؿؿدةمعـم9299مإظبم
9201موصؾتمإظبم3,23م .%م
 -14بقتماٌال،ماظدصاترماظؿاظقةم:م ،49،35م،54م.58
 -15غعينمبذظؽماظـقراتماظيتمتزسؿؿفاماظطرقماظصقصقةمالدقؿاماظطرؼؼةماظدرضاوؼةم.
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اًدّاعني،موماظعؿال ماألجراءموماظؾقارؼـم..م" .16موؼبماظقاضعمملمؼشؽؾمػؤالء مأطربم
عباسةمعـمحقثماظعدد،مظؽـفؿمذؽؾقامصعالمأسؾكمغلؾةمضؿـماظؾقارؼـ17م .م
أعا مخبصقص مذرضبة ماظعؾقد م"اظزغقج" متقحل مظـا ماٌعطقات ماإلحصائقة ماظيتم
اغؿفقـا مإظقفا مأغفا مذؽؾت مغلؾة مػاعة مو مػق معا متؾقـف ماظـلب ماظؿاظقة محلبم
اظػـرتاتم :م
م-م1799مإظبم1803م7,35 %
م-م1807مإظبم1817م  % 8,39م
م-م1817مإظبم1826م  % 5,9م
ظؽـف مال مبد معـ متلفقؾ مذظؽ مبؽؾ محذر مو مهػظ ،مإذ مؼعؽس مذظؽ مبال مذؽم
األوضاع ماٌادؼة ماظصعؾة مو ماٌؿدغقة ماظيت مطان مؼعقشفا ماظعؾقد .مطؿا مأن ماٌصادرم
اظغربقةماظعائدةمإظبماظػرتةمغػلفامتؤطدمذظؽمحقثمأذار ذاؾر"مإظبمأنماظزغقجمذؽؾقام
أحدمسـاصرماظرتطقؾةماظلؽاغقةمظؽـمحفؿفامطانمصغريا 18مومسؾكمخالفماظعـاصرم
اظرباغقةماظيتمالحظـامتزاؼدػامابؿداء معـمأوائؾماظؼرنماظؿادعمسشرمصإنمسددماظعؾقدم
بعدماظؿزاؼدماظذيمذفدهمؼبماظػرتةمبنيم1807مإظبم1817مأصؾحمؼبمتـاضصمععمأواخرم
اظعؼدماظـاغلمضدرمبــ  % 5,95ومارتؾطمذظؽمبظرصقةمتارطبقةممتـؾتمؼبمإظغاءماظرق،م
وصبدرمباظذطرمإظبمأغفمؼغؾبمسؾكمترطقؾةماظزغقجماظعـصرماظـلقي .م

 .2عدد اؾوػوات مبدينة اجلزائر  :درادة ؾعونة  1817إىل

1826

موضعماالخؿقار مسؾكمػذهماظعقـة مالسؿؾاراتمعـفامأغفامتغطلمصرتةمزعـقةمػاعةم
سبقمسشرمدـقات،مطؿامأغفامذفدتموباءم.1822 -1817مظؼدمدفؾمأػؿمسددمعـم
اظرتطات مسـام م1233ػـ9292-9299/م 19مإذ مأحـصقـــا متـلـعـا مو ممثاغنيم
وأربعـؿــائـةمحــاظــةم()489مثؿمؼؾقفمسامم1237ػـ9200-9209/م محـقـثمبـؾـغم
سددماياالتمتلعامومثالثنيموعائؿني،مثؿمؼؾقفمسامم1234ػـ9291-9292/م مبـؿانم
16
-

Merrouche : Les berranis à l’époque turque et au début de la période coloniale.Travaux.- p.6.

-17مػذامعامؼؾدومعـمدصاترماٌكؾػات
 -18ذاظرم:معذطراتمهؼقؼموتؼدؼؿمإمساسقؾماظعربل-.ماىزائر،مش.و.ن.ت،م-.1982مص.12.
-19معـمشرةمربرممإظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼملم99مغقصؿربم9299مإظبمغفاؼةمأطؿقبرم 9292م
-20معـمشرةمربرممإظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼملم02مدؾؿؿربم9209مإظبم99مدؾؿؿربم 9200م
-21معـمشرةمربرممإظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼملم39مأطؿقبرم9292مإظبم91مأطؿقبرم 9291م
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و ممثاغـقــ مو معائـة محـاظة مثؿ مؼؾقف مسام م1236ػـ9209-9202/م مبـالث مودؿنيممممم
ومعائةمحاظة،م بقـؿاماشبػضمسددماظقصقاتماشبػاضامعؾؿقدامسامم1241ػـ-9201/
9201ممحقثمػؾطمإظبمدؾعمومسشرؼـمحاظة م .م
ظؽـمطقػمميؽـمتػلريمتزاؼدمسددماظرتطاتمؼبمدـقاتمععقـةمومتراجعفامؼبم
دـقاتمأخرى؟مباظعقدةمإظبمسددماظقصقاتماظـاعبةمسـموباءم 1822-1817ندمأنم
اظػرتةماظيتمتػاضؿمصقفاماظداءممتؿدمعـمغقصؿربم9299مإظبمغفاؼةمأطؿقبرم،9292محقثم
بؾغمسددماظقصقاتم6095محاظةمسامم1817مظريتػعمإظبم6844موصاةمسامم .1818مومإذام
أردغا ماظؿقضػ مسـد مدـة م 1233مػـ9292-9299/م مند مأن مأػؿ مسدد معـ ماظرتطاتم
دفؾمؼبماألذفرماظؿاظقةم:مربرمم61محاظةمومصػرم51محاظةموربقعماألولم65محاظةم
ومعبادىماألوظبم70محاظةمومرجبم78محاظة.م م
إنماألخؾارماإلحصائقةماظيتمتقصرػامظـامدصاترماٌكؾػاتمتؤطدمعامأوردهمطؾمعـم
"طققن"موم"عارذقؽا"معـمأنمداءماظطاسقنمبؾغمذروتفمؼبمصائػةم1817مطؿاماذؿدتم
ورأتفمسامم 1818مؼبمصصؾماظربقع،معـمصرباؼرمإظبمعاي،مومملمؼؾدأمؼبماظرتاجعمإالم
حبؾقل مذفر مجقان مظقؿالذك مخالل مذفري مأوت مو مدؾؿؿرب .24وسرصت محرطةم
تلفقؾ ماظرتطات م(اظقصقات) ماظؿؼؾؾات مغػلفا محقث متـاضص مسدد ماظرتطات مبأزؼدم
عـمأربعةمأضعافمخاللمصرتةمتراجعماظقباءمصؿـم 489حاظةمسامم 1233مػـ-9299/
9292م مإظب م 105محاظة مسام م 1235مػـ9202-9291/م .مو متراوح ماٌؿقدط ماظشفريم
ظؾؿؿقصنيمعامبنيم7مإظبم41محاظةم .م
ومؼؿضحمعـمػذهماٌؼارغةمأنمػـاكمتقاصؼامواضقامبنيماذؿدادماظقباءمومتزاؼدم
حاالتمتصػقةماظرتطاتماٌعروضةمأعاممبقتماٌاىلموضدمالحظممحدان خوجةمأنم
اظػرتة ماظيت متشفد مصقفا معؤدلة مبقت ماٌال مغشارا مطـقػا مػل متؾؽ ماظيت متؿزاعـم
واظقباء. 25مومظـمناغبمايؼقؼةمإذامضؾـامإنموباءماظطاسقنمطانماظعاعؾماألدادلمؼبم
تراجعمحرطةماظـؿقماظدميقشراؼب .م
-22معـمشرةمربرممإظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼملم1مغقصؿربم9202مإظبم09مدؾؿؿربم .9209م
-23معـمشرةمربرممإظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼ ظـ  91أوت  9201إظب  3أوت  .9201م
-24مسـماألوضاعماظصققةماغظرم:مدعقدوغل،مغاصرماظدؼـم:ماألحقالماظصققةمواظقضعماظدميقشراؼبمؼبماىزائرم
أثـاءماظعفدماظعـؿاغل -.ماجملؾةماظؿارطبقةماٌغربقة،مسددم،32-31م -.9121مص.ص .م .331-339ماظعددم
،92/99م-.9112مص.ص.م.3922-319
 -25غبدانمبـمسـؿان ،مخقجةم:ماٌرآةمأوحملةمتارطبقةمومإحصائقةمسؾكمإؼاظةماىزائر -.متعرؼبموتؼدؼؿم
اظعربلماظزبريي،ماىزائر،مش.و.ن.ت،م.9120
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 .3اؾرتؽوبة اؾعائلوة
 .1.3حجم األدرة
ظدرادةمحفؿماألدرةمادؿـدغامإظب ماظعؼقد ماًاصة مبؿؼلقؿماظرتطات ماحملػقزةم
ضـؿــمدـفـالتماظـؿقاطؿماظشرسقةمأيماظرتطاتماظيتمصػقت مباحملؽؿةمهتم
إذراف ماظؼاضل .مظؽـ مػذه ماظلؾلؾة مال متضؿ مذبؿقسة معؿلؼة معـ مسؼقد ماظرتطاتم
صعؿدغامإظبماخؿقار مسقـة متضؿمواحدامومدؿنيمو معائةمحاظة.متؿؿقزماٌدوغةمبؿـقعم
طؾري محقث مدبص مذرائح مسدة معـ مذبؿؿع معدؼـة ماىزائر معـ محضر موأتراكم
وطراشؾة موبراغقة .26موػل مدبص ماٌؿقصني معـ ماظرجال مدون ماظـلاء مو مال مبد معـم
اإلذارةمإظبمعالحظةمػاعةمومػلمأغـامالمغؿقصرمسؾكمسددماياالتمغػلفامباظـلؾةم
ظؾػرتاتماظزعـقةماظيتمدـدردفا.م
دـقاولمدرادةمحفؿماألدرةماغطالضامعـمػذهماٌدوغة ،مظؽـماظعددماٌشارمإظقفم
أسالهمػقمسددماألدرماٌرصقدةمومال مؼعينمباظضرورةمسددماألدرماظيتمخؾػتمأوالدام
سـد موصاة ماظقاظد ،م(رب ماألدرة) معـؾؿا مدـرى .مباظـلؾة مظؾـصػ ماألول معـ ماظؼرنم
اظـاعـمسشرمرصدغامػبلنيمحاظةمأيممبعدلمحاظةمظؽؾمدـة.مومؼبمتلعمومثالثنيم
حاظةمخؾػماٌؿقصقنمأوالدامومؼبمإحدىمسشرةمحاظةمملمطبؾػماٌؿقصقنمورؼـامعـم
األوالد،مومؼؿقزعمسددماألوالدمحلبماألدرمسؾكماظـققماظؿاظلم :م
جدول رؼم : 1مسقـةمسـمحفؿماألدرةمؼبماظـصػماألولمعـماظؼرنماظـاعـمسشر
م

سددمحاالتماألدر

1
2
5
4
4
7
11
6

سددماألوالد

8
7
6
5
4
3
2
1

اظـلؾة

2,56 %
% 2,56
% 12,82
 % 10,25م
 % 10,25م
% 17,94
% 28,20
 % 15,38م

-26مخرجـامبفذهماٌدوغةمبعدمادؿؼراءمسددمػاممعـمسؾبمدؾلؾةمدفالتماحملاطؿماظشرسقة.
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ؼؿؾني مظـا معـ ماىدول مأدغاه مأن مزاػرة ماألدرة مذات مايفؿ ماظؽؾري مأي ماظيتم
تراوح مسدد ماألوالد مصقفا معا مبني مدؾعة مإظب ممثاغقة متؾؼك مضؾقؾة مإذ مال ممتـؾ مدقىم
 %5,12معـمذبؿؾماياالتمطؿام الممتـؾماألدرماظيتمتراوحمصقفامسددماألوالدمعام
بني مأربعة مإظب مػبلة مدقى  . % 20,51مأعا مسدد ماألدر ماظيت متراوح مصقفا مسددم
األوالد م عامبنيمواحدمإظبمثالثة،مصؼدمبؾغمػبلامومسشرؼـمحاظةمومػقمعامؼعادلم
غلؾة  .% 64,10م
و مبـاظـــلؾةمظؾـصػماظـاغلمعـماظؼرنماظـاعـمسشر،مصؼدمرصدغامتلعنيمحاظة،م
ومؼبمػبسمومػبلنيمحاظةمصؼطمخؾػماٌؿقصقنمورثةمومػلماظعقـةماظيتمدـؼقمم
بدرادؿفا.م م
جدول رؼم  : 3مسقـةمسـمحفؿماألدرةمؼبماظـصػ ماظـاغلمعـماظؼرنماظـاعـم
سشر
م

سددمحاالتماألدر

سددماألوالد

اظـلؾة

9

10

% 1,81

2

7

% 3,63

3

5

%7

11

4

 % 20م

6

3

 % 12,72م

17

2

% 36,36

7

1

% 18,18

م

ؼؿؾنيمظـامعـماىدولمرضؿم3م:مأنمسددماألدرمذاتمايفؿماظؽؾريمؼؾؼكمضؽقالم
خالل ماظـصػ ماظـاغل معـ ماظؼرن ماظـاعـ مسشر مأؼضا محقث مارتػع مسدد ماألوالد مإظبم
سشرةمؼبمأدرةمواحدةمصؼطمومؼبمحاظؿنيمصؼطموصؾمسددماألوالدمإظبمدؾعة،مبقـؿامبؾغم
سددماألدر،ماظيتمؼرتاوحمصقفامسددماألوالدمعامبنيمأربعة مإظبمػبلة،مأربعمسشرةم
أدرة،مومػقمميـؾمغلؾةم.% 27,27مبقـؿامتشؽؾماألدرمذاتمايفؿماظصغريمعـممم
( 3-1م أوالد)،مشاظؾقةماظعقـةمومالممتـؾماألدرمذاتمايفؿماظؽؾريمأيمتؾؽماظيتم
تراوحمصقفامسددماألوالدمعامبنيمدؾعةمإظبممثاغقةمدقىم  .% 3,62م
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ومالمبـدمعــماإلذـارةمإظبمأنمذبؿؿعاتمسربقةمأخرىمذفدتماظظاػرةمغػلفـا
و متقصؾ ماظؾاحـان م"بادؽقال" مو م"ادؿابؾل" مخبصقص ماظرتطقؾة ماظدميقشراصقةم
جملؿؿع معدؼـة مدعشؼ مسام م 1700مإظب مغؿائج معشابفة م :م" م… مإن مزاػرة ماألدرةم
اظؽؾريةمتعدمادـؿـــــاء،مصاظؼاسدةمػلموظدموماثـانمومثالثةمؼبماألدرةماظقاحدةم27...م
طؿاماغؿفكماظؾاحثمسؾدماظؽرؼؿمراصؼمؼبماظدرادةماظيتمخصمبفاماجملؿؿعماظدعشؼلم
ؼبماظػرتةم  1795-1791إظبمغؿائجممماثؾةمحقثمطؿبمعامغصفم:م"...متغؾبماألدرةم
ذاتماظقظدماظـقاحـدمبـقــماظـؿـؿـقصـقــموماٌؿقصقات معـماٌلؾؿنيمسؾكمحدمدقاء،م
سؾكمعامسداػا،مو متشؽؾماألدرمذاتماظقظدمأوماظقظدؼـمأوماظـالثةمأسؾكماظــلبممممممم
28"...%76,55م م
 .2.3ؼراءة يف ودطي (ؿعدل) األوالد
ؼبماظـصػماألولمعـماظؼرنماظـاعـمسشرمبؾغمععدلماألوالدمؼبماألدرةماظقاحدةم
 3,33مبقـؿاماشبػضمؼبماظـصػماظـاغلمإظبم ،2,45مأعامؼبماظـصػماألول عـماظؼرنم
اظؿادعمسشرمصؼدمبؾغ م.2,66مصفـاك متراجعمواضحمؼبمودطلماألوالدمؼب ماظـصػم
اظـاغلمعـماظؼرنماظـاعـمؼؼدرمبـم0,88م .م
وميؽـماظؼقلمإنمععدلمحفؿماألدرةمعـم 1702مإظبم 1750مؼدغقمعـمثالثةمأوالدممم
ومغصػمومػقمحفؿمعؿقدط.مومملمهاصظماألدرةمسؾكماٌعدلماظلاظػماظذطرمبؾم
اشبػض مبصػة معؾؿقدة محبقث مأصؾح موظدؼـ مو مغصػ .مو مؼعقد مػذا ماظرتاجع مإظبم
عبؾةمعـماظعقاعؾمأػؿفامتدغلماألوضاعماظصققةماظـاتجمسـ مطارثةموباءماظطاسقنم
اظذي ماذؿدت مورأتف موضراوتف مؼب ماظـصػ ماظـاغل معـ ماظؼرن ماظـاعـ مسشر ،موطانم
أخطر مػا ،ماظقباء ماظؽؾري ،ماظذي مدام مسبق مسشر مدـقات ،مو مطان مسائؼا مطؾريا مؼبم
دؾقؾمحرطةماظـؿقماظدميقشراؼبمأوماظؿزاؼدماظلؽاغل.مأعامؼبماظـصػماألولمعـماظؼرنم
اظؿادعمسشر،مصرشؿموباءم،1816مؼلفؾممنقمبطلء مؼبمودطلماألوالدمؼؼدرمبـققم
 0,21م و مسبؿؿؾ مأغف محدث مؼب ماٌرحؾة ماألخرية مو مسؾك موجف ماظؿقدؼد مابؿداء معـممممم
 1820مإظب مشاؼة م1830عع مصرتة ماغؽؿاش مضصرية مخالل مسام م 1822مغؿقفة ماذؿدادم
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- Establet, c., Pascual, J.P. : Famille et démographie autour de 1700 : quelques données
nouvelles.- Actes du sixième congrès international. Histoire économique de l’empire
Ottoman, 1995.- p.28.

 -28راصؼ،مسؾدماظؽرؼؿم:مدفالتماظرتطات-.مدؾؼمذطره-.مص993.م.
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ورأةموباءماظطاسقنم.ومبقجفمساممميؽـماسؿؾارماظلؾعمدـقاتماألخريةم( 1823مإظبم
)1830مصرتةمػدوءمومادؿؼرارماغعؽلتمإصبابامسؾكمحرطةماظـؿقماظدميقشراؼبم .م
ومغؾكصمإظبماظؼقلمإنمعامعقزمحرطةماظـؿق ماظدميقشراؼبمبقجفمساممؼبماظػرتةم
اظيتمشبصفامباظدرادةم ػقماظرتاجعمالمدقؿامإذامضارغاماظـؿائجماٌؿقصؾمإظقفامبؿؾؽم
اظيتماغؿفكمإظقفام"خقاري" 29مخبصقصمحفؿماألدرةمؼب مذبؿؿعمعدؼـةماىزائرم
إبانماظؼرنماظلابعمسشر،مومػلمأنمععدلماألوالدمخاللماظـصػماألولمعـماظؼرنم
اظلابعمسشرموصؾمإظبم 4,15بقـؿامارتػعمارتػاسامرػقػامخاللماظـصػماظـاغلمعـفم
بؾغم4,22م30موماتلؿتمحرطةماظـؿقماظدميقشراؼبمإبانماظؼرنماظلابعمسشرمباالدؿؼرارم
بؾمػـاكماواهمسبقماظزؼادةمسؾكمخالفماظؼرنماظـاعـمسشر .م

جمتمع ؿدينة اجلزائر ،جمتمع تعددي ؟

ظؼدمجعؾتماظدراداتماظلقدققظقجقةموماالغـروبقظقجقةماظغربقةمعـمزاػرةمتعددم
اظزوجات مؼب ماجملؿؿع ماظعربل مإحدى ماظلؿات ماٌؿقزة مظف .مو مزؾت ماظصقرة ماظيتم
ترطؿفا مػذه ماألدبقات مالصؼة مباجملؿؿع ماظعربل ،محبقث مطؾ معا مذطر ماجملؿؿعم
اظعربل،مذطرمايرؼؿمععفم .م
".... L’existence de la polygamie, du harem a particulièrement été source de
fantasme...". 31

تـرى معـا معدى مصقة معا مذػؾت مإظقف ماألدبقات ماظغربقة مبؾ ماظدراداتم
اإلدؿشراضقةم؟محقـؿامذرسـامؼبماٌلحماظشاعؾمظلفالتماحملاطؿماظشرسقةمدقؿام
اظرتطات،مأولمعامظػتماغؿؾاػـا،مسؾارةمتؽررتمعراتمسدؼدةمومػلم"متقؼبمسـم
زوجةم...م"مومػقماألعرماظذيمذفعـامسؾكمررحمعقضقعم"تعددماظزوجات".موصؽرغام
ؼبمررحماٌلأظةمظؽـمحبذرمذدؼد،محبقثمررحـامسؾكمأغػلـاماظلؤالماظؿاظل،مػؾم
اياالت ماظيت مسرضت مأعام ماظؼاضل ،مميؽـ ماسؿؾارػا مممـؾة مظؾؿفؿؿع ممبكؿؾػم
ذرائقف؟ م
 -29تعدمدرادةمصرؼدمخقاريمعـماألسؿالمايدؼـةماىادةماظيتمادؿـدتمإظبماظقثائؼماألصؾقة،مشريمأغفمؼالحظم
أنماظؾاحثمملمؼؾنيماٌدوغةمومالماظعقـةماظيتماسؿؿدػام.
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- Khiari, F. : Développement Historique et contradictions de la formation Sociale du
pachalik d’Alger de 1570 à 1670.- Une approche Socio-économique à partir de documents
internes et inédits. Diplôme de Doctorat, Paris VII, 1990, T.1.- p.p. 49 –50.
31
- Establet ; Pascual : Famille et démographie.- Op. cité.- p.428 .
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باظـلؾةمظؾعقـةماظيتموضعمسؾقفاماالخؿؾار،مػلمغػلفاماظيتمادؿػدغامعـفامؼبم
درادةمحفؿماألدرة.مبؾغمايدماألضصكمظعددماظزوجاتمأربعا،موػلمسؾكمعامؼؾدوم
مماردة مضؾقؾة ماظشققع .محقث ممل مغرصد مدقى محاظة مواحدة مألربع مزوجات32مممممممم
ومأحصقـامحاظؿنيمظـالثمزوجات.مومملمتؿفاوزمحاالتماٌؿقصنيماظذيمعبعقامبنيم
زوجؿني مسـد ماظقصاة مدؾع محاالت مو مبؾغ مسدد ماظذؼـ متزوجقا معرتني مدت مسشرم
حاظة.م
وتؿقحمظـامدصاترماٌكؾػاتمومػلمدؾلؾةمعـلفؿةمومعؿـادؼةمدرادةمزاػرةمتعددم
اظزوجاتمؼبممشقظقؿفامأيمظدىمزبؿؾػمذرائحماجملؿؿعممبامؼبمذظؽماىقش.مصػلم
سقـةم 9929ممم–م 9910مممرصدغامتلعامومسشرؼـمومعائةمحاظةمٌؿقصنيمعؿزوجني،م
ملمغلفؾمأيمحاظةمظؿعددماظزوجاتم .33مأعــامؼبمسقـةم 9911م– م 9223مصؼدمبؾغم
ذبؿؾ مسدد ماٌـؿزوجـقــ معــ ماظـــلـاء مو ماظرجال ممثان مو مأربعني مو معائة محاظةممممم
ومػلمتؿقزعمسؾكماظـققماظؿاظلم :م
993محاظةمخاصةمباظرجالم .م
31محاظةمخاصةمباظـلاءم.
أظغقـا محاالت موصاة ماظزوجة مضؾؾ ماظزوج مظعدم موضقحفا .مو مبؾغ مسددػا مأربعم
سشرةمحاظةمحقـؽذمدـدرسمتلعامومتلعنيمحاظةمأومأدرةم؟مإنماالواهماظغاظبمػقم
االطؿػاء مبزوجة مواحدة موطان ماىؿع مبني مزوجؿني مؼب محاظؿني مصؼط .مأعا مؼب مسقـةم
 9229م– م 9299مصؿـ معبؾة م 013معؿقف ،مؼب مدت محاالت مصؼط مطان ماىؿع مصقفام
أطـرمعـمزوجةمومؼبمػبسمحاالتمطانماىؿعمبنيمزوجؿنيم م
ومارتػعمسددماظزوجاتمإظبمأربعمؼبمحاظةمواحدة،مصظاػرةمتعددماظزوجاتمملم
تؿعدمغلؾةم .% 2 ,28 34م
ػذهمعبؾةمعـماٌعطقاتماظدميقشراصقةمخرجـامبفامبعدمادؿؼراءمسددمػائؾمعـم
اظقثائؼمورشؿمأػؿقؿفامواظطابعماظؽؿلماظذيمميقزػامصإغفامتؾؼكمتؼرؼؾقة.موػلمغؿائجم
غعؿربػامأوظقةمؼبماغؿظارمأنمهظكمباػؿؿامماظدميقشراصقني.م
-32مم.مش،مع 9م/م 93و ()12
 -33المبدمعـماإلذارةمإظبمأغـامملمغأخذمؼبمايلؾانمدقىماياالتماظقاضقةمؼبمػذهماظعقـةم.
-34مظؼدمتقصؾماظدطؿقرمسؾدماظؽرؼؿمراصؼمؼبمدرادةمخصمبفامذبؿؿعمعدؼـةمدعشؼمإظبمغؿائجمعؿؼاربة ،حقثم
بؾغتمغلؾةماظذؼـمخؾػقامزوجةمواحدة،م-.% 33 ،90مص.999.
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