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ظقسمعـماهلنيمدرادةماظؾـقةماظدميقشراصقةمجملؿؿعمعدؼـةماىزائرمإبانماظعفدم
ماظعـؿاغلمظغقابمإحصاءاتمرمسقةمحقثمصبدماظؾاحثمغػلفمأعاممتؼدؼراتمشربقة
صادرةمإعامسـماظرحاظنيمأومسـمرجالماظدؼـمأومسـماىقادقسماظذؼـمرؾبمعـفؿم
إسدادمتؼارؼرمؼبمذظؽماظشأن.مطؿامأنماٌصادرماإلدالعقةمسزصتمسـمذطرمأيمتؼدؼرم
ماظلادسم ماظؼرن معـ ماظـاغقة ماظعشرؼة مإظب مؼعقد ماظذي ماظقزان محلـ معصدر مسدا عا

1شرـس

ظدضةموؼذػبماظؾاحـقنماظققمموبقجفمساممؼغؾبمسؾكمتؾؽماظؿؼدؼراتمسدممام
تأطدمععمم.مودعقامظؾقصقلمإظبمغؿائجمأطـرمدضةموواضعقةإظبمأغفمالمميؽـماألخذمبفا

                                                                                                                                   
*
عـماألرروحةمماظدميقشراؼبػذهماٌلاػؿةمػلمؼبماألصؾمجزءم"عراجعموععدلم"معـماظػصؾماٌقدقممباظقضعم 

مظـقؾمذ مبفا مدوظةمؼبمتارؼخماىزائرمايدؼثمبعـقان:مايرفموايرصققنممبدؼـةماظيتمتؼدعـا مدطؿقراه فادة
طؾقةمم–اضؿصادؼة.مغقضشتمبؼلؿماظؿارؼخمم–عؼاربةماجؿؿاسقةمم-م1700- 1830اىزائرمإبانماظعفدماظعـؿاغلم
م.م2002اظعؾقمماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةم

لؿماظؿارؼخ.ضمأدؿاذةمرباضرةمطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقة **
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.

ماٌعطقاتمم-3 متقصر مسدم مسؼؾة متذظقؾ مدؾقؾ مؼب مجادة مذبفقدات متؾذل ماظعشرؼـ ماظؼرن معـ ماظلؿقـات عـذ
إلحصائقةمظدرادةماظؾـقةماظدميقشراصقةمباٌدنماظعربقة.مظؼدمأطدمأغدريمرميقنمومعاغرتانمسؾكمضرورةماظرجقعما
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ماٌكؾػاتمٌام مإظبمدصاتر ماالدؿـاد مإظبمضرورة ماظذيمؼدسق ماظؿلعقـاتماظؿقجف بداؼة
مم.تقصرهمعـمإحصاءاتمطؿقةمودضقؼةمؼبمآنمواحد

ٌكؾػاتماظصادرةمسـمعؤدلةمبقتماٌالمٌامؼبمػذهماحملاوظةمادؿـدغامإظبمدصاترما
مملم ماألذكاصماظذؼـ معبقع مسـ ماألػؿقة مشاؼة مؼب مإحصائقة مععطقات معـ تقصره

صؿؼقممعؤدلةمبقتماٌالمباإلذرافمسؾكمتصػقؿفا.موملمؼؽـمػـاكم .5طبؾػقامساصؾا
ماظشرائحم مبني ماظرتطات متصػقة مسؾك ماإلذراف مذبال مؼب ممتققز مأو مصصؾ أي

ماٌ مصفؾ موأصرادماالجؿؿاسقة ماياطؿة ماظػؽة مأصراد مزبؾػات مذظؽ مؼب ممبا كؾػات
ماظيتم ماٌكؾػات مدصاتر موتغطل مغػلفا. مظؾؿؤدلة مخضعت ماإلغؽشاري اىقش

9201-9911عـماسؿؿدغاػاماظػرتةماٌؿؿدةم
6. 

                                                                                                                                   
إظبمدرادةموضائعماظؾـقةمايضرؼةمطؿؿرطزماٌلاجدموايؿاعاتماظعؿقعقةمواظعققنمألغفامطػقؾةمبؿزوؼدغامبأخؾارم

 سـمتطقرماظؾـقةماظدميقشراصقةم.
4
حقلماٌقضقعماغظر 

P  َ ascual, 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. 

مظؾؿارؼخممسؾدماظؽرؼؿم:م،راصؼم- ماالضؿصادي،معـالمعـماالدفالتماظرتطاتم)اٌكؾػات(مطؿصدر جؿؿاسلمو
م مغقرمم-م.9911-9919دعشؼ ماظدطؿقر ماألدؿاذ مإظب ماظعربلمعفداة ماظؿارؼخ مدراداتمؼب مؼبمحبقثمو عـشقر

م.993ص.م-.9110اظدؼـمحارقم،مهرؼرمغازؿمطالس،مدعشؼ،مدارممشالمظؾطؾاسةموماظـشر،م
سؾؾة.موػقمطبصمؼبمم153وثقؼةمتؿقزعمسؾكمم15000رسقةمرصقدمضكؿمؼضؿمسبقمدفالتماحملاطؿماظشم-5

مزعـقةمععؿربةمحقثمميؿدمعـماظـصػماألولمعـم موؼغطلمصرتة مواٌـارؼماجملاورةمهلا. ععظؿفمعدؼـةماىزائر
مسؼقدم مثريموعؿـقعمحقثمؼضؿ مرصقد م.وػق ماظؼرنماظؿادعمسشر مإظبماظـصػماظـاغلمعـ ماظلادسمسشر اظؼرن

واٌراصعاتموسؼقدماظؾقعمواظشراءموماظؼروضموسؼقدماظزواجمواظطالقمواهلؾاتموسؼقدماظعؿؼمواظقصاؼا.ماظؿقؾقس،م
ومػقمأعرمؼػلرمباظدورماظذيمأضقكمؼؤدؼفماياطؿماظشرسلمأيماظؼاضلمباٌدؼـةماظذيماتلعتمدائرةمعفؿاتفم

ماظرصقدمسـمرؾقعةماظعالضةمبنيماظلؾطةماظ مػذا مؼؽشػمظـا مطؿا ؼضائقةمواألػاظل.محقلمظؿشؿؾمذباالتمسدة
ماغظر:مرؾقعةمدفالتماحملاطؿماظشرسقة.

دفالتماحملاطؿماظشرسقةموأػؿقؿفامؼبمدرادةماظؿارؼخماالجؿؿاسلمواالضؿصاديمجملؿؿعم:مسائشةمم،شطاسم-
م. 86-69م.صص.م-.9119، 3إغلاغقاتمسددمم-.اظعفدماظعـؿاغلم-عدؼـةماىزائرم

م-.ؼماظعـؿاغقةمباىزائرموعؽاغؿفامؼبمتارؼخماىزائرمايدؼثغظرةمحقلماظقثائ:مغاصرماظدؼـمم،دعقدوغلم-
م. 135-157.صص.م-. 1976،م4ذبؾةماظؿارؼخ،مسددم

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.
ممبدؼـةمم-6 ماظؼائؿة مإحدىماٌؤدلاتماهلاعة مبقتماٌال، مسـمعؤدلة ماظرتطاتماظصادرة مبدصاتر ماألعر ؼؿعؾؼ

بقتماٌاىل.متؿقظبمػقؽةمبقتماٌالمبقجفمسامماإلذرافمسؾكمتصػقةمماىزائرموضؿؽذ،مؼؿصدرػامعقزػمؼدسك
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ماظؿلاؤالتماٌؿعؾؼةم مطؾ مالموقبمسـ مأغفا ماٌكؾػاتمبقد مدصاتر مأػؿقة ورشؿ
ماألدرة.باظؾـقةماظدميقشراصقةموبقجفمخاصمحفؿم

متؿضؿـفمعـمسؼقدم مغلؿـدمإظبمدفالتماحملاطؿماظشرسقةمٌا ماظذيمجعؾـا األعر
مإذرافم اظرتطات مهت محقظف ماٌؿـازع ماإلرث موتؼلقؿ مبؿصػقة ماألعر مؼؿعؾؼ إذ

مايقـقاتماٌؿعؾؼةم مؼبمذطر مباظدضة مسـماحملؽؿة ماظقثائؼماظصادرة موتؿؿقز اظؼاضل.
مإظبم مظعدممخضقعمدفالتم ذظؽ.باظقرثةمعـمحقثمسددػؿموموضعقؿفؿموعا وغظرا

مترتقبم مألي مأو موصققاػا مرؾقعؿفا محلب متصـقػ مألي ماظشرسقة احملاطؿ
مالمغؿقصرمسؾكمذبؿقسةمعؿـادؼةموعؿلؾلؾةمعـمسؼقدماظرتطات،م طروغقظقجلمصإغـا

مظذاموضعماالخؿقارمسؾكمسقـةمدـأتلمسؾكموصػفا.م

ر . اؾبنوة اؾدميوغراػوة جملتمع ؿدينة اجلزائر ؿن خالل دػات1
 املخلفات 

  غلبة اؾعنصر احمللي1.1. 

مايضرم مسـصر مأػؿقة محقل ماظغربقة ماٌصادر مؼب ماظقاردة ماظؿؼدؼرات تؾاؼـت
مباٌدؼ مـ"اظؾؾدي" ممثـحقـة مذطـر مإظب مادؿـادا معـصقر" مطانم"ابـ مأغف "طراعاي"

ؿن جمموع دكان ؿدينة  % 10: " ... ػهذه األؼلوة اؾيت تشكل حنوأضـؾـقةم
 اؾبينخوف و حسد ـظرا ؾلمكاـة اؾيت ؽاـت حتتلها يف اجلزائر ؽاـت حمل 

اؾيت ؽاـت متثلها و ؿن حوث ؼدراتها  االؼتصاديةؿن حوث اؾقوة  االؼتصادية
مم7اؾتنظوموة ....." ماٌالحظةم"ػاـتور دي باراديظؽـ مبدضة ماٌؿؿقز ماٌلؿشرق "

م مبؾغ ماألصؾقنيمظؾؿدؼـة مظؾلؽان مذاعؾ متؼدؼر مبإسطاء مثالثنيمثـنيااطؿػك أظػممو
مأٌاغلمأنم.م8غلؿةمومملمؼلؿــمعـفمحؿكماظقاصدؼـمعـمجربة بقـؿامطبربغامعصدر

صؼدمضدرممRozetروزي .مأعام9ايضرمذؽؾقامأػؿمسـصرمععمغفاؼةماظعفدماظعـؿاغل
مممام مثالثنيمأظػا معبؾة معـ مأظػمغلؿة مسشر مبـؿاغقة ماظؽرشؾل مو ماحملؾل اظعـصر
                                                                                                                                   

وؼعدونمبذظؽمؼبمسدادماٌقتك،مومملمطبؾػقامساصؾا.موػلممترطاتمأومزبؾػاتماٌؿقصنيمأوماظذؼـمؼطقلمشقابفؿ،
ماظدصاترماٌعؿؿدةم-.عصـػةمضؿـمدؾلؾةمبقتماٌال،موربػقزةممبرطزماألرذقػماظقرينمبؾؽرماًادم،ماىزائرم

م.م58،مدصرتمرضؿم54،مدصرتمرضؿم49هؿؾماألرضامماظؿاظقةم:مدصرتمرضؿم
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. 

م9121،ماٌؤدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب،م9211-9232دودومأبقماظعقد،ماىزائرمؼبمعؤظػاتماظرحاظنيماألٌانمم-9
م.م90صم
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مػلماٌعطقاتماظيتم.10م60 %جعؾفؿمؼشؽؾقنم مدصاترماٌكؾػاتم؟ممصؿا مبفا تػقدغا
ما معـ مإلؼؿؾني مادؿؼقـاػا ماظيت مادؿؼراءحصاءات ماٌكؾػاتمبعد مصؽةمم11دصاتر أن

م ػاعا،مومػقمعامميـؾمسبقمغصػماظعددماإلعباظلممدميقشرصقاايضرمذؽؾتموزغا
اظؼرنماظـاعـمسشرمإظبمغفاؼةماظعفدممأواخرظؾلؽان.مومزؾموزغفؿمتؼرؼؾامغػلفمعـم

 50 %مؿفؿبؾغتمغلؾـموقػماظذيمدفؾـاهمؼبماٌرحؾةماألخريةمشبػاضماظطػالرشؿما

مبنيم مبـنيمم 47 %ضاربتم،موم1803إظبمم1799ؼبماظػرتةمعا مممم 1807ؼبماظػـرتةمعـا
م1817و مبؾغتم، مصؼد ماألخرية مؼبماظعشرؼة ماحؿؾماألتراكماٌرتؾةمم.45,34 %أعا و

ماظعددؼة،م معاحقثماظـاغقةمعـمحقثماظؼقة مإظبم%م30,65بنيممتراوحتمغلؾؿفؿ
مإظبممعـم%م32,79 ماظـفدولمم1826اظـؿاغقـاتمعـماظؼرنماظـاعـمسشر مؼؾقـف عـؾؿا
م: 1رضـؿم

12اؾبنوة اؾدميوغراػوة ؿن خالل دػاتر املخلفات1جدول رؼم 

ماظػرتةماظزعـقة 1803-1799 1817-1807 1826-1817
 اظعدد اظـلؾة اظعدد اظـلؾة اظعدد اظـلؾة اظرتطاتم

 األتراك 196 30,65 567 34,48 507 32,79
 ايضر 319 50 769 46,77 701 45,34

 اظؽراشؾة 23 3,6 20 1,26 30 2
 اظرباغقة 27 4,20 80 4,86 141 9,20
اظقاصدونمعـم 25 3,90 46 2,79 50 3,20

 اٌدن
 اٌغاربققن 1 0,15 13 0,79 20 1,20
 اظعؾقد 47 7,35 138 8,39 92 5,95
 األسالج 1 0,15 11 0,66 5 0,32
ذبؿقعم 639 100 1644 100 1546 100

ماظرتطات

 . اؾواػدون على املدينة و وزـهم اؾدميوغرايف 1.1

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. 
م12،مدصرتم13،مدصرتم31،مدصرتم31مدصرتقتماٌال،ماظدصاترماظؿاظقة،مبم-11

12
مأسدماىدولمادؿـادامإظبماظدصاترماظيتمدؾؼتماإلذارةمإظقفام.م- 
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مؼؿ ماظدضةحبقزتـا مؼػؿؼد مو مباظشؿقظقة مديمصػ مصاغؿقر مأورده ماظذي مصاظؿعداد .
المذؽموباراديمومرشؿمأػؿقؿفمالمؼػقدغامباظشلءماظؽـريمعـؾؿامدؾؼتماإلذارةمإظقف.م
دؿؼرارمالأنمصعقبةمتعدادمػذهماظػؽةماظؾشرؼةمؼعقدمإظبمرؾقعؿفامصفلمتؿؿقزمبعدمما

صقفمزرصقاتمععقـة،مطػرصمماظدائؿمباٌدؼـة،مصؿقاجدػامعؤضتمومعقمسلمومتؿقؽؿ
م.ماظعؿؾماٌؿاحةمباٌدؼـة

صـلماظـػـؿـرةمعامبقــمخرجـامباظـؿائجماظؿاظقةم:مم14وادؿـادامإظبمدصاترماٌكؾػات
مم1799 مضـؿــمجم1803و م  4,21ؿـاسـاتـبـؾـغـتمغـلؾةماٌؿقصنيماظذؼـماغؿظؿقا

ؿفؿمحقثمذؽؾتمغلؾماظعشرؼـاتمعـماظؼرنماظؿادعمسشرومتضاسػمسددػؿمؼبم%
ماىزائرؼةم .%م9,12 ماألرؼاف مذفدت مإذ متارطبقة، مبظرصقة مذظؽ مارتؾط و
جؿؿاسقةمومالرؼبمالضؿصادؼةموماالباتمخطريةماغعؽلتمدؾؾامسؾكماألوضاعماااضطر

مظؾقصقلمسؾكمصرصماظعؿؾم مدعقا ماظؽـقػ، ماظرؼػل ماظـزوح مػذا مطاغتموراء أغفا
مإظبمأنمم.15وظؼؿةماظعقش ضؿـمذبؿقسةماظدخالءمماظغؾؾةماظعددؼةوالبدمعـماإلذارة

ماظؼؾاؼؾموعباسةمعباسةمثؿمسؾكماظؿقاظلم:ممظؾعـصرماىقفؾلمطاغت ثؿماظؾادؽرة
مسؾاسمأصغرماىؿاساتمحفؿا.مبـقؽؾمأػؾمعزؼؿةمومذعباسةماألشقارقة،مبقـؿام

معـم موصدوا ماظذؼـ ماظـازحنيم"اظغرباء" معـ مسدد متدصؼ ماظػرتة مذفدتمػذه طؿا
ؿؾمومسـمطلبماظرزقمومطانمسددػؿمػاعامبؾماٌـارؼماظداخؾقةمحبـامسـمصرصماظع

م.غػلفاصاقماظعددماإلعباظلمظألشقارقةمومأػؾمعزؼؿةمومبينمسؾاسمؼبمايؼؾةم
اٌعطقاتماظدميقشراصقةماظيتمخرجـامبفامبإسادةماظـظرمؼبماظؿؼدؼراتمظـاممتلؿحو

ما معـ ماألوظب ماظلـقات مإظب ماظدراداتمالاظعائدة مبعض مؼب مأؼضا ماظقاردة مو حؿالل
أنمم…واظيتمذػؾتمإظب"ةموماًاصةمباظقزنماظدميقشراؼبمظؾعـاصرماظرباغقةمايدؼـ

م مضؿـماظؼؾاؼؾمذؽؾقا مالدقؿا ماظرباغقةمو معـمعباسة ؼبمأشؾبماألحقانمأطربمغلؾة

                                                                                                                                   
عـمذبؿؾم 3,96 %اٌؿقصنيماظقاصدؼـمعـماٌدنماىزائرؼةممتمغلؾةبؾغم9223ومم9911ؼبماظػرتةمعامبنيمم-13

إظبمم9299ؼبماظػرتةماٌؿؿدةمعـمومم، 2,79 %بؾغتمصؼدمم9299إظبمم9229اياالت.مأعامؼبماظػرتةماٌؿؿدةمعـم
م.%م3,23إظبمتموصؾم9201

14
 58.،م54،م49، 35اظؿاظقةم:مترمادصاظبقتماٌال،م - 

15
 اظطرؼؼةماظدرضاوؼةم.الدقؿامغعينمبذظؽماظـقراتماظيتمتزسؿؿفاماظطرقماظصقصقةم - 
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أطربممػؤالءؼبماظقاضعمملمؼشؽؾموم.16األجراءموماظؾقارؼـم..م"ماظعؿالاعني،موماًّد
م.م17غلؾةمضؿـماظؾقارؼـعباسةمعـمحقثماظعدد،مظؽـفؿمذؽؾقامصعالمأسؾكم

ماظيتم ماٌعطقاتماإلحصائقة مظـا متقحل م"اظزغقج" ماظعؾقد مخبصقصمذرضبة أعا
محلبم ماظؿاظقة ماظـلب متؾقـف معا مػق مو مػاعة مغلؾة مذؽؾت مأغفا مإظقفا اغؿفقـا

ماظػـرتاتم:
 % 7,35م1803إظبمم1799م-م
م 8,39 %م1817إظبمم1807م-م
م 5,9 %م1826إظبمم1817م-م

م متلفقؾ معـ مبد مال مومذظؽمبؽؾظؽـف ممحذر مهػظ، ممؼعؽسإذ ذؽممبالذظؽ
م مؼعقشفا مطان ماظيت ماٌؿدغقة مو ماظصعؾة ماٌادؼة ماٌصادرمم.اظعؾقداألوضاع مأن طؿا
"مإظبمأنماظزغقجمذؽؾقامذاؾر اظغربقةماظعائدةمإظبماظػرتةمغػلفامتؤطدمذظؽمحقثمأذار
مومسؾكمخالفماظعـاصرم18أحدمسـاصرماظرتطقؾةماظلؽاغقةمظؽـمحفؿفامطانمصغريا

سددماظعؾقدمصإنمعـمأوائؾماظؼرنماظؿادعمسشرمماظرباغقةماظيتمالحظـامتزاؼدػامابؿداء
واخرمأأصؾحمؼبمتـاضصمععمم1817إظبمم1807بعدماظؿزاؼدماظذيمذفدهمؼبماظػرتةمبنيم

م،ومارتؾطمذظؽمبظرصقةمتارطبقةممتـؾتمؼبمإظغاءماظرق 5,95 % اظعؼدماظـاغلمضدرمبــ
م.ترطقؾةماظزغقجماظعـصرماظـلقيمؼغؾبمسؾكاظذطرمإظبمأغفمبوصبدرم

 1826إىل  1817عدد اؾوػوات مبدينة اجلزائر : درادة ؾعونة  .2
ماظعقـةموضعماالخؿقارم مزعـقةمػاعةمالسؿؾاراتممسؾكمػذه متغطلمصرتة مأغفا عـفا

.مظؼدمدفؾمأػؿمسددمعـم 1822-1817سبقمسشرمدـقات،مطؿامأغفامذفدتموباءم
م مسـام ممثاغنيمإم19م9292-9299ػـ/1233اظرتطات مو متـلـعـا مأحـصقـــا ذ

حـقـثمبـؾـغممم9200-9209ػـ/1237(مثؿمؼؾقفمسامم489وأربعـؿــائـةمحــاظــةم)
بـؿانممم9291-9292/ػـ1234ثؿمؼؾقفمساممم،عائؿنيسددماياالتمتلعامومثالثنيمو

                                                                                                                                   
16

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

Travaux.- p.6. 
 ػذامعامؼؾدومعـمدصاترماٌكؾػاتم-17
 .12ص.م-.1982ماىزائر،مش.و.ن.ت،م-.هؼقؼموتؼدؼؿمإمساسقؾماظعربلذاظرم:معذطراتم -18
م9292إظبمغفاؼةمأطؿقبرمم9299غقصؿربمم99عـمشرةمربرممإظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼملمم-19
م9200دؾؿؿربمم99إظبمم9209دؾؿؿربمم02ظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼملمعـمشرةمربرممإم-20
م9291أطؿقبرمم91إظبمم9292أطؿقبرمم39عـمشرةمربرممإظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼملمم-21
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م مسام مؼؾقف مثؿ محـاظة معائـة مو ممثاغـقــ مودؿنيممممممم9209-9202ػـ/1236و بـالث
-9201ػـ/1241بقـؿاماشبػضمسددماظقصقاتماشبػاضامعؾؿقدامسامم،مةومعائةمحاظ

م.محقثمػؾطمإظبمدؾعمومسشرؼـمحاظةمم9201
مؼبمظؽـم متراجعفا طقػمميؽـمتػلريمتزاؼدمسددماظرتطاتمؼبمدـقاتمععقـةمو

مندمأن 1817-1822دـقاتمأخرى؟مباظعقدةمإظبمسددماظقصقاتماظـاعبةمسـموباءم
حقثم،م9292إظبمغفاؼةمأطؿقبرمم9299غقصؿربماءممتؿدمعـماظػرتةماظيتمتػاضؿمصقفاماظد

.مومإذام 1818وصاةمساممم6844ظريتػعمإظبمم1817حاظةمساممم6095بؾغمسددماظقصقاتم
م مدـة ماظؿقضػمسـد ماظرتطاتممم9292-9299ػـ/م1233أردغا معـ مسدد مأػؿ مأن ند

اظةمحم65حاظةموربقعماألولمم51حاظةمومصػرمم61دفؾمؼبماألذفرماظؿاظقةم:مربرمم
ممحاظة.م78حاظةمومرجبمم70ومعبادىماألوظبم

إنماألخؾارماإلحصائقةماظيتمتقصرػامظـامدصاترماٌكؾػاتمتؤطدمعامأوردهمطؾمعـم
طؿاماذؿدتمم1817داءماظطاسقنمبؾغمذروتفمؼبمصائػةممأن"طققن"موم"عارذقؽا"معـم

إالمومملمؼؾدأمؼبماظرتاجعمي،معـمصرباؼرمإظبمعا،مؼبمصصؾماظربقعم1818ورأتفمسامم
مدؾؿؿرب مو مأوت مذفري مخالل مظقؿالذك مجقان مذفر محرطةم .24حبؾقل وسرصت

ماظؿؼؾؾاتمغػلفا ماظرتطاتم)اظقصقات( ماظرتطاتمبأزؼدمحقثممتلفقؾ تـاضصمسدد
-9299ػـ/م1233حاظةمسامم 489تراجعماظقباءمصؿـمخاللمصرتةمعـمأربعةمأضعافم

ممم9292 مم105إظب مسام ماٌؿقدطم9202-9291ػـ/م1235حاظة متراوح مو اظشفريمم.
محاظةم.م41إظبمم7ظؾؿؿقصنيمعامبنيم

متزاؼدم مو ماظقباء مبنيماذؿداد مواضقا مأنمػـاكمتقاصؼا ماٌؼارغة مؼؿضحمعـمػذه و
أنمممحدان خوجةضدمالحظموحاالتمتصػقةماظرتطاتماٌعروضةمأعاممبقتماٌاىلم

ماظيتمتؿزاعـم متؾؽ مػل مطـقػا مغشارا ماٌال مبقت معؤدلة مصقفا ماظيتمتشفد اظػرتة
.مومظـمناغبمايؼقؼةمإذامضؾـامإنموباءماظطاسقنمطانماظعاعؾماألدادلمؼبم25واظقباء

متراجعمحرطةماظـؿقماظدميقشراؼب.

                                                                                                                                   
م.9209دؾؿؿربمم09إظبمم9202غقصؿربمم1عـمشرةمربرممإظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼملمم-22
م.9201أوت3إظب9201أوت91ظـعـمشرةمربرممإظبمغفاؼةماظلـةم/ماٌقاصؼم-23
األحقالماظصققةمواظقضعماظدميقشراؼبمؼبماىزائرم:مغاصرماظدؼـمم،دعقدوغلمسـماألوضاعماظصققةماغظرم:م-24

اظعددمم.331-339م.ص.صم-.9121،م32-31اجملؾةماظؿارطبقةماٌغربقة،مسددمم-.أثـاءماظعفدماظعـؿاغل
.3922-319م.ص.صم-.9112،م99/92

تعرؼبموتؼدؼؿمم-.اٌرآةمأوحملةمتارطبقةمومإحصائقةمسؾكمإؼاظةماىزائر:مخقجةمم،سـؿانغبدانمبـم -25
 .9120ماظعربلماظزبريي،ماىزائر،مش.و.ن.ت،
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 اؾرتؽوبة اؾعائلوة  .3

 حجم األدرة . 3.1

م مادؿـدغا ماألدرة ماظرتطاتماحملػقزةممإظبظدرادةمحفؿ مبؿؼلقؿ ماًاصة اظعؼقد
ماظشرسقةم باحملؽؿةمهتممأيماظرتطاتماظيتمصػقتضـؿــمدـفـالتماظـؿقاطؿ

ماظرتطاتم مسؼقد معـ معؿلؼة مذبؿقسة متضؿ مال ماظلؾلؾة مػذه مظؽـ إذرافماظؼاضل.
مإظبم مماخؿقارصعؿدغا محاظة. معائة مدؿنيمو مو مواحدا متضؿ مبؿـقعمسقـة ماٌدوغة تؿؿقز

موأتراكم محضر معـ ماىزائر معدؼـة مذبؿؿع معـ مسدة مذرائح مدبص محقث طؾري
موبراغقة ماٌؿقصني26وطراشؾة مدبص موػل ماظرجام. معـمعـ مبد مال مو ماظـلاء مدون ل

اإلذارةمإظبمعالحظةمػاعةمومػلمأغـامالمغؿقصرمسؾكمسددماياالتمغػلفامباظـلؾةم
 ظؾػرتاتماظزعـقةماظيتمدـدردفا.م

ظؽـماظعددماٌشارمإظقفمم،دـقاولمدرادةمحفؿماألدرةماغطالضامعـمػذهماٌدوغة
ظيتمخؾػتمأوالدامؼعينمباظضرورةمسددماألدرمامأسالهمػقمسددماألدرماٌرصقدةمومال

ماظؼرنم معـ مظؾـصػماألول مباظـلؾة مدـرى. معـؾؿا م)ربماألدرة( ماظقاظد، موصاة سـد
اظـاعـمسشرمرصدغامػبلنيمحاظةمأيممبعدلمحاظةمظؽؾمدـة.مومؼبمتلعمومثالثنيم
حاظةمخؾػماٌؿقصقنمأوالدامومؼبمإحدىمسشرةمحاظةمملمطبؾػماٌؿقصقنمورؼـامعـم

ملبماألدرمسؾكماظـققماظؿاظلم:ومؼؿقزعمسددماألوالدمحم،األوالد
 سقـةمسـمحفؿماألدرةمؼبماظـصػماألولمعـماظؼرنماظـاعـمسشرم: 1جدول رؼم 

م

 سددمحاالتماألدر سددماألوالد اظـلؾة
2,56 % 8 1 

 % 2,56  7 2 

 % 12,82  6 5 

م 10,25 % 5 4 

م 10,25 % 4 4 

% 17,94  3 7 

% 28,20  2 11 

م 15,38 % 1 6 

                                                                                                                                   
خرجـامبفذهماٌدوغةمبعدمادؿؼراءمسددمػاممعـمسؾبمدؾلؾةمدفالتماحملاطؿماظشرسقة.م-26
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معـ ماظؽؾريمأيماظيتممؼؿؾنيمظـا مذاتمايفؿ ماألدرة مزاػرة مأن مأدغاه اىدول
مالممتـؾمدقىم مإذ متؾؼكمضؾقؾة مإظبممثاغقة مبنيمدؾعة معا مصقفا ماألوالد تراوحمسدد

الممتـؾماألدرماظيتمتراوحمصقفامسددماألوالدمعامطؿامعـمذبؿؾماياالتمم%5,12
مدقى مإظبمػبلة م 20,51 % بنيمأربعة ماظيتمتراوح ماألدر مسدد مأعا مسددم. صقفا

مؼعادلمماألوالد مومسشرؼـمحاظةمومػقمعا مبنيمواحدمإظبمثالثة،مصؼدمبؾغمػبلا عا
م. 64,10 %غلؾة
م،بـاظـــلؾةمظؾـصػماظـاغلمعـماظؼرنماظـاعـمسشر،مصؼدمرصدغامتلعنيمحاظةمو

مصؼطمخؾػماٌؿقصقنمورثةمومػلماظعقـةماظيتمدـؼقمم ومؼبمػبسمومػبلنيمحاظة
مم.بدرادؿفا

ماظـاعـمسقم: 3جدول رؼم  ماظؼرن مؼبماظـصػماظـاغلمعـ ماألدرة مسـمحفؿ ـة
 سشر
م

 سددمحاالتماألدر سددماألوالد اظـلؾة

% 1,81  10 9 

% 3,63  7 2 

% 7  5 3 

م 20 % 4 11 

م 12,72 % 3 6 

% 36,36 2 17 

% 18,18  1 7 
م

:مأنمسددماألدرمذاتمايفؿماظؽؾريمؼؾؼكمضؽقالمم3ؼؿؾنيمظـامعـماىدولمرضؿم
مخاللم مأؼضا ماظـاعـمسشر ماظؼرن مإظبمامحقثاظـصػماظـاغلمعـ ماألوالد رتػعمسدد

بقـؿامبؾغم،مومؼبمحاظؿنيمصؼطموصؾمسددماألوالدمإظبمدؾعةمسشرةمؼبمأدرةمواحدةمصؼط
إظبمػبلة،مأربعمسشرةممةسددماألدر،ماظيتمؼرتاوحمصقفامسددماألوالدمعامبنيمأربع

متشؽؾم27,27 %أدرة،مومػقمميـؾمغلؾةم ذاتمايفؿماظصغريمعـمممدرماأل.مبقـؿا
ماظؽؾريمأيمتؾؽماظيتمم3-1) ماظعقـةمومالممتـؾماألدرمذاتمايفؿ أوالد(،مشاظؾقة

م. 3,62 %تراوحمصقفامسددماألوالدمعامبنيمدؾعةمإظبممثاغقةمدقىم
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 اـومالمبـدمعــماإلذـارةمإظبمأنمذبؿؿعاتمسربقةمأخرىمذفدتماظظاػرةمغػلف
م"ادؿ مو م"بادؽقال" ماظؾاحـان متقصؾ ماظدميقشراصقةمو ماظرتطقؾة مخبصقص ابؾل"

م مسام مدعشؼ معدؼـة مم1700جملؿؿع م" م: معشابفة مغؿائج ماألدرةمم…إظب مزاػرة إن
م27اظؽؾريةمتعدمادـؿـــــاء،مصاظؼاسدةمػلموظدموماثـانمومثالثةمؼبماألدرةماظقاحدةم...
طؿاماغؿفكماظؾاحثمسؾدماظؽرؼؿمراصؼمؼبماظدرادةماظيتمخصمبفاماجملؿؿعماظدعشؼلم

إظبمغؿائجممماثؾةمحقثمطؿبمعامغصفم:م"...متغؾبماألدرةم 1791-1795 ظػرتةمؼبما
ؾؿنيمسؾكمحدمدقاء،ملعـماٌماٌؿقصقاتذاتماظقظدماظـقاحـدمبـقــماظـؿـؿـقصـقــموم

مأسؾكماظــلب ماظـالثة مأو ماظقظدؼـ مأو مذاتماظقظد متشؽؾماألدر مسداػا،مو مممممممسؾكمعا
مم28..."%76,55

 دل( األوالد ؼراءة يف ودطي )ؿع .3.2

ماظقاحدةم ؼبماظـصػماألولمعـماظؼرنماظـاعـمسشرمبؾغمععدلماألوالدمؼبماألدرة
عـماظؼرنم ،مأعامؼبماظـصػماألول 2,45بقـؿاماشبػضمؼبماظـصػماظـاغلمإظبمم3,33

مبؾغم مصؼد مؼبماظـصػم2,66اظؿادعمسشر مصفـاكمتراجعمواضحمؼبمودطلماألوالد .
م.م0,88اظـاغلمعـماظؼرنماظـاعـمؼؼدرمبـم

ؼدغقمعـمثالثةمأوالدمممم1750إظبمم1702إنمععدلمحفؿماألدرةمعـموميؽـماظؼقلم
ومغصػمومػقمحفؿمعؿقدط.مومملمهاصظماألدرةمسؾكماٌعدلماظلاظػماظذطرمبؾم
ماظرتاجعمإظبم مػذا مؼعقد مو مغصػ. مو موظدؼـ محبقثمأصؾح معؾؿقدة اشبػضمبصػة

متدغلماألوضاعماظصققةم مماظـاتجمسـعبؾةمعـماظعقاعؾمأػؿفا ماظطاسقنمطارثة وباء
ماذؿدتم ماظذي ممتفضراووورأتف مسشر، ماظـاعـ ماظؼرن معـ ماظـاغل ماظـصػ وطانمؼب

م مؼبمػاأخطر مطؾريا مسائؼا مطان مو مدـقات، مسشر مسبق ماظذيمدام ماظؽؾري، ماظقباء ،
دؾقؾمحرطةماظـؿقماظدميقشراؼبمأوماظؿزاؼدماظلؽاغل.مأعامؼبماظـصػماألولمعـماظؼرنم

ؼبمودطلماألوالدمؼؼدرمبـققممبطلء،مؼلفؾممنقم1816اظؿادعمسشر،مصرشؿموباءم
معـمممممم0,21 مابؿداء ماظؿقدؼد مسؾكموجف مو ماألخرية محدثمؼبماٌرحؾة مسبؿؿؾمأغف و
مم1820 مشاؼة م1830إظب ماغؽؿاشمضصرية مصرتة معع مخالل ماذؿدادمم1822سام غؿقفة
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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. 
 .م993ص.م-.دؾؼمذطرهم-راصؼ،مسؾدماظؽرؼؿم:مدفالتماظرتطات. -28
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إظبمم1823ورأةموباءماظطاسقنم.ومبقجفمساممميؽـماسؿؾارماظلؾعمدـقاتماألخريةم)
م(مصرتةمػدوءمومادؿؼرارماغعؽلتمإصبابامسؾكمحرطةماظـؿقماظدميقشراؼبم.1830

م مسام ماظدميقشراؼبمبقجف ماظـؿق محرطة معقز مغؾكصمإظبماظؼقلمإنمعا ؼبماظػرتةمو
ػقماظرتاجعمالمدقؿامإذامضارغاماظـؿائجماٌؿقصؾمإظقفامبؿؾؽماظيتمشبصفامباظدرادةم

م"خقاري" مؼبم29اظيتماغؿفكمإظقفا ماألدرة مذبؿؿعمعدؼـةماىزائرمخبصقصمحفؿ
إبانماظؼرنماظلابعمسشر،مومػلمأنمععدلماألوالدمخاللماظـصػماألولمعـماظؼرنم

مارتػعمارتػاسامرػقػامخاللماظـصػماظـاغلم 4,15اظلابعمسشرموصؾمإظبم عـفمبقـؿا
وماتلؿتمحرطةماظـؿقماظدميقشراؼبمإبانماظؼرنماظلابعمسشرمباالدؿؼرارمم30م4,22بؾغم

ماظزؼادةمسؾكمخالفماظؼرنماظـاعـمسشر.مبؾمػـاكماواهمسبق

 جمتمع ؿدينة اجلزائر، جمتمع تعددي ؟

ظؼدمجعؾتماظدراداتماظلقدققظقجقةموماالغـروبقظقجقةماظغربقةمعـمزاػرةمتعددم
ماظيتم مزؾتماظصقرة مو مظف. ماظلؿاتماٌؿقزة مإحدى ماظعربل اظزوجاتمؼبماجملؿؿع

محبقث ماظعربل، مباجملؿؿع مالصؼة ماألدبقات مػذه ماجملؿؿعممترطؿفا مذطر معا طؾ
ماظعربل،مذطرمايرؼؿمععفم.

".... L’existence de la polygamie, du harem a particulièrement été source de 

fantasme...". 31 

ماظدراداتم مبؾ ماظغربقة ماألدبقات مإظقف مذػؾت معا مصقة معدى معـا تـرى
ماظش مؼبماٌلحماظشاعؾمظلفالتماحملاطؿ مذرسـا رسقةمدقؿاماإلدؿشراضقةم؟محقـؿا

متقؼبمسـم مومػلم" متؽررتمعراتمسدؼدة مظػتماغؿؾاػـا،مسؾارة اظرتطات،مأولمعا
زوجةم...م"مومػقماألعرماظذيمذفعـامسؾكمررحمعقضقعم"تعددماظزوجات".موصؽرغام
ؼبمررحماٌلأظةمظؽـمحبذرمذدؼد،محبقثمررحـامسؾكمأغػلـاماظلؤالماظؿاظل،مػؾم

ماس مميؽـ ماظؼاضل، مأعام ماظيتمسرضت ممبكؿؾػماياالت مظؾؿفؿؿع مممـؾة ؿؾارػا
مذرائقف؟

                                                                                                                                   
شريمأغفمؼالحظم،مإظبماظقثائؼماألصؾقةتعدمدرادةمصرؼدمخقاريمعـماألسؿالمايدؼـةماىادةماظيتمادؿـدتم -29

 أنماظؾاحثمملمؼؾنيماٌدوغةمومالماظعقـةماظيتماسؿؿدػام.
30- 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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ما ماظيتموضعمسؾقفا مظؾعقـة مؼبمالباظـلؾة معـفا ماظيتمادؿػدغا خؿؾار،مػلمغػلفا
بعا،موػلمسؾكمعامؼؾدومردرادةمحفؿماألدرة.مبؾغمايدماألضصكمظعددماظزوجاتمأ

مزوجات مألربع مواحدة محاظة مدقى مغرصد ممل محقث ماظشققع. مضؾقؾة مممممممم32مماردة
ؿنيمظـالثمزوجات.مومملمتؿفاوزمحاالتماٌؿقصنيماظذيمعبعقامبنيمومأحصقـامحاظ

معرتنيمدتمسشرم متزوجقا ماظذؼـ مسدد مبؾغ مو محاالت مدؾع ماظقصاة مسـد زوجؿني
 .محاظة

وتؿقحمظـامدصاترماٌكؾػاتمومػلمدؾلؾةمعـلفؿةمومعؿـادؼةمدرادةمزاػرةمتعددم
ؽماىقش.مصػلماظزوجاتمؼبممشقظقؿفامأيمظدىمزبؿؾػمذرائحماجملؿؿعممبامؼبمذظ

ممرصدغامتلعامومسشرؼـمومعائةمحاظةمٌؿقصنيمعؿزوجني،مم9910م–ممم9929سقـةم
صؼدمبؾغمم9223م–م9911أعــامؼبمسقـةمم.33ملمغلفؾمأيمحاظةمظؿعددماظزوجاتم

محاظةممممم معائة مأربعنيمو مو ممثان ماظرجال مو ماظـــلـاء معــ ماٌـؿزوجـقــ مسدد ذبؿؾ
مومػلمتؿقزعمسؾكماظـققماظؿاظلم:

محاظةمخاصةمباظرجالم.م993
 حاظةمخاصةمباظـلاءم.م31

مأربعم مسددػا مبؾغ مو موضقحفا. مظعدم ماظزوج مضؾؾ ماظزوجة موصاة محاالت أظغقـا
ظبمػقماواهماظغالسشرةمحاظةمحقـؽذمدـدرسمتلعامومتلعنيمحاظةمأومأدرةم؟مإنما

مالا مواحدة مبزوجة مؼبمسقـةموطؿػاء مأعا مبنيمزوجؿنيمؼبمحاظؿنيمصؼط. ماىؿع طان
مم9299م–م9229 مصقفامم013صؿـمعبؾة مطانماىؿع مؼبمدتمحاالتمصؼط عؿقف،

مأطـرمعـمزوجةمومؼبمػبسمحاالتمطانماىؿعمبنيمزوجؿنيم
ومارتػعمسددماظزوجاتمإظبمأربعمؼبمحاظةمواحدة،مصظاػرةمتعددماظزوجاتمملم

 28, 2 %ؿعدمغلؾةمت
م.34

ائؾمعـمػذهمعبؾةمعـماٌعطقاتماظدميقشراصقةمخرجـامبفامبعدمادؿؼراءمسددمػ
وػلمغؿائجمماظقثائؼمورشؿمأػؿقؿفامواظطابعماظؽؿلماظذيمميقزػامصإغفامتؾؼكمتؼرؼؾقة.

 غعؿربػامأوظقةمؼبماغؿظارمأنمهظكمباػؿؿامماظدميقشراصقني.م

                                                                                                                                   
 .(12و ) 93/مم9 م.مش،معم-32
 ةم.المبدمعـماإلذارةمإظبمأغـامملمغأخذمؼبمايلؾانمدقىماياالتماظقاضقةمؼبمػذهماظعقـ -33
محقث ظؼدمتقصؾماظدطؿقرمسؾدماظؽرؼؿمراصؼمؼبمدرادةمخصمبفامذبؿؿعمعدؼـةمدعشؼمإظبمغؿائجمعؿؼاربة،م-34

 .999ص.م-. %33 ،90بؾغتمغلؾةماظذؼـمخؾػقامزوجةمواحدة،م


