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 :اإلهداء
 

       وبالحب و اإلهتمام سقت حياتي حتى نمت ،اهدي باكورة عممي إلى من وهبتني الحياة 
 . أّمي  العزيزة  بوغرارة  فتيحة،و بالّنبل واألخالق صقمتها حتى أشرقت،و أزهرت

لى من كان الّسند لي في الحياة  و عمى أعتابه تكسرت المصاعب التي إعترضتني في ،وا 
 .أبي الحبيب بوغرارة محمد الطاهر،و بعطفه و حنانه احتواني،الحياة

. نفيسة بكة العمياء، سعة ا،منة ا،و إلى من كّن جزًءا من قمبي وحياتي شقيقاتي العزيزات
لى روحي جّدي و جّدتي ألبي بوغرارة محمد الّصالح  و الشعوبي نفيسة، أيضا دون أن أغفل وا 

        . أطال ا عمرهما و سّتي صفّيةمحّمد الجمعيألّمي بوغرارة عن ذكر جّدي وجّدتي 
, محّمد الدّراجي, عبد الّناصر, بشار,  لمنورومن عنوا بالحب والوفاء حياتي أعمامي األعزاء

   . محّمد الّصادق

, شرف الدين , محّمد الحاج, أخوالي األعزاء لزهرومن كانوا رمزا لموفاء و الحب في حياتي 
 . عائشة و ربيحة،خاالتي العزيزات مسعودة محي الّدين و 

لى من كن بتسام  إ وفاء و  الّدرب العزيزتينيا صديقتت وا 

نجاز هذا العمل المتواضع إوفي األخير شكر موصول إلى كّل من ساهم و لو بكممة طيبة في 

 

  هبة ا بوغرارة 

 



: التشكرات
 

ولما تمكنت ، بالّشكر ا عّز وجّل الذي لوال توفيقه وفضمه عمي  لما توفرت لي األسبابءبتدأ
 .نجاز هذا الّبحث و تقديمه عمى أكمل وجهإمن 

.  ذلك أن من ال يشكر الناس ال يشكر ا، آلتي اآلن عمى شكر ذوي الفضل في إنجاز بحثي
فإني أبدأ أّوال بشكر والدي العزيزين بوغرارة محّمد الّطاهر و بوغرارة  فتيحة المذان وقفا إلى 

ختاري الموضوع وحتى جمع إمعي خطوة بخطوة منذ ا وكان،جانبي حتى أنجزت هذا البحث
المراجع و أخيرا تسميم الرسالة  

كما ال يسعني أن أعرب عن شكري لألستاذ المشرف أبرير حمودي الذي لوال توجيهاته الصائبة 
  .والصارمة لما تمكنت من إنجاز هذا  العمل

كما ال يفوتني شكر األستاذ رضا حوحو  الذي ساعدني في اختيار الموضوع و إستفدت من 
 .معموماته و توجيهاته في إنجاز البحث

     وأتوجه بالشكر أيضا إلى خديجة عبية  المسؤولة عمى المكتبة في متحف المجاهد بتقرت 
 .زميمي بشير سمينة الذي ساعدني بكثير المراجعإلى و،و التي لم تبخل عني بالكتب

  .شكر موصول لكّل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيدالوفي األخير 



  اإلهداء:

  

اكورة عملي  اة اهد  الحب و اإل،إلى من وهبتني الح اتي حتى نمت سقت هتمامو         ح
النّ ،و أزهرت حةأمّ  ،واألخالق صقلتها حتى أشرقتبل و    .ي  العززة  بوغرارة  فت

ان السّ  اةوٕالى من  ه تكسرت المصاعب التي إعترضتني في  ،ند لي في الح و على أعتا
اة عطفه و حنانه احتواني،الح   .أبي الحبیب بوغرارة محمد الطاهر،و 

ّن جزًءا من قلبي اتي و إلى من  قاتي العززات وح اء ،سعة هللا،هللامنة ،شق ة العل سة   .نف
سة الح  وتي ألبي بوغرارة محمد الّص  و جدّ لى روحي جدّ إ و  ي نف ضا دون أن أغفل ،الشعو أ

ر جدّ          .أطال هللا عمرهما ةصفّ ي ستّ و  د الجمعيمحمّ ي بوغرارة ألمّ تي  وجدّ عن ذ
اتي أعمامي األعزاء اومن عنو   ,اجيد الدرّ محمّ  ,اصرنّ ال عبد شار, لمنور, الحب والوفاء ح

     .ادقد الّص محمّ 

اتي  انوا رمزا للوفاء و الحب في ح حاج, شرف الدین , د الخوالي األعزاء لزهر, محمّ أومن 
حة ،خاالتي العززات مسعودة و  ینمحي الدّ    .عائشة و ر

ن  قتتوٕالى من    بتسامإ وفاء و  رب العززتینالدّ  يا صد

ر موصول وفي األ لّ إخیر ش ة في  لى  لمة طی   نجاز هذا العمل المتواضعإمن ساهم و لو 

  

ة هللا بوغرارة     ه

  



رات:   التش
  

اب وجلّ  ر هللا عزّ الشّ  ءبتدأ قه وفضله علي  لما توفرت لي األس نت ،الذ لوال توف ولما تم
مه على أكمل وجهحث نجاز هذا الّ إمن    .و تقد

ر  حثيآلتي اآلن على ش ر هللاذلك ، ذو الفضل في إنجاز  ش ر الناس ال  ش .  أن من ال 
ر والد العززن بوغرارة محمّ ال وّ أفإني أبدأ  حة اللذان وقفا إلى اهر د الطّ ش و بوغرارة  فت

حثجانبي  ان،حتى أنجزت هذا ال ختار الموضوع وحتى جمع إمعي خطوة بخطوة منذ ا و
م الرس   الة المراجع و أخیرا تسل

سعني أن أعرب عن ر ل ما ال  ة ش ألستاذ المشرف أبرر حمود الذ لوال توجیهاته الصائ
نت من إنجاز هذا  العمل    .والصارمة لما تم

ر األستاذ رضا حوحو  ا فوتني ش ار الموضوع و إستفدت من لذما ال   ساعدني في اخت
حث   .معلوماته و توجیهاته في إنجاز ال

ر الش ة وأتوجه  ضا إلى خدیجة عب ة في متحف المجاهد بتقرت   أ ت      المسؤولة على الم
الكتب ثیر المراجعٕالى و ،و التي لم تبخل عني  شیر سمینة الذ ساعدني    .زمیلي 

ر موصول لكلّ الوفي األخیر  حث من قرب  من ساعدني في إنجاز ش عیدأهذا ال    .و 



  
  

 مقدمة:



 مقدمة
 

 أ
 

ر األوري على المستعمرات خالل القرن التاسع عش لتكالبللقد وقعت الجزائر فرسة 
هانة الدا إ رف الفرنسي اثر فاع عن الشّ حجة الدّ 1830منذغیرها من دول العالم آنذاك 

عد إنزال القوات ال،حسین للقنصل الفرنسي دوفال  ة فيو ه جزرة سید فرج ثمّ  فرنس  ش
ة سطوالي و  انتصارهإ ة  5ستسالم فيمعاهدة اإللع الدا قتو على قوات الدا في معر ل جو

نوزها ین تتجه نحو الصحراءیحینها بدأت أنظار الفرنس،1830 الء على      .الست

ان المنطقة  وماتلمعو  القدامىتب الرحالة على  االعتمادوفعال قام الفرنسیون  عض س
مین في الشمال  ة نحو الصحراء بإرسالالمق عثات االستكشاف ة  الجزائرة عموما و ال الشرق

عدتغرض معرفة منطقة الجنوب الشرقي حتى  بوجه خاص ما  ه ف طرة عل وذلك ، سهل الس
ةالقارة  أعماق للقوافل التجارة من والى لتمثل محطة ومنطانت  ألنها اتها و اإلفرق ان  إم

ة ة االستثنائ ة والصناع    .الزراع

ة أن إال الرفض  اصطدمت رقي الجزائر في احتالل الجنوب الشّ  الطموحات الفرنس
بیر ة  ،شعبي  ان الجنوب الشّ تترجم في عدید الثورات و المقاومات الشعب رقي التي عبر بها س

     .طشة وثورة واحة العامر االزعثورة عن رفضهم لإلستعمار الفرنسي 

واحدة من الجنوب الشرقي الجزائر  ةمنطقفي رف محمد بن عبد هللا مقاومة الشّ  وتعتبر
سل عدید انها خاض إذ ، الفرنسیین ضد الجزائرة المقاومات أ بزعامة  معاركال عدیدس
  .نضد الفرنسیی هللا عبد بن محمد رفوالشّ 

  
ار الموضوع: اب اخت   أس

  ّة في دراسة التارخ المحلي لمنطقة الجنوب الش ة الشخص ع الجزائر  رقيالرغ قناعة  من نا
ة لد  ع الدفع و ال ضرورة داخل حثعلى تشج    المناط الخاص المحلي التارخ في ال

م و األ ة التي المادة لنا تقدم الدراسات هذه مثل ،ألنةالصحراوقال ن األول   نستخلصأن  م



 مقدمة
 

 ب
 

 

الد، التارخي للتطور العرضة الخطو منها حوث والدراسات اغلب أن الحظ وما لل  ال
ةالتّ  م المناطتارخ  دراسةتناولت  يالتّ  ارخ ة من واألقال  الزالت هاجوانب مختلف الصحراو

   .غیر ناضجة

  ّة التي تتناول دراسة مقاومة الش م بن عبد د رف محمّ قلة إن لم نقل انعدام الدراسات األكاد
هذه المقاومة التي تعد من أوائل المقاومات التي اندلعت  ،الجنوب الشرقي الجزائر  هللا في

رد على التوسع االستعمار في المنطقة  .في الصحراء الجزائرة 

  ة لمرحلة ة الجزائرة في مجال الدراسات التارخ ة الوطن ت جدا  هامةالمساهمة في إثراء الم
 .من تارخ الجزائر

  وخاصة االطالع على  ،إبراز ثقل مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا في الجنوب الجزائر
 .الجنوب الشرقي الدور الذ لعبته في مواجهة التوسع الفرنسي في منطقة

 ع الكأالت  ستاذساتذة خاصة األن حضیت بهما من طرف الكثیر من األاذلال انر یبیید والتشج
ار الموضوع  ان المنطقة محل إضافة إلا، حوحو رضا الذ ساعدني في اخت لى دعم س

 .الدراسة
  

  الدراسة: حدود
  

، 1871الى 1851من د بن عبد هللارف محمّ موضوع مقاومة الشّ ل طار الزمانيمتد اإل
انت هده الفترة حافل ورات و المقاومات  منها ثورة دید الثّ حیث تزامنت مع ع ثاالحداة وقد 

غلة  اني فهو منطقة الجنوب الشّ ، بو اأما إطارها الم ا وجغراف   .رقي الجزائر الثرة تارخ
  
  



 مقدمة
 

 ت
 

  أهداف الموضوع:
  
  ار عن تارخ الّص ثیر من الغموضنفض الغ تنفه  حو  حراء الجزائرة الذ   من اثیرً و

  .الظل
 ة و إثراء لىإ سعيال ة تشهده الذ النقص تغط ت ة الجزائرة الم ات مجال في الوطن  الكتا

ة المتخصصة   .الصحراء تارخ حول التارخ

 ا لكل المتطفلین على التارخأ قى تارخ الجزائر مرتعا خص   ن ال ی
 ة لمنطقة المحافظة  رقيالجنوب الشّ  على الذاكرة التارخ

 ة راسةالدّ  هذه جعل خالل من للطالب حثي خصب تخصص بناء محاولة  لبنة نحو مثا

یز الّ   عاده إلى عيالجزائرة،والسّ  حراءالّص  في الفرنسي االستعمار تارخ حول حثتر    .  فهم ا

 على تارخهم المحلي العلإلطّ  سعون  المنطقة أهالي یجعل الموضوع هذا في الخوض، 
ه أكثر من اجل التعرف   .منطقتهم عاشتها فترة هامة على والتعرف عل

  مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا من السبب الى النتیجة  علىالتعرف.  
  

  

ة: ال                                                                              االش
ة  ال سةوتتمثل االش د بن عبد هللا في الجنوب الشرقي رف محمّ لموضوع مقاومة الشّ  الرئ

) ما 1187-1851الجزائر   یلي:)ف

  د بن عبد هللا في مقاومة االستعمار الفرنسي في رف محمّ الشّ  مقاومةإلى أ مد ساهمت
  ؟رقي الجزائر منطقة الجنوب الشّ 

  

  



 مقدمة
 

 ث
 

  

اق  ةوفي س ال سة الرّ  اإلش ة التّ  ساؤالتالتّ نطرح ئ ة:الفرع   ال

 عبد هللا؟بن محّمد رف الشّ  مقاومةندالع قبیل إرقي ب الشّ و ما هي األوضاع العامة للجن 

  ّد بن عبد هللا؟رف محمّ من هو الش  
 اب مقاومةأهي  ما   د بن عبد هللا؟رف محمّ الشّ  س
  انت  ؟ نتائجهاو  د بن عبد هللا في الجنوب الشرقيرف محمّ الشّ  مقاومةتطورات یف 
  ّة الش انت نها  د بن عبد هللا؟رف محمّ یف 

 

حث:   منهج ال
ة على هذه اإلو لإل ة الرّ جا ال ةش ة و التساؤالت الفرع س احث ل ئ ع ال لموضوع ات

  المنهجین التالیین:
 احثعتمدإ  الذ ، التحلیلي التارخي المنهج ة لهذه الاأل عرضفي  ه ال  ةمقاومحداث التارخ

عاد األحداث وتأثیرها،وتحلیل هذه أهمیتها حیث من  وأهالي االستعمار بین الصراع تفاعل وأ
ة النتائج واستخالص التطورات وتفسیر المنطقة،  الوصول قصد عن هذه المقاومة، المترت

 .لهذه المقاومة الدوافع معرفة إلى
 اني للمقاومة وسرد  لإلطاروذلك من خالل وصف  المنهج الوصفي    المقاومة  أحداثالم

  و وصفها

  

حث  :خطة ال

حث  ة لخطة ال مالنس   فصول وخاتمة  ةمقدمة و ثالث:  إلىالرسالة هذه  فقد تم تقس
   وقائمة المراجع و المصادر وفهرس مالح و
   



 مقدمة
 

 ج
 

ة مقاومرقي قبیل اندالع العامة لمنطقة الجنوب الشّ  األوضاع حمل عنوان األولالفصل 
حثین إلىهو بدوره ینقسم  و د بن عبد هللارف محمّ الشّ  حث ,م  انالبیئة والسّ عنوان  األولالم

تطرق  ة  إلى اإلضافة،الجغرافي و الفلكي لمنطقة الجنوب الشرقي  اإلطار إلى و ی دراسة التر
شرة للمنطقة حث الثاني  أما،ال منطقة الجنوب الشرقي قبیل مقاومة الشرف  األوضاعالم

ة لألوضاعمحمد بن عبد هللا  فیتطرق  اس ة للمنطقة الس ة و االجتماع   و االقتصاد
  

العنوان  ة الشّ اما الفصل الثاني  حثین االول د بن عبد هللا رف محمّ شخص تكون من م و
الشّ التّ  ه نسالشرف محمد بن عبد هللا و  مولدد بن عبد هللا وهو یتحدث عن رف محمّ عرف 

مه و رحلته للحجإما یتطرق  حث الثاني عالقات الشرف محمد بن عبد هللا أ،لى تعل ما الم
ة و  ل من  قةالمقاومته و تناول عثرها في اندالع أالخارج الشرف محمد بن عبد هللا مع 

  .نوسیین و العثمانیینالفرنسیین والسّ 
  

اب مقاومة الشرفأما الفصل الثالث المعنون أ ندرج ،محمد بن عبد هللا وتطوراتها س و
احث األ احث في هذا أول تحته ثالثة م اب مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا حیث عرج ال س

حث على جل األال رة فاألم ة والعس اس اب الس ة ثم األس ة واالجتماع اب االقتصاد اب س س
ة  ة والثقاف التفصیل مرحل الثورة ،أالدین احث  ه ال حث الثاني مراحل الثورة فقد تناول ف ما الم

ه تعرضت لأالثالث مرحلة االنطالق فالقوة فاضعف  ل كل تي الفصل الثالث نتائج المقاومة وف
رة, ة ,العس اس ة للمقاومةمن النتائج الس ة واالجتماع   .االقتصاد

  
هم النتائج المتوصل لها من خالل أ و اخیرا الخاتمة التي هي حوصلة تضمنت ابرز و 

حث   .دراسة ومناقشة موضوع ال
  

  



 مقدمة
 

 ح
 

  دراسة المصادر و المراجع:
في الجنوب الشرقي د بن عبد هللا رف محمّ برغم شح المعلومات حول موضوع مقاومة الشّ 

ا أن إال ،)1871-1851( الجزائر   وع فهناكنت جد متنوعة من حیث النّ المادة الخبرة 
,المعاجم...الخالمصادر والمراجع ومن حیث الشّ  اإلضافة ،ل نجد الكتب والمجالت, الوثائ

ة ة والعر   .إلى تراوح المصادر والمراجع بین الفرنس
  

ة للمصادر فقد تنوعت  ةالنس ة والفرنس ةالمصادر  أما بین العر احث،العر  فقد اعتمد ال
الصروف في تارخ تاب و ،)7و 6على دیوان المبتدأ والخبر لعبد الرحمان بن خلدون (الجزء

مواد سوف  رة ،العوامر إلبراه تاب مذ ارو  ة  لواحة تقرت و  أخ لمؤلفه عض نواحیها تارخ
   .خوجة بن عثمان حمدان مؤلفه المرآة ل تابو ،اهر بن دومةد الطّ محمّ الشیخ 

ة فقدأ تاب اشتملت ما المصادرالفرنس  C.Trumelet ل)Les Francais dans le desert(على 
 د بن عبد هللا و عالقة الشرف بن عبد هللا مع الفرنسیینالذ تحدث عن مقاومة الشرف محمّ ،
)Sidi Cheikh (ه اشاغا  لكات ه عن  ال ر ولد حمزة ولد سید الشیخ الذ تكلم ف والد أبو

الفرنسیینعالق سید الشیخ و المقاومة الشرف محمد بن عبد هللا تهم  تابإضافة اإل،و   لى 
)Le Sahara  Algeria،(تاب شرا من دون ان ننسى  ا و ة جغراف  تتكلم عن المناط الصحراو
)  LE ROYAUME ARABE(.  

الكتب فنبتدئما عند الحدیث عن المراجع أ ة التي اعمد أ ومن  دائما  هم الكتب العر
احثیعل مإل )1837-1934االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة (تاب ،ها ال اسي براه اول تنالذ  م

فاح لكتابي  اإلضافة، غوا خاصة في األهللا د بن عبد رف محمّ مقاومة الشّ  الجزائر من حي بوعزز 
ل معم و مفصل نوعا ما عن اذلال 1الجزء 20و 19خالل الوثائ و ثورات الجزائر في القرنین  ش ن تحدثا 

تاب العري  د بن عبد هللامقاومة  الشرف محمّ  تابي قادر عبد إ,و سماعیل الصحراء الكبر وشواطئها و 
عنوان التعرف بواد رغ،الحمید تطرق ،االول  د بن عبد هللا في منطقة واد رف محمّ مة الشّ لى مقاو إو
شرة لواد رغو الثاني مع،رغ ة ال ی التر شر ،نون  تحدث عن التنوع ال   ،هلهأ لواد رغ وعادات وتقالید و

تاب نجاح عبد الحمید منطقة ورقلة و تقرت و ضواحیها       .و



 مقدمة
 

 خ
 

ما یخص  ة خاصة العدد المجلة اإلمقاالت فاهمها تلك الصادرة في الوف  38و 22فرق
وا في  ا الفرنسیین الذین شار د بن رف محمّ خماد مقاومة الشّ إالتي تحتو على تقارر الض

احث في العلوم اإللى إضافة اإل،) Feraudعبد هللا مثل  فیرو ( ةمجلة ال الصادرة من  نسان
الواد  ز الجامعي  للمجلة و  1العدد حیث اعتمدت على مقال دحد سعود الصادر فيالمر

   .للمجلة 2و1مقالي غنابزة علي الصادرن في العدد
ر الرسائل و األطروحات  ة فان وعندما نأتي على ذ توراة طروحتيأهمها أ الجامع   الد

  .شافوا رضوانل  ,1875- 1852مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسيوالماجستیر  
م بني أ ات فقد اعتمدت على الملتقى التارخي الثالث حول فترة ح ما یخص الملتق ما ف

منطقة واد رغ  عض الموسوعات و المعاجم إضافة اإل، جالب    .لى اعتماد على 
  

حث: ات ال   صعو
حث جدید احث خالل من عدید الّص  ال یخلو  ات التي تواجه ال شد ،و نجاز عملهإعو لم 

حث عن هذ ر : القاعدة هال ات نذ   ومن جملة الصعو
 حث خاص ة الشرف محمّ  ةقلة المادة الخبرة عن موضوع ال شخص د بن عبد هللا  ما تعل 

 .الغامضة
 عض األ حث فمثال تزامن  ات والندوات التي تتناول موضوع ال ة مع الملتق عمال الجامع

ة في الجنوب الشّ الشّ تزامنت مع  ملتقى االغوا حول المقاومة ، مناقشة الترص رقي  عب
  .)2015افرل30- 28(
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 رقي قبیل اندالع مقاومةاألوضاع العامة لمنطقة الجنوب الشّ الفصل األول:
  د بن عبد هللارف محمّ الشّ 

  
  

حث األول: ة والسّ البیئة الطّ  الم ع   انب

ة لمنطقة الوّ البیئة الطّ  المطلب األول: ع   احاتب

ة الّ التّ المطلب الثاني: ی   احاتشرة لمنطقة الوّ ر

  
  

حث الثاني:   د بن عبد هللارف محمّ رقي قبیل اندالع مقاومة الشّ الجنوب الشّ  أوضاعالم

  ةاسّ األوضاع السّ المطلب األول:

  ةة واالجتماعّ األوضاع االقتصادّ المطلب الثاني:
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حث األ  انالم    ول: البیئة والس

ة المطلب األ  ع   ول: البیئة الطب
 °38 خطي عرض من التي تمتد،الجنوب الشرقي منطقة طار الجغرافي للدراسة فيیتمثل اإل

التحدید ،1شرقا°5و°30خطي طولشماال و °26و ان,واحات وادو  سوف, وهي:واحات الز
احث التفصیل في الم أرتإلذلك ،غوات األاواحات واد رغ,واحات ورقلة و واح قع و ال

ان االجغر  الم    .كثرأفي للواحات و ذلك لرط الحدث 

ة:  .أ  الموقع واصل التسم
ان: .1 محدد واحات الز ، 2شماال◦39و◦27شرقا وخطي عرض◦5و◦42بخطي طول اإلقل

ا واد رغ حدها ال االوراس وجنو احات واد سوف و شرقا تونس وغرا ،و شماال ج
رة س م الزاب ،3عاصمتها  ن تقس م  :أقساملثالثة هذا و

ضم  الزاب الشرقي:-   ادس,خنقة سیدو ة الواد, ة ,سرانة,زر     .ناجي...الخ سید عق

ضمالغري: ابز ال-   قو,اوماش,و    ....إلخمناهلةالصحیرة,اورالل,لیوة,مخادمة,بنطیوس,ملیلي,ب

     -: شانة,الزعاطشة,طولقةبوشقرون واحات الزاب الضهراو   .4,قرفا,البرج,ل

ان حسب المؤرخین إ ة الز رجع أصل تسم اتو عضها لى عدة روا                      :هذه 
ه المسالك والممالك - تا ر في  الإفحسب ال ان هما نهران ب قعان ن الز د ما بین  النهرن 
ان في دجلةأ ص   .5 سفل الفرات و

  

                                                            

ارك:أطلس الزتونة,الزتونة لإلعالم والنشر,الجزائر, 1  .40,ص2010احمد م
اسي:االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة ( 2 م م   . 27,ص2005, 2005هومة,الجزائر,),د ,دار 1934-1837إبراه
,الجزائر, 3 ة للكتاب,د  .147, 1983إسماعیل العري:الصحراء الكبر وشواطئها,المؤسسة الوطن
ان العزوزة, 4 ا الز حول :زوا اس  رة,1ع س اعة والنشر ,   .47,ص2013,دار علي بن زد للط
:تح مصطفى السقا,المسالك والممالك,ج 5 ر   .174,ص 1983,عالم الكتاب,بیروت,1,3أبو عبیدة ال
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اقوتي في معجمه - ورد ال ون أ نأو ان  ة الز ة صل تسم ب احد ملوك الفرس الذ لى زاإنس
                                                                                     .1حفر انهار العراق

ط  ادأما الفیروز أ- قول  في قاموسه المح ة الزاب تعود أ انف ا  لىإصل تسم  أ"زاب زو
"   .2انسل هارا والماء جر

ةإلاالمعارف وتورد دائرة - الحضنةzabiن"أ سالم ة  ة لمدینة رومان   3" نس
  

مهذا قع   واد سوف: .2 ذا دائرتي◦8و◦6مابین خطي طول اإلقل  ◦31عرض شرقا و
ا واحات طرابلس و ،شماال◦34و رة والزرائب وجنو س شرقا ،و غدامس حده من الشمال 

 .4عاصمته مدینة الواد،وواد رغومن الغرب ورقلة  نفزاوة حتى غدامس و نفطه

ة  ألصلوعند العودة        عضها اآلراءواد سوف فهناك عدید تسم ر  تفي بذ           :ن
انت تتوفر على نهر- م  سمى  ،یجتاز المنطقة من الشمال للجنوب إن المنطقة في القد و

ة "سوف" ثم        .5واد سوفخدت المنطقة نفس االسم فسمیت أالنهر في اللغة الزنات

  .6قبیلة مسوفة إلىلمة سوف  أصلیرجع  - 

  

                                                            

: معجم البلدان,المجلد 1   .123, ص1995,دار صادر,بیروت,3,2اقوت الحمو
ط,2 تب التراث في مؤسسة الرسالة,القاموس المح اد:,تح م   . 12, ص1996,دارالصادر,بیروت,5الفیروز أ
ة,المجلد 3 ي وآخرون:تر محمد ثابت و آخرون,دائرة المعارف اإلسالم   . 318,ص1997, 10رشید ز
توراه,التارخ  والمعاصر ,جامعة الجزائر, 4 ة الثورة,رسالة د - 2008علي غنابزة:مجتمع واد سوف من االحتالل الفرنسي إلى بدا

  .13,ص2009
اسي:االحتالل الفرنسي للصحراء الجز  5 م م ,دار هومة,الجزائر,1934-1837ائرة(إبراه   .145-144، ص2000),د

هم مع الموحدین .عبد العزز  ة الذین جابوا المنطقة خالل حرو طون قبیلة زناته،والذین یتفرع منهم بنو غان *قبیلة مسوفة: احد 
منطقة سوف من القرن  ة),طـ13و10حسونة:عمارة مدینة قمار    .16, ص1،2013(دراسة أثرة عمران

منطقة سوف من القرن 6 ة),طـ13و10عبد العزز حسونة:عمارة مدینة قمار    .16, ص1،2013(دراسة أثرة عمران



	األوضاع العامة للمنطقة قبیل اندالع مقاومة الّشریف محّمد بن عبد هللا األول:             الفصل 
  

17 
 

 

غ: .3 مقع واد ر لم وعرضه 160حوالي طوله،شرقا34,09 و32,54بین دائرتي عرض اإلقل
قرة قوق  أملم یبتدئ من عین الصفراء قرب بلدة  40و 30ما بین نتهي  الطیور شماال و
ا غ ومن الجنوب ،جنو حده العرق الشرقي الكبیر أما،قلةر و حده شماال شط ملغ  من الشرق ف

  .1ومن الغرب منحدر حصو وواد میزاب

ة واد رغ أفي المؤرخون اختلف  رصل تسم تفي بذ   ها:عض ولكن ن

ة أما-  ه تسم طل عل معناها  لمة برر  يهو رغ و أ الصغیر الزاب اقوت الحمو ف
     .2السبخة

ة أ-   .3زناتة قبیلة طون  لى قبیلة رغة احدإما حسب ابن خلدون فان واد رغ سمي نس

سمى رغ- ة إلى رجل    .4وقد أورد العدواني في تارخه إن واد رغ سمي نس

شرقا  ◦5,25و ◦5,15طول شماال وخطي ◦32و◦31,15دائرتي عرض تقع بین  ورقلة: .4
واد سوف  حدها الشرق  منو ،المندثرة سدراتةومن الجنوب مدینة  رغ واد حده شماال
  .میزابوغرا واد 

ات وه أصلعن  ماأ ة ورقلة فتتعدد الروا عضها:تسم                                     ذه 
قبیلة بني  إلىة ترجع والخبر فان هذه التسم المبتدأفحسب ابن خلدون في دیوانه دیوان  -

لة طون قبیلة  ور نواالبررة الدین زناته احد  م س   .5وعمروه اإلقل

                                                            

 . 13,ص2006⁄2007),رسالة ماجستیر,قسم التارخ,جامعة الجزائر,1875-1852رضوان شافو:مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي( 1
,ص 2 :المرجع الساب  .113اقوت الحمو
ام في والخبر المبتدأ ودیوان العبر تاب عبد الرحمان ابن خلدون: 3 ,دار 7األكبر,مج السلطان ذو  من  عاصرهم ومن والبرر والعجم العرب أ

ر,بیروت,   .96,ص2001الف
  . 299, ص1996, 1محمد الطاهر العدواني:تارخ العدواني,تح أبو القاسم سعد هللا,دار الغرب اإلسالمي,بیروت, 4
,صع 5   . 98بد الرحمان ابن خلدون:المرجع الساب
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فتح اقوت الحمو في معجمه فیورد مصطلح ورجالن  أما - ه, وفتح  أولهمعنى" ون ثان       وس
نها قوم من  س ثیرة النخیل  الد الجرد ضارة في البر  ة و ور بین افرق م,وآخره نون , الج

  .1فجوة" , واسم مدینة هده الكورة مجانة البرر و

حدها شماال جبل ،2شرقا ◦38شماال وخط ◦33,48غوا على خط تقع واحة األغواط:األ .5
ا واد  ائل األ أوالدوشرقا ، میزابعمور وجنو سالنایل وغرا ق    .3غوا 

ة األأ ما عنأ  ات منهاصل تسم عضها: غوا فهناك عدید الروا                         هذه 
طون قبیلة مغراوةقبیلة األلى إحسب ابن خلدون  - ) احد  البررة التي عمر  غوا (لقوا

اسمهمإلاأفرادها  م فسمي     .4قل

عض المؤرخین  - ما یرجح  ة األأأن ف ةغوا صل تسم غوطة وتعني و أجمع غو ل عود نس
ان الذ یتوفر على الماء والخضرة في اللغة ة الم   .5غوا هي  واحة عامرةن األأذلك  العر

ات:  المناخ  .ب  والن

ارتفاع درجة ،نه قار قارسأحراو الذ یتمیز سود المنطقة المناخ الّص  فهو یتمیز 
فا انا ألى معدالت مرتفعة جدا فقد تصل إ الحرارة ص فتنخفض  ما شتاءإ،في الظل° 50لىإح

اإالحرارة     .لى المد الحرار الكبیر بین اللیل والنهارإضافة إللى ما دون الصفر 

 لهبوبذلك  حراء ام تساقطها تتعرض الّص ظنتإمطار وعدم ضافة لندرة تساقط األإلا  
ات في الّص المناخ الّص ف، الراح الجافة والعواصف الهوجاء حراء حراو القاسي اثر على نمو الن

بیرا فتنتشر في الّص أت ل خاص لتحملها للمناخ القاسيثیرا  ش                    6حراء شجرة النخیل 
                                                            

,ص 1 :المصدر الساب  .371اقوت الحمو
ة للكتاب,الجزائر, 2   .151,ص1983إسماعیل العري:الصحراء الكبر وشواطئها,المؤسسة الوطن

, imprimerie de crapelet, paris, 1845,p16. Duc De Dalmatie: LE SAHARA  ALGERIAN 3  
,ص 4   .65عبد الرحمان ابن خلدون:المرجع الساب
ة األغوا 5 ةوال عة وال رة الكبر أثناء الثورة التحررة, مط ،:األحداث العس , األغوا   .16, ص 2010األغوا
اسي: االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة ( 6 م م  .16-13),ص 1934-1837إبراه
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ع تحمل الجفافنلى الإضافة اإل ة التي تستط عض الفواكه إضافة إلا،اتات الشو لى 
العنب,الرمان والطماطم وعلى العموم فان الغطاء   الخضرو  ان بزراعتها  قوم الس رة التي  الم

اتي الذ ینمو في الّص  سبب الجفاف وقلةالن   . 1التساقط حراء قلیل جدا وذلك 

 وهيالجنوب الشرقي الجزائر  رض في منطقةاهر سطح األظوتتنوع م التضارس:  .ت

ان العرق: ث ارة عن  ا (سیوف) من وهو ع ة تسمى محل شهر العروق عرق بوصالح  أرمل
 .بوخزنة ,عرق طوارق و

ة وتتمثل في الحصى الذ جرفته األ الرق: ة ومنلى األإود في  الرق الموجود رض المستو
ة  ة الشمال لد والناح ة بین سید خو  .تقرت الشرق

ل صفائح وتعرف على وهي ارض تمأل الحمادة: ها هضاب نّ أها صخور جیرة وحجارة على ش
ة التي تبدأ صخرة  امندیل  أهمها الهض   .و واد میزابلى متلیلي إمن 
یف الّص  وجفافه في تاءصعود الماء في الشّ  جدا نتیجة ماكن المنخفضةاأل في تتكون السبخة:

غ بواد رغ 2ط بورقلةهمها سبخة الشّ أ راعة شدیدة الملوحة ال تصلح للزّ   3وشط ملغ
ة:  .ث ة غیر منتظمة الجران أوهي  المجار المائ ة  وود عدید مدن قامت علیها موسم

 ومنها:
ة الّص ع ینواد رغ:  غ تقع علمن هض  ..جامعةعدة مدن منها تقرتا یهحراء نحو شط ملغ

منه تقع على ضفاف  سمهاإاستمدت المنطقة  قدو  حراو طلس الّص ینحدر من األ واد سوف:
,   .قمار عدة مدن منها الواد

 : ع واد مز قسم األین ال عمور    . شرقي و غريلى قسمین إغوا من جنوب ج
: عبرّ ز وهم الش الثاني من واد مواد جد تقع على ضفافه عدید المدن  انز ال  عندما 
رة س   . 4منها 

  
                                                            

اسي: االحتالل الفرنسي للص 1 م م  .16-13),ص 1934-1837حراء الجزائرة (إبراه
السودان الغري(2 ار:حاضرة وارجالن وعالقتها التجارة  م) ,رسالة ماجستیر,التارخ اإلفرقي الحدیث 1883-ه1301م)إلى(1441-ه1000احمد ذ

ة أدرار, ة احمد درا   .12,ص2011 ⁄2010والمعاصر,الجامعة اإلفرق
  .18,ص1875-1852وجوارها لالستعمار الفرنسيرضوان شافوا: مقاومة منطقة تقرت  3
,الجزائر, 4 ,د ة القطر الجزائر  .43-42,ص1948احمد توفی المدني:جغراف



	األوضاع العامة للمنطقة قبیل اندالع مقاومة الّشریف محّمد بن عبد هللا األول:             الفصل 
  

20 
 

ة شر ة ال ی    المطلب الثاني: التر

شر متنوع من حیث  مقاومةطار الجغرافي للإلان إ شرة من حیث التنوع ال ة ال ی و   التر
شرة  ر خعن األواحة  ل تختلف، و العرقي یبتها ال   . األمر من حیث تر

ان: ونوا المجتمع الم المولدون والیهودمازغ,وهي تضم العرب,األ الز   :واحةللي لحالذین 
ائل زناتة من سدرا مازغ:األ- نحدرون من ق ني مغراوة وهم قلیلي العدد تو سبب و ،ة و ذلك 

ائل البررة التخلي عن مضارها ة للمنطقة مما اضطر هذه الق   .الهجرة الهالل
انت بد العرب:-9 ر وقد  أوالد ز ائل صولهم ترجعأا توافد العرب للمنطقة مع الفتح  بني  لق

م ني هالل *سل ة **و   .العر
العنصر  وتزاوج نتجوا عن اختالالمولدون:-   .مازغاألالعنصر العري 
ام تقرت الذین جاؤوا إجلبوا الیهود:-   .1لهم الخدملى المنطقة عن طر بني جالب ح

ان واد سوف عامة  واد سوف: ا  ینتمي س ائل طرود ،ى العنصر العريلإتقر تحدید ق و
ةأوعدوان التي ترجع  م العر  .صولها هالل وسل

الن بن مضر بن نزارأتعود  طرود:- س بن ع بن معد  صولهم لطرود بن فهم بن عمر بن ق
  بن عدنان وهم بدورهم ینقسمون لقسمین:

مان بن محمد الیروعي العش بن إلىنسبهم  عودو  :عشاشاأل م سل تفرع عمر  والد أ( منهم  و
ع) - الفرجان-والد جامعأ-احمد   .الرا

ة نتسبون  :المصاع تفرع منهملى مصعب بإو ا و طة-(العزازلةن س ا -القرافین-الش
   .2الشعابنة)

                                                            

ان و میزاب بین سنتي1 ة في منطقتي الز ة اإلصالح ع:الحر ة العلوم 1954و1920عبد القادر قو ل ,رسالة ماجستیر, تارخ معاصر, 
ة,جامعة یوسف بن خدة     .30-25,ص2007⁄2008بوزرعة, الجزائر,االجتماع

  *بني هالل:
  

م:   **بني سل
 
ة بواد سوف نشأتها وتطورها( 2 ة اإلصالح ),رسالة ماجستیر , قسم التارخ و اآلثار,جامعة منتور 1939-1900موسى بن موسى:الحر

  .56,ص2005⁄2006قسنطینة,
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س بن مضر بن نزار ینتمون لعدوان عشاش من األ الثانيالفرع  هم و عدوان:- بن عمر بن ق
  .1معد بن عدنانبن 

غ شرة لمنطقة واد رغ تتكون من إ: واد ر ة ال ی جناس وهي الرواغة ,العرب أرعة أن التر
  .,الزنوج ,المولدون 

طون قبیلة إوهم برر ینتسبون  مازغ):الرواغة(األ- تین احد  لى قبیلتي رغة وسجناس المغراو
نوا  مة مثل:تالة,سفاوة,توغالنت,قداینزناتة وقد س    2...الخقصور رغ القد

ان والجرد التونسي العرب:- م الذین إوقد وفدوا للمنطقة من الز ضافة قبیلتي هالل وسل
نقسمون  تالي: لى قسمینإاجتاحوا المغرب العري و   3هما 

ة الصیف  ة االنتقال في بدا عمل قومون  لى إلى الشمال ثم العودة إالعرب الرحل وهم الذین 
ادلة,أالصحراء في  سة, الع ة,الدرا ة,رحمان وسلم تفرع منهم الشعان  واخر فصل الصیف و

 ....الخالفتایت
ش ع ة و العرب المستقرون هم الذین  نون القصور والدور المبن س ن على الفالحة والزراعة و

 .4حجارالطوب واأل
الد السودان جلبو بناء العبید الذین أوهم  الزنوج:- لى سوق النخاسة في تقرت ومنهم إا من 

التواتأالفارن من  ادهم  ضا العمال الوافدون من أ اضین وإللى أبناء الموالي اإضافة إلا،س
ة   (مصر) الد السودان والنو

ط من العرق العري , :المولدون - ل نتیجة زواج مازغي األ وهم خل ان الزنجي تش الس
لین مجتمعا متجانسا له نفس  والعرب الوافدین،مازغ)صلین(األاأل ات والموالي مش الزنج

االستطاعة عد  فرق بین العريإ المرء العادات والتقالید ولم    .5مازغياأل و,الزنجي ن 
                                                            

اللي ,الصروف في تارخ  1 م العوامر:تع العوامر الج ة للنشر التوزع,الجزائر ,إبراه ة الوطن   . 270,ص1977واد سوف,الشر
ة الوفاء للشهید,تقرت, 2 :التعرف بواد رغ,منشورات جمع م قادر   .24,ص1998عبد الحمید ابراه
 .25),ص1875-1852رضوان شافوا: مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي( 3
ة سوستي:مجتمع القصور(دراسة ال 4 ةزه ة -خصائص االجتماع ة) لقصور مدینة تقرت) ،رسالة ماجستیر ,قسم علم االجتماع و  -العمران الثقاف

ا,جامعة منتور قسنطینة, موغراف   .94,ص2005⁄2006الد
ة الوفاء للشهید, تقرت , 5 م بني جالب منشورات جمع ام ح شرة لواد رغ أ ة ال ی :التر م قادر   .52, ص1998عبد الحمید إبراه
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شرا من األورقلة: ونة   مازغ والعربوهي م
ان في ورقلة أتعود مازغ:األ- طون قبیلة زناتة البررة إصول الس   لى قبیلة ورجالن احد 

نو ورجالن بدورهم ینقسمون  سینإلى بني إو م,بني واقین و بني س   .1براه
ة,المخادمة, العرب:- ة وتضم بني ثور,سعید عت ائل البدو ةأوهم الق   2والد نایل,الشعام
:األ شرة لهذه المنطقة تتغوا ة ال ی  .مازغاأل ومثل في العرب والتر
طون زناتة وموطنهم بین مازغ:األ- متمثلین في بني لقوا وهم فرع من مغراوة التي هي احد 

  .3الزاب وجبل راشد
طش الهاللیین في الجرد التونسي والعرب:-   .غربمال الذین فروا من 
  .4راعاأل مازغ مثل قبیلةاأل و  وهم مزج من العربالمولدون:-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

ة الوفاء للشهید ,تقرت, 1 اعة, منشورات جمع   .25,ص2003عبد الحمید نجاح:منطقة ورقلة و تقرت وضواحیها ,اآلمال للط
ة2 ائل األمازغ ة (الق ة القبل انها),ج-مواطنها-أدوارها -الدراجي بوزاني:سلسلة العصب   ,دار الكتاب 4أع

  . 173,ص2007العري,
,مج 3     .65,ص7عبد الرحمان ابن خلدون:المرجع الساب
ة,الجزائر, 4 ع ة للفنون المط عة الوطن ,المط :نماذج من قصور منطقة األغوا   .11- 112, ص2006علي حمالو
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حث    د بن عبد هللامحمّ رف مقاومةالشّ  قبیل العامة للمنطقةوضاع األ  الثاني:الم
ة:األ ول: المطلب األ  اس   وضاع الس

ان:  الز
م األ   ان لح لت مشیخة العرب أتراك عندما خضعت الز ازإو مر لم ولكن األ،*لى عائلة بوع

ا لما تغیر  ه احد األإقرب  یلبث على حاله ف عد األل صالح  وذلك منذ عهد،خر سرتین وا
  . 18301-1881ججت منذأا وت

ة ا بتول منصب شیخ العرب مما دفع فرحات بن سعید **بوعزز بن قانة وقد قام احمد 
ا  عث حسن  وعندما،لمعاداة احمد  انت العاصمة (الجزائر)تتجهز لمواجهة الغزو الفرنسي و

طلب  ا احمد  ه استغل أو لمواجهة العدو،منه القدوم بجنوده اشا لل ا ا  معارضوثناء غ ال
ازمن األ ادة بوع ق م و عزله تراك  الء على الح بن قانة   هنا ساعده  بوعزز،2الفرصة لالست
م حفاعلى ال ایلكل هعلى ح ات  ةوفي غمر ،ل بن  ون فرحاتستمال الفرنسیإهذه االضطرا
ا ودارت بین بن قانة و القضاء على لصالحهم من اجل  *سعید از عدة معارك احمد  بوع

ة ة الجردَة...الخ مثل معر   .3 مراح الجازة ومعر

  
  

                                                            

ان  از الن جدهم  از من عرش الذووادة ،ولقبو بوع از الى جدهم علي بن الصخر الذواود بوع از:تعود جذور عائلة بوع دائم الحمل *بوع
,ص ة فرحات بن سعید,انظر :موسى بن موسى:المرجع الساب انت مشیخة العرب في عائلتهم إلى غا از) وقد    .22لعصا(ع

ة ا 1 ل ان في القرن التاسع عشر,رسالة ماجستیر, منطقة الز ة  المقاومة الشعب آلداب والعلوم شهرزاد شلبي:ثورة واحة العامر واحة العامر وعالقتها 
اتنة, ة,جامعة الحاج لخضر    . 16, ص2001\2000اإلنسان

الجرجرة تولو مشی و  و م في جبل  ة إلى جدتهم قانة وتق ان حدادا ترجع تسمیتهم نس خة العرب **عائلة بن قانة:تعود أصولهم إلى سلمان بن قانة و
,ص .أنظر:موسى بن موسى:المرجع الساب ا   .24في زمن احمد ال

  22-16, صجع السابالمر شهرزاد شلبي:2
  ***فرحات بن سعید:

  
  
  
ا رجل دولة ومقاومة(3 ة:الحاج احمد  ),رسالة ماجستیر,تارخ المعاصر, معهد تارخ جامعة 1848-1830بوعزة بوضرسا

 .166,ص1991\1990الجزائر,
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عد فشل فرحات بن سعید في  دارة إلاولكن  ،رن في الجزائیلفرنسیانحو هدافه فر أ و

ة  دتخلت عنه الفرنس ا احمد وقد نجحت في ذلك فاستمالت أو ة اقرب لل حث عن شخص ت ت

عد ذلك انضم فرحات بن سعید لأل ،18381قانة وذلك في بن لصفها ة و  میرعد سقو قسنطین

ان فواف األ عبد القادر ا من الز فة على المدأ ذلك و على میرلطرد احمد  ة ابن رسل خل

اني ان لدولةالذ ضم ،البر فة على الزاب بناءا میر ونصب ابن عزوزاأل الز وامر أعلى  خل

شف فسجنه أ اغضب فرحات بن سعید وجعله ینضم مرةمیر مما األ خر للفرنسین ولكنه 

فة األإالصراع وهنا تحول ،2میراأل ة لى بن قانة وخل میر عبد القادر حیث دارت بینهما معر

ة فرحات إ میر عد هذه الهزمة قرر األو انتصر فیها بن قانة    1840مارس24في عادة تول

ة لعائلة خلص لألأعد عزل احمد بن عزوز الذ  بن سعید ائل الموال قة الق میر واستطاع مضا

ذلك  قي  عاز من بن إب 1842والد جالل فيأید البوازد في أن قتل على إلى إبن قانة وقد 

  .قانة

فة له میر محمد الصغیرعین األ1842وفي ین بن  خل عد مناوشات بینه و ان و على الز

الفرنسقانة استعان األ  1844 مارس 4من فیها فتم ذلك فيواستتب األ،مدینةین لدخول الیخیر 

عض أوهنا بد ة تظهر ت    . 18493 الزعاطشة1844رسام15مشونشالمقاومات الشعب

  

                                                            

اسي: االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة ( 1 م م  .167-165),ص1934-1837إبراه
ر اإلدار لألمیر عبد القادر,دار الرائد للكتاب,بیروت,أدیب حرب:الت 2   .24-20,ص1990ارخ العس
,ص 3   .30-24شهرزاد شلبي:المرجع الساب
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   واد سوف: .2
  

ز في الجزائر خالل العهد العثماني  م المر ع واد سوف للنفوذ الح  ،واخرهأال في إلم تت
ار العقالء من القوم لتسیر األ قوم على اخت ان یخضع  لنظام "الجماعة" هذا النظام   موروقد 

الد ع تارة لشیخ العرب أنها أولم تتخلى واد سوف عن نظام الجماعة غیر ،ال انت تت ضا 
ان واد سوف في حرج ،بتقرت *ممثلي سالطین بني جالب وأالشرق  كایلفي  ان س وقد 
الخضوع لنفوذهم ودفع الضرائب وأمن  طالبون  لهم في  اإلتاوات مرهم فسالطین بني جالب 

ات له ا م الج سلطته وتقد االعتراف  طالب  رة  س   .حین شیخ العرب ب

ان خارجا عن سلطة العثمانی 1787دما تولى الشیخ فرحات بن جالب فيوعن ن یالذ 
طرته إقام ب ة الخارجة عن س ات له خضاع القر السوف ا منها قرة الدبیلة والرافضة لدفع الج

ة في الجزائر ففي األ،1789فيوقرة قمار  ا 1791مر الذ اقل السلطة العثمان قام صالح 
الحملة على تقرت  شعال الفتن في إلى إفعمد  لكنه فشل في ذلك وحاصرهاخضاعها إلقسنطینة 

ار شیخها على الخروج  ه،خمادهاإلواد سوف الج السلطة  وعندها قضى عل وتم االعتراف 
ا على تقرت و واد  ا محمد الشیخ الحاج احمد وال ا على تقرت وعین صالح  صالح 

عض المناط سوف السلطة الحاكم الجدید  ولكن  ة لم تعترف  ضالسوف قیت على أ ا و
  .1تمردها

رة في س غیر بن احمد الحاج لواد محمد الص التجأ 1844وعند احتالل الفرنسیین ل
طرة و  الحتاللها ادتمهی1848سا ترسل حمالت الستكشاف المنطقة فينجعل فر مما ،سوف الس

ملكه كعلیها وذل هذا ما جعلها ترفض طلب عبد الرحمان الجالبي  للموقع االستراتیجي الذ 
  .2للهجوم على واد سوف

                                                            

ة ثالث قرون ینتسب سالطینها الى البیت * ان وعمرت قرا سلطنة بني جالب:هي سلطنة إمتدت على منطقة واد رغ و واد سوف وجزءمن الز
    27،ث1875-1852مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي المغرب األقصى. رضوان شافو:النبو وقدموا من 

اسي: االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة ( 1 م م  .167-165),ص1934-1837إبراه
ة المقارن  2 ة),1854علي غنابزة:(دور واد سوف في معر احث في العلوم اإلنسان ز الجامعي لواد , معهد العلو 1,عمجلة ال ة للمر م اإلنسان

  .152,ص2010سوف,یونیو
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غ: .3  واد ر

م بني جالب منذ انت دائما في حال مناوشات العثمان1414انت تخضع لح سبب یم و ین 
الدفع الضرائب التي علیهم عدة حمالت على تقرت،عدم التزامهم   أبد(العاصمة) فقام العثمانیون 

ا لى جانب شیخ إین وقف السلطان علي جالب أ 1832 حتى1788عام  من حملة صالح 
ان السلطان علي جالب  ا و ول من أالعرب فرحات بن سعید  في ثورته ضد الحاج احمد 

السلطة على واد رغیالفرنس اتصل    .1ین ودخل في طاعتهم مقابل االعتراف 

ه أقتل السلطان علي مسموما على ید زوجة  1833وفي  شوش التي نصبت ابنهاخ عبد  ع
انت الرحمان سلطانا ولم یتجاوز  هأعمره ثماني سنوات و ة عل الذ  خیرهذا األ،2مه وص

ة  السلطة الفرنس م والخاتمبدررها ومنحته فرنسا اعترف  مر الذ هذا األ برنوس وقفطان الح
ان ره الس   .3استن

ة 1852-1833ما بین( نیالفرنسی العالقة بین الجالبین وإن   الود  وذلكلمهادنة ا) اتسمت 
  لسببین:

 ة بني جالب في واد رغمار إالحفا على 
ة ضد  التخوف من تحالف السوافة و ةإالتیجان   مارة الجالل

ه المساعدة للقضاء على احمد  لى الحاكم العام الفرنسي الجنرال فرارولإرسل أوقد  عرض عل
ایلك قسنطینةخضاع العرب مقابل تعإ ا و و ،ینه حاكما على قسنطینة مع دفعه الضرائب 

وما تجدر .ین رفضوایرهینة لهم ولكن الفرنس رسال ابنه علي إقدم لهم ضمانة مقابل ذلك ب
ه هو إشارة إلا رسل أمد التیجاني في عین ماضي میر عبد القادر عندما تغلب على محن األأل

ا له بني جالب ال دوره األ ثمینةالهدا اادله میر و ضا ، الهدا رسال وفد لتقرت إلى إضافة إلاأ
سمبر05في  السلطة األ1838د شوش التي اعترفت  اللة ع ادة محمد خروب التقى      .4میرق

                                                            

ةعلي غنابزة:(واد رغ من خالل تارخ العدواني) , 1 احث في العلوم اإلنسان سمبر2,عمجلة ال , د الواد ز الجامعي    .  117, ص2011,المر
ة التارخ 2 اني:حقائ من تارخ بني جالب بواد رغ,الجمع م بني جالب الحاج محمد الصغیر د ة الوفاء للشهید,الملتقى الملتقى الثالث فترة ح

  .38, تقرت,ص 1998افرل 24و23منطقة واد رغ یومي 
 .29,ص1875- 1852شافو رضوان: مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي 23ك
 .29,ص1875- 1852شافو رضوان: مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي4
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ة  ادة الفرنس س اء سلمان الجالبيأولكن اعتراف عبد الرحمان  م  ثارت است فاستولى على الح
الغ یالفرنسولكن ،القوة وقضى على عبد الرحمان القوة ونصبوا بدله عبد القادر ال  20ین عزلوه 

ه ا عل  .1سنة وجعلوا احمد بن قانة وص
 ورقلة: .4

م محل صراع بین سالطین ورقلة انت تخضع و أسرة  ان الح ثیرا ما  ة (نقوسة)و اب بن 
م  ان منقسمین لفرقین هما:أورقلة لح ان الس ة و اب   سرة بن 

سین تدعم ورقلة  ة,المخادمة,بني ثور و بني س ة و تضم الشعان  تلة الغرا
ة تلة الشراقة و تضم اب ة و بني واجین تدعم بني                                 سعید عت

انوا متذبذبي الوالءإما بنو أ م ف   2 براه

ة الوالء للعثمان هذا وقد قدم بنو ع تستین مما جعلها یاب طرة على مشیخة نقوصة اعتبرت ط الس
ائل المخزن  عة لها من ق ة التا عد سقو الجزائر تمردت ورقلة على ،قبیلة سعید عت ولكن 

ة سو معه الخالف إنقوصة وتعاونت مع  اب م الجالبي ضدها لكن الشیخ الغالي بن  براه
م الجالبي إفرجع  وقد انتهج ،اعدة لهورقلة المسلى تقرت وقضى شیخ نقوصة على قوات إبراه
سبب  خیرهذا األ اسة مجحفة اتجاه ورقلة ولكن في عهد الحاج احمد خالف اختلف الوضع  س

ل م ةأ نالصراع داخل  ة وقبیلة سعید عت اب فرض عجز احمد خالف على 1843وفي،سرة بن 
طرته على ورقلة فتصل في  ارت عارضا علیها الوالء مقابل  1849س ة في ت السلطة الفرنس

ساعده في أ رة وتوالت أفتم له ذلك و ،خضاع ورقلةإن  المساعدات العس على  تههجومامدته 
مه وفي  قیت ترفض ح بو حفص و أبنائه أتجدد الصراع بین  1851جانفي19ورقلة لكنها 

 .3الطیب

                                                            

ندرة, قسنطینة,1 ة اإلس ت ة),م ة,اجتماع :تقرت البهجة(قراءة تارخ م قادر     30,ص.2011عبد الحمید إبراه
ة),ج 2 ة الوطن  95- 91,ص2010, 7عبد الحمید زوزو:محطات من تارخ الجزائر(دراسات في الحر
ة دحد سعود: (ثورة شرف محمد بن عبد هللا في الصحراء الجزائرة), 3 احثفي العلوم اإلنسان ز الجامعي 2,عمجلة ال ,المر

سمبر ,د  .136,ص2011الواد
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  واط:غاأل .5

م في األ   فة لعمه السائح بن زنون  1828فيغوا مند تولي ابن سالم الح شهدت خل
االزدهار التجارة  غوااأل منطقة انأوتحسن مع الشمال هدوءا واستقرار سمح  ذلك ،وضاع الس

ع أن ابن سالم الذ استطاع أ سب ود جم م عراش األأ ن  ح ان  غوا األغوا مما سمح له 
عد 1837ن تغیر ففيأضع ما لبث و ال الإ،مفرده   *العري الحاج ن اعترضأدب الصراع فیها 

عض العقارات األ الء احمد بن سالم على  طرد الحاج العريعلى است   .1مر الذ انتهى 

ان األهذه األفي  ه میر عبد القادر في زارة لنواحي األثناء  طلبوا و هلها أ غوا فوفد عل
فة فاختار الحاج العري و أمنه  ة وطلب من الناسأن یولي علیهم خل  رسل معه خطاب التول

عته ا عه عرش األ،م ا ما احمد بن سالم فقد أوالد سرقین ذلك أحالف في حین رفض وفعال فقد 
لى بني یزقن خوفا من انتقام الحاكم إراع ثم قائد األ*لى صهره ابن ناصر بن شهرة إهرب 
ة حدودلمیر لطار تامین األوفي إ،الجدید ا دولتهل الجنو خضاع الشیخ التیجاني في إلقام 

ائل الخارجة إلغوا میر نحو األثم اتجه األ،1838 نوفمبر1254⁄22رمضان05 خضاع الق
اة و عد  عن سلطته والتي ترفض دع الز رن تم األأالعشور له    .مر عاد لمعس

ستطع الصمود في وجه  غوا  من األعلى الفرار  جبرأعدائه حیث أ ولكن العري لم 
اقي الذ دخل األفعوضه األ السید عبد ال القوةمیر  عد ،غوا  مر جاءته ن استتب له األأو

ض علیهم أو ،غوا عدام زعماء األإمیر بوامر من األأ غواطیین تفطنوا عدامهم لكن األإللقى الق
قتلونه لو ادوا  ه و قي هره مساعداه طل سراح المعتقلین و  لم  لذلك ما جعلهم یثورون عل و

فة شا فة مرة ،غرامنصب الخل عدائه أ خر الذ دخل في صراع مع أثم عین الحاج العري خل
ه ووص الخص ض عل ةأ  احمد بن سالم الذ ق   .2عدمه ثم دخل في طاعة السلطات الفرنس

                                                            

اسي:اإلحتالل الفر * م م سى انظر(إبراه ه ألى الولي الصالح سي الحاج ع عود نس ة مرموقة ینحدر من أوالد سرقین و نسي الحاج العري: هو شخص
  .136,ص (1934-1837) للصحراء الجزائرة

1E.MANGIN:(Notes sur ľhistoire de Lagouat), Revue Africaine ,n◦38(1894),p79. 
  

ائل األراع ولد في1883- 1804* هو ابن ناصر بن شهرة بن فرحات( قرة المخرق جنوب األغوا توفي  1804) من قبیلة المعامرة إحد ق
ان من المجاهدین الذین حملوا لواء المقاومة ضد الفرنسیین حیث قاد 1883في اسي: االحتالل 1875الى 1851ثورة األراع مند و م م .انظر:إبراه

  .136),ص1837-1934الفرنسي للصحراء الجزائرة (
اسي, االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة ( 2 م م   .100- 92),ص1934-1837إبراه
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ةاأل  المطلب الثاني:  ة واالجتماع   وضاع االقتصاد

ةتاالقوضاع األ   .أ  : صاد
 الزراعة:  .1

فضل األأرغم  اه  اف من الم ة المنطقة ولكن توفرها على قدر  ة ن هذه صحراو ود
الواد جد الموجودة مر الذ ساعد على األ، ,واد سوف...الخواد مز ,واد رغ,بها 

ة شر بهذه المنطقة الصحراو    .1استقرار ال

لت هذه الواحات في منطقة الجنوب الشرقي محطات على طر القوافل التجارة  وقد ش
غرض االستراحة والتجارةإالقادمة من السودان الغري والمتجهة  ه  الرغم المناخ القاسي :2 ل

ان مزاولة النشا الزراعي وأال إالذ تتعرض له منطقة الواحات  منع الس نتاج إ ن هذا لم 
ا لقسوة المناخعض  ر المزروعات تحد   :3ومن هذه المزروعات نذ

 ة محصول التمور  زراعة النخیل   شجارالن هذا النوع من األطغى على المناط الجنو
نتجون عدة حتمل المناخ القاسي للصحراء  ضاء, ,دقلة 4 ,الغرس نواع منها: دقلة نورأو  ب

مة, طنطبوشت, تنستین, ن,الیت ...الخالحلو,القط,الولو, بوعروس,ظفر نفزو وقد  5تاودنت,العامر
ل األ 400ن ورقلة احتوت على ألى حد توسعت هذه الزراعة إ  6صنافنخلة من 

ة       قوله:"تضم تقرت على الجانب الغري من واحاتها قرا وصف شارل فیرو واحة تقرت 
ثیرة ألف نخلة هذا دلیل على أرعة مائة األ     .7النخل"نها واحة 

                                                            

,ص 1 ة القطر الجزائر   .42احمد توفی المدني: جغراف
  .20- 18,ص2009,دار المعرفة, الجزائر,2لكبر مدن وقصور:جاحمد مولود ولد إیده:الصحراء ا 2
م الحمید عبد  3 ،التعرف إبراه   .41-40ص ، رغ بواد قادر
رة 4 ر محمد السعید, مذ ار محمد الطاهر بن دومة:تح عبد الجواد محمد الطاهر و بو ة أخ عة  وعض تقرت لواحة تارخ ضواحیها,المط

  .33,ص1995العصرة,تقرت,
:التعرف بواد رغ,ص 5 م قادر   .40عبد الحمید إبراه
,ص.6   85عبد الحمید زوزو:المرجع الساب

7 Ferau  cherls :Notes historique sur la province de Constantine les ben djallab de Touggourt ,RA ,N°23,p56. 
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ن فإنه خیل صناف النّ أتنوع  ىر علظوغض الن  على حسب هان نفرق بین نوعین منأم
اه األال إ الطرقة المعتمدة في السقي عتمد على م حةهما :النخیل البلعي الذ   مطار الشح

اه سقمالنخیل الو  عتمد على السقي من م اري الذ  ثر النوع األ اآل ول في واد سوف و
اقي الواحات األ   .1خر مقارنة ب

ان إخیل في نة من الدلى االستفاإضافة إلا ستخرجون من هالي وادأ نتاج التمور   هرغ 
سمى  )شراب عصیر( والضغط علیها وهو  هاعد قطعخلة قلب النّ ستخرج من ،االقمي حلو 

س بر سنه ولمل الذ یخستخرج من النّ  ثیرا في تعد  خیل ندون ال التمورنتاج إفاد منه 
عد قطعهیخنالن ال،الصغیر تمیز االقمي  موت واستخراج الالقمي منه ل     .2همذاقشدة حالوة و

ر األ ذ شائع حلو المذاق  عصیرعندهم  وجد غواطي في رحلته انه عندما زار تقرت انهو
االقمي اع في األ ستخرج من النخیل عرف  اییلی الم    .3سواق 

ر احمد توفی المدني  انه توجد في الواحات الجزائرة حوالي خمسة  ذ الف وخمسة مائة آو
عة مائة وثمانین نخلة نوع من  حتو على ،نتاج دقلة نورإلنخلة منها س ل بیت  ان  وقد 

  .4حسب النوع والجودة غرفة لتخزن التمور
 والفواكه ضا زراعة الخضرأ المنطقةلى زراعة النخیل عرفت إضافة إلا والفواكه: الخضر  

ة المالئمة لزراعةو  الدرجة اقل داخل الواحات  حیث یتوفر الماء والترة الخص ان ،لكن  و
ر:التي جادت بها المنطقة  المنتجات نتاج یوجه لالستهالك المحلي عموما ومنإلا  نذ

طاطا...الخ  .العنب,الرمان, ال

 :ولكن عموما فان المحصول ضعیف انت زراعة القمح والشعیر جد نادرة   القمح والشعیر 

ة المالئمة له ذو و ع اب الظروف الطب سبب غ ة ردیئة   .1نوع

                                                            

الصحراء ال 1 ة  ة واالقتصاد اة االجتماع ح رمضان:جوانب من الح اة را جزائرة من خالل رحلة األغواطي, أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الح
ة في الجنوب الجزائر خالل القرنین ة واالقتصاد ز 19-18⁄ه13-12االجتماع ة للمر ة و اإلنسان ة,معهد العلوم االجتماع م من خالل المصادر المحل

, , الواد الواد   .198,ص 2012الجامعي 
:التعرف بواد رغ,ص 2 م قادر   .41- 40عبد الحمید إبراه
ة , دار الغرب اإلسالمي,لبنان,ب 3 ة والسودان والدرع   1990یروت,الحاج ابن الدین األغواطي:تر أبو القاسم سعد هللا,رحلة األغواطي في شمالي افرق

  .265,ص
صائر,الجزائر, 4 ,دار ال تاب الجزائر,د  .477,ص 9200احمد توفی المدني:
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 ة زرع فالحوا  المنطقة التوابل قد و  :التوابل انت قد  وزراعتها و اإلعتناء بها رغم صعو
انت توجه إلیلة قوزراعتها  ومنها:  لالستهالك المحلي ى ولاأل درجةالن لم نقل نادرة و

ة   .2الحالوة...الخالكزرة, ح
 :غ ا خد الجزائرون زراعته عن األأقد و  الت سمى محل  ت زراعته منتشرةان 3"الدوخان"تراك و

ان من ،في شمال واد سوف مثل مصدر جود األأوقد  ان   صدر نحو تونس وقد  نواع  و
انلساسي أرزق  لة من الزمن س   .4واد سوف لفترة طو

 :ة المواشي انت یرون الماعز,ا تر ستفیدوا من لحومها وصوفها إلو انوا  قر وقد     بل وال
ان المنطقةو  ة لس ق قتصر اعتمادهم علی،حلیبها وقد مثلت ثروة حق ل ذا على ههولم  ا الش

ر الطواحینإفقط بل تعداه  اه من اآل لى استعمالها في التنقل  وتدو وقد ،5ارالستخراج الم
ان ال ة المواشي منذ القدم حرفة الرعي منطقةاحترف س ائل وتر ة  خاصة الق ةالعر  6البدو

 
 الصناعة: .2

ة والمواد  طة تقوم عل الید العاملة التقلید س ة  ةانت الصناعة في اغلبها صناعة تقلید  األول
انت تتمثل في مستلزمات أما المتوفرة في المنطقة ان المواد المنتجة ف ان،الس  ةموجه تو

ل خاص نحو االستهالك المحلي ش ان فانه یوجه أما و ات الس ض عن حاج ف لتصدیر    ما 
ر هذه المنتجاتأهم نحو الخارج ومن    7:نذ

                                                                                                                                                                                                

,ص 1 ح رمضان:المرجع الساب   .198را
حاث في تارخ الجزائر في العهد العثماني,2   .542,دار الغرب اإلسالمي,بیروت لبنان,دت,ص1ناصر الدین سعیدوني:ورقات جزائرة دراسات و أ
,ص 3 ة القطر الجزائر   .53احمد توفی المدني:جغراف

4  Luttaud , M .CH , Situation générale des territoires du sud d'Algérie pendant  l'année 1910 , 
imprimerie  libraire , edition  Jordan , 1917,p83-84. 

,ص 5 ح رمضان:المرجع الساب   .200-198را
,ص 6  .47موسى بن موسى:المرجع الساب
:التجارة 7 ة للنشر والتوزع,الجزائر, محمد العري الزیر ة الوطن ,الشر ةلشرق الجزائر   .64- 62ص 1972الخارج
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ر,الجلد لنسیج:ا ان من 1واعتمدت على الشعر,الو  الشاش,القندورة, البرنوس, :المنتجات,و
  عض  يففقد اختلف العاملون فیها حسب المناط و  , الزرابي,السوستيالرأسالبخنوق, ستار 

عض األخر الرجال والنساء معا ففي  ه النساء فقط وال واد رغ مثال المناط اشتغلت ف
ه النساء   .2فقط اشتغلت ف

 :التحدید سعف النخیلهذه الصناعة تقوم على مخلفات النخیل  صناعة سعف النخیل ع،و ان  دف
عد ذلك س و فه في الشمس حتى یی قوم بتجف یدخله  3قوم صانع السعف بجمع سعف النخیل 

ح مطوعا لالستخدام ص ضعه في الماء حتى یلین و   ,5فرشةاأل سرة النوم,أومن  4للظل ثم 
ال اللیفالت الحصائر, المراوح, األظالقفاق,الم  6فرشة,المنشة,ح

انت من جلود الماعز:الجلود لصناعةا ر ا و عد إلوالغنم و و عها أبل  غها و تقط  ن یتم د
وة)7نتجاتلصناعة الممنتجات الستخدامها في صنع مختلف ال  .(النعال,القرب,الش

 اكین اغة...الخالفؤوس)-صناعة الفخار,الحدادة(س  .8,الص
 
 التجارة: .3

ة التجارة ما بینها ومع المناط المجاورة لهالمنطقة الواحات جد نشطة  انت الحر ن ،  ف م و
ة تمیز نوعین من التجارة ة والخارج  9وهما الداخل

                                                            

ة والنشا الثور في واد سوف1 ة الوطن :الحر  70, ص2005,دارهومة,الجزائر,1934-1918عمارعواد
:التعرف بواد رغ,ص 2 م عبد الحمید قادر   .42إبراه
رة الثامنة محمد األمین  3 ة موطن النخلة األول و األكثر موائمة لها,مدونة محاضرات الندوة الف ش:األرض العر ع العا علي بوص

ام ,ا ,الواد ة محمد العمود ة الثقاف ة الوطن ,الجمع  .24,ص1995مارس 30-29- 28العمود
, ص 4 ش:المرجع الساب ع العا  . 24علي بوص
رة,الشیخ احمد خمار 5 س عة الفجر  ,مط رة النخیل,د س   97,ص 2007:تحفة النخیل في نبذة من تارخ 
,ص 6 :المرجع الساب   .40عمار عواد
7 , م العوامر:المرجع الساب   .89-88صإبراه
م عبد 8 :التعرف بواد رغ, إبراه   .43- 42صالحمید قادر
:المرجع الساب 9   .87ص,محمد العري الزیر
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ة: ل الواحات فالداخل ة جد نشطة في  ل واحة تحتو على سوق قد انت التجارة المحل انت 
ذلك سوق1نجد سوق تقرتمن األسواق غوا فال األإ عامر ونین  ي و  ،2سوف بوادالدبیلة و
ل حدب وصوبأانت  وقد لى إ اإلضافة،سواق المنطقة عامرة یؤمها التجار و الزائن من 

عضإنشا التجارة بین  عضها ال م القرب الجغرافي من  ح م منطقة الواحات  ان النشا  قل ف
 .التجار بینها جد نشط

ة: اا الخارج ة لمنطقة الواحات جد رائجة مع تونس ولیب الد نت التجارة الخارج  السودان و 
انت ،عن طر القوافل التجارة انت منطقة الواحات تقع على طر القوافل وقد  تمثل حیث 

ع المنتجات وللشراء  انا للب  .ضاأنقطة استراحة للقوافل وم
التالي: ماأ   عن صادرات و واردات المنطقة فهي 

غ , ومنها الصادرات:- ة, الحبوب,  المنتجاتالتمر, الت   .الزتون...الخبر,الخواتم,إلاالصوف

.القهوة,العطرات األ:الواردات- قرومنها الشا ة,التبر,العاج,العسل,جلد  أهم  ....الخ الوحش ور
 الطرق التجارة(طرق القوافل):

ل خاص و أساسي على القوافل التي تقطع  الش ة للمنطقة  تعتمد  انت التجارة الخارج
الد السودان،المغرب،انت القوافل تتجه نحو أرع مناط هي تونس الصحراء،وقد ا و    .لیب

ة هي:أ ومن  تونس: الد التونس طة بین المنطقة وال                                 هم الطرق الرا
تفرع فرعین األ - ان ول نحو نفطة واألمن واد سوف الى قمار و ثم یتجه  خر یتجه نحو الز

                                                                                            .نحو قفصة
ض ثم تونس الى نفطة حتى غدامس-                                               .3من تقرت نحو الف

                                                            

م بني جالب بواد رغ مینة  1 منطقة واد رغ,الملتقى التارخي الثالث حول فترة ح ة  اة االقتصاد :الح حضر
ام ة الوفاء لشهید,تقرت,الجزائر,ص1988افرل24و23ا  .84,منشورات جمع

ة في واد سوف 2 ا ,شهادة 1947-1918عثمان الزقب:األوضاع االقتصاد ماجستیر,التارخ  وتأثیرها على العالقات من تونس ولیب
اتنة,  .115-111,ص2006⁄ 2005الحدیث المعاصر,جامعة الحاج محمد لخضر 

,ص 3 :المرجع الساب   171-170. محمد العري الزیر
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ا:                                           همها :أ هناك عدید الطرق  االشرقي ولیب بو نن الجیو   لیب
عودون للجزائر *ثم مدینة مرزوق لى غا إمن ورقلة -               .عبر غدامس نحو طرابلس ثم 
    .(نفطة) ثم غاالجرد التونسيمن تقرت نحو واحات -

                                                                                                       
ین الجنوب الشرقي والمغرب األ المغرب: ة وقلیلةو انت الطرق صع                همها:أ ومن  قصى فقد 

رة نحو األ- ض س                                                             .لى الشاللةإغوا ثم الب
ك- ة(متلیلي)ثم ف الإ (المغرب)ورقلة نحو القرارة فالغردا                    .1(المغرب)لتلى تاف
  

ر األ السودان: الذ تفي  ثیرة ولكن ن                     :همانت الطرق بین السودان والمنطقة 
ا) ورقلة نحو غا- سأ ثم  (لبی و مدینة  إلى *غاد   .2***اتشهمدینة   تجاهإلا**دامر

  

  

 

  

  
                                                            

عد عن مدینة غدامس مسیرة عشرون یوما.   ة تقع شمال مدینة غا وت :المرجع *مرزوق:هي مدینة لیب . محمد العري الزیر
,ص        171-170الساب

:المرجع الساب 1  170,صنمحمد العري الزیر
س: عة مناط تكون دولة*أغاد س هي أحد س الد األزواد ا لنیجرمنطقة أغاد س عاصمتها،وهي تقع شمال ال تشمل المنطقة مساحة  أغاد

لم 667نحو ل بذلك أكبر مناط النیجر.²ألف  ,ص وتش :المرجع الساب                                                 171-170محمد العري الزیر
ة هامة.  انت منطقة صناع ا)  السودان األوسط (نیجرا حال و:  وهي مدینة تقع في مقاطعة برنو  :المرجع **دامر محمد العري الزیر

,ص                                                                                                                                 171-170الساب
اتشة:  هي منطقة تقع غرب السودان الحالي.   ,ص*** :المرجع الساب                                                171-170محمد العري الزیر

,ص 2 :المرجع الساب   .171-170محمد العري الزیر
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ة: األوضاع  .ب   االجتماع
شي .1 ان المنطقة حسن في مجمله ان المستو  :المستو المع شي لس  .المع
 عة والمناخ الصحراو للمنطقة ا  :المأكل سبب الطب صفة و ان  شي لس عتمد المستو المع

ة سى إلى اإلضافة،1اإلبلوالحلیب ولحم  على التمور أساس القمح  المصنوع من الكس
ان  لكل منطقة طرقة في تحضیره وقد دخل في الن،الصلب ان ظوقد  ضاام الغذائي للس  أ

 .2من القمح والشعیر الخبز المحضر
 :اس م  الل الح ه  ان متشا اس الس ة ان ل ه البیئة الجغراف ل القرب وتشا من حیث الش

س قدو والمواد التي تصنع منها   من المواد المتوفرة في المنطقة عموما تصنع،و انت المال
انوا یرتدون القشاشیب و الالرجال ما أوهي الصوف والقطن ثرة  سف ات و بران انت ،الج و

ا من منطقة إلى أخر عموما النساء یرتدین الملحفة  س یختلف نسب ل المال انت ش  .وقد 
 ستخدمون ألامتالك ا إلى اإلضافة انوا  اء للعبید و ة وفي الجیوش المهن فيغن    .3االقتصاد

 المستو الصحي: 
ه أال المستو الصحي للمنطقة عموما  ان ان على الطب الشعبي و  س   وقد اعتمد الس

انا انت سائدة األمراض الشعوذة لعالج  أح ان المجال الصحي ،آنذاكالتي  نذاك آوعموما 
   .جد تقلید

 انت نذاكآمراض التي انتشرت ومن األ :األمراض ة     الروماتیزم: في هذه البیئة الصحراو
ة،  اأاإلضافة  مراض العیون أ،لدغ العقارب والح  الطفوليسهال إلمراض الجهاز الهضمي 

  .4 ...الخالممیت
 

                                                            

,ص 1 ح رمضان:المرجع الساب   .251را
عث, الجزائر,   ج  2 عة ال المغرب,مط قات المشائخ  ,ط م طال اس الدرجیني:تح إبراه   .402- 344,دس,ص2احمد بن سعید أبو الع
,ص 3 ح رمضان:المرجع الساب   .208-207را

4  D.Escard , Etude médicale et climatologique sur le pays d'El-oued  souf  , publie dans les Archives 
de medicines militaire , 1886,p53-57. 
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ة:ألا* انولعالج هذه األ دو ةاأل مراض استخدم الس ة ومنها: دو    التقلید
الدفن  حمام الرمال: - ون  حالة داخل الرمال الساخنة وتكون المدة حسب  المرض و

  .الشخص المرض
القر أوهي تكون  الرقي والتمائم: - ة و األأن الكرم آما  العزائم السحرة  والرقيأ المأثورةدع  و 

ة و العین والتمائم توضع لمنع المرض   .1توضع لعالج لدغ العقارب والح
ة: األعشاب - ان عدة الاستعمل   الطب ین  أعشابس انوا ،األمراض آالملتداو بها وتس و

ع أكلها أما عن طر أیتناولونها  حائل أو سحقها للب ستعمل  مادات مستعینین على أو  و 
اء العرب القدامىكتب األالذلك    .2ط

  

ة في المنطقة من خالل مساهمتها في توفیر   المرأة:* اة االجتماع لقد ساهمت المرأة في الح
غزل ة  عض األعمال االقتصاد ضافة إلا ،الصوف مدخول مالي لألسرة من خالل انشغالها ب

ة األإ التر ةبناء واأللى اشتغالها    .3عمال المنزل
ة فقد وصلت المر أ اس اة الس ةأ ما في الح شوش التي تولت الوصا م ونقصد بذلك اللة ع  ة للح

قة في تارخ بني جالب ومما ساهم في ذلك تدهور ،على ابنها عبد الرحمان ان ذلك سا وقد 
سب شوش  واتسمت اللة،سرة الحاكمةب الفتن والدسائس داخل األوضعف سلطنة بني جالب  ع

الدلیل  ة  الرسم ، نها اغتالت شقی زوجها لیجلس ابنها على عرش السلطنةأالقو وقامت 
ة لواد رغ   4العالقات الخارج

  

  
                                                            

عة  1 ,الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي یزد القیرواني,مط ع األبي األزهر ابن أبي زد العدواني:تح الشیخ صالح عبد السم
  .710المنار,تونس,دس,ص

2D.escard:op.cit,T7.p33. 
,ص 3 ح رمضان:المرجع الساب   .108را
4  : م عبد الحمید قادر     . 24التعرف بواد رغ,صإبراه
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ة الشرف محمد بن عبد هللا الفصل الثاني:   و عالقاته الخارج
  
  

حث األول:   الشرف محمد بن عبد هللا الم

  نشأته و ه مولد المطلب األول:

مه ورحلته للحجالمطلب الثاني:   تعل

ةالمطلب الثالث: ة والدین اس   انجازاته الس

  

حث الثاني: ةعالقات الشرف محمد بن عبد هللا الم   الخارج

  عالقة الشرف محمد بن عبد هللا مع الفرنسیینالمطلب األول:

ةالمطلب الثاني: ة السنوس   عالقة الشرف محمد بن عبد هللا مع الحر

  العثمانیینعالقة الشرف محمد بن عبد هللا مع المطلب الثالث:
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حث األ  ة الشّ التّ   ول:الم الشخص     د بن عبد هللارف محمّ عرف 
ه ول:المطلب األ    ومولده نس

  

ه  .أ  :نس
 

ات حول نسب الشّ  تعددت ة  لها مالها وعلیها ما  د بن عبد هللارف محمّ الروا ل روا و
احث  أارتلذلك علیها  النقض و التحلیل:أال   دراجها والتعرض لها 

  

یر في المجلة اإلعن مقال إل نقال علىهللا یورد سعد  .1 ة س م إنه أفرق بن عبد براه
ة أالعزز(بن  ن هأبي فارس والتي هي  لقب  الشرف محمد بن عبد هللا  اتخذوقد  )ب

الشرف محمد بن عبد هللاإل ان یوقع رسائله دائما  ته و ع  الدیني على حر  سدال الطا
فتقد أقام بها ألى المدینة المنورة التي إشارة إفي  المدني ثناء رحلته للحج ولكن هذا الطرح 

اتإلل   ونستدل ب: ث
  عطنا سلسلة النسب التي تثبت انتساب محمد بن عبد هللا للبیت النبو  انه لم-
ان شرفا ،عبد القادر الشرف النسب میرین ضد األیمع الفرنس محمد بن عبد هللا تعاون - فلو 

ان  قف ضدهما    1ل
عودن أوالمعروف  2والد سید الشیخألى إ هنس حسب قولدیز فهو یرجع .2 ر بي أل نسبهم 

ة عبد القادر بن محمدو -رضي هللا عنه-الصدی زهم زاو سید الشیخ  مر الملقب 
ضاأل   وهي: ضا نطرح عالمات استفهامأوهنا   *ب

المه وتعود إعدم - بي ألى إسید الشیخ ومنه  ىال هدراج شجرة النسب التي تثبت صحة 
   3-رضي هللا عنه-ر الصدی

                                                            
ة  1 ة الوطن  .355, ص1,ج1900-1830الجزائرةأبو القاسم سعد هللا:الحر

2 Goldzeiiguer : LE ROYAUME ARABE,SNED ,1977,P774. 
ض: ر الصدی1616 ⁄(1533*سید الشیخ األب -م)هو العالم والولي الصالح عبد القادر بن محمد بن سلمان بن بوسماحة تعود أصوله إلى أبي 

ض 1533ولدسنة-رضي هللا عنه األب حت تسمى منذ ذلك الحین  ض التي أص األب ض سید الشیخ وقد دفن  ض و األب قصر العراوات التي بین الب
اسي:المر  م م ,صسید الشیخ إبراه  . 211-210جع الساب

: أحمیدة 3 )), بن صالح عمیراو  منطقة جالب بني فترة حول الثالث الملتقى التارخي ( مقاومة الشرف بن عبد هللا في الجنوب (من خالل الوثائ
 .47, تقرت,ص1988افرل 24و  23یومي رغ واد
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رإ - ه *ن سي بو تا و نه صناعةأووصفه مsidi cheikh) ( ولد سید الشیخ هاجمه في 
ان ابن عمومته ما،والد سید الشیخ ومحارتهم أفود نللقضاء غلى  فرنسي اختراع ان  فلو 

ع  ستط لأل ه بهذا الش ك  ش   .1ن 

ا أل الشرف محمد بن عبد هللا  ان ذاإ- ولد الشیخ **سي حمزة ان والد سید الشیخ مامنتم
قف  اشاغا ان االى جانب الفرنسیین ضده ولمل ر   ال سید الشیخ   والدأل المنتميسي بو
قوم  مه للفرنسییناإلل   عتقاله وتسل

ر فیجزم أ .3  فرنسي و اختراع  صناعةال إن الشرف محمد بن عبد هللا ماهو إما سي بو

انضعافهم إ و والد سید الشیخ ألضرب  في خالف مع  سي حمزة ولد سید والده عندما 
طرقد فرنسا و    والد سید الشیخ الشراقةأعلى ورقلة لمحاصرة  محمد بن عبد هللا  س

ة  نسب عدم وجود شجرة :_هي ةدللمجموعة من األاواستدل على ذلك   تثبت شرف نسبعائل
الرسول محمد  ه وصوال  ه و سلم–الشرف وتواتر نس   2- صلى هللا عل

فة من طرف  ّشرف محّمد بن عبد هللا ول ظهور لأن ألى إضافة اإل- ان عندما عین خل
ائل الغرب  یالفرنس ان ،ین على ق ان وقف لأل مناوئ وقد  ان شرفا لما  میر عبد القادر فلو 
   3ضاأمیر الشرف النسب ضد األ

                                                            
:  أحمیدة 1   .47,صالمرجع الساببن صالح عمیراو

ر: هو  ه ولكن *سي بو ان أب ة م اشآغا من طرف السلطات الفرنس ر ولد سي حمزة ولد سید الشیخ عینه الفرنسیون في  سي بو
عد تمیز بإخالصه الكبیر  ما  ارزا في إخضاع مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا وأسر الشرف ف ر دورا  ة أقل لعب سي بو برت

ةج22للفرنسیین قتل مسموما من طرف أعوانه یوم ل اسي:. 1862و م م - 1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة ( إبراه
 217)،ص1934

ر ولد سید الشیخ الذ ولد في1861-1818سي حمزة:** اه في  1818هو حمزة ولد سي بو ض سید الشیخ برع منذ ص قرة األب
فة على  ة و استخدام السالح  دخل في طاعة الفرنسین فعینوه خل األغوا و سبب تزاید نفوذه في الصحراء له مشاكل نع فرنسا الفروس

اسي: 1861فنقلته الى الجزائر التي توفي بها سنة م م   70,ص)1934- 1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة ( . إبراه
فاح الجزائر من خالل الوثائ ,عالم المعرفة للنشر والتوزع,الجزائر, 2   103,ص2009حي بوعزز:

3 Sidi hamza boubekeur:(sidi cheikh), maision neuve,paris,1990,p154. 
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ر اغفل    :منهابخصوص الشرف محمد بن عبد هللا مور تدین روایته أولكن سي بو
م أ- ة في  ان خاضعا للفرنسیینسي حمزة والد سید الشیخ أن زع ثورة وقد رفض المشار

  .لصالح الفرنسیین خضاعهاإوشارك في هللا الشرف محمد بن عبد 
  .جانب الفرنسیین لىإ ثورته وقفوا ضد نهمأالد سید الشیخ رغم و أفي ثورة  كانه شار -

  

نسب .4 م عبد هللا  الشرف و ة نفزاوة في تونسلى بلدة إضا أ محمد  معتمد نتمي ،العرنة  و

ه مأولكن هذا القول   للمزار                                           خد الن:آضا عل

ا تونس یورد في رسالة وجهها إ- اشا  لى القنصل الفرنسي في تونس إن المشیر احمد 

ة له قا تونس اتخاذهالجزائر و  حول نشا الشرف محمد بن عبد هللا في عرف نه أعدة خلف

  . 1تونس طرده من اللواء احمد زروق  میرأوانه طلب من  الجزائر  جاء من الغرب انه

  

ورد  .5 فاح الجزائرو ه  تا ط الفرنسي تروملي  نقال حي  بوعزز في  الشرف  ن أعن الضا
هل روسل قرب عین أ والد سید احمد بن یوسف  فرع أهو من  بن عبد هللا  محمد

موشنت في وهناك عمل معلما 1840سرته لتلمسان فيأوهو شخص غیر معروف انتقل ،ت
ة عقوب المنتم ة سید  خ علي یموال الشغا روسل آ والد سید الشیخ وعندما قاد أل زاو

ه إمحمد بن عبد هللا  استمال ودخل في طاعة الفرنسیین عبد القادر میرالمعارضة ضد األ ل
انت و قصى األ من  المغرب جاءف شر  وقدمه للناس على انه   عض عادة دارجة فيتلك 

قدمون على ،الذین تزعموا الثورات في الجزائرالدین رجال   انوا  شراف جاؤوا من أنهم أو
ة األأالسوس ورغم  وأالمغرب  قة نها الروا    2ان فیهأال تخلوا من النقد ذلك  لكنهاقرب للحق

                                                            
فاح الجزائر من خالل الوثائ ,ص   1   116.-101حي بوعزز:
,صعبد العزز رأس المال 2  .22- 19:المرجع الساب
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                                                                     : من الهفوات وهي الكثیر

ثیر ممن قادوا الثورات ضد الفرنسیین- سوا في الجزائر  هناك  إلى یرجع نسبهم شراف أول
قدم محمد ،هم ثورات والتف الناس حول،الال فاطمة نسومر ا و أحمدو النب البیت فلماذا 

                                                    ؟قصى األ من المغربشرف بن عبد هللا على انه 
ر یناقض نفسه فمن جهة ی حي بوعززهم انه مر األواأل - مالة تغا روسل قبل اسآ ن أذ

میر عبد القادر األ مقاومةدخل في طاعة الفرنسیین و عارض  محمد بن عبد هللا  الشرف
قول  مما، عود ل م الفرنسي ثم  الح  هللا غا روسل قدم محمد بن عبدآ ن أیدل على رضاه 

الثورة على الفرنسیین هان  علىللناس  قوم    .شرف ل
ات حول نسب الشرف محمد بن عبد هللان استعرضنا  مختلف اعد   ،نقدها و  الروا

قة لى إوصلنا  ات تتف وتختلف في عدید األأحق  مور رغم واختالف مصادرهان هذه الرو
احث في نقا هذ  : ه أهمهاصاغها ال

 :نقا االتفاق 
 

ة  )1 ات الل روا قة حول نسب الشر  خمسمن الروا عدة ف محمد بن عبد توجه لها السا
ةدانتقا األ ات قو طل مصداقیتها  وهو األ دلة والبراهین ودامغة  مر الذ یزد من غموض ت

ة     . الشرف محمد بن عبد هللاشخص
ع  )2 الدراج شجرة نسب أعلى ات تحجم االرو جم اشرف محمد بن عبد هللا إلالخاصة   تث

ه ه صحة ما تدع   .في نس
ة محمد المرزوقي  االستثناء )3 ة  ان مصادرف روا لها فرنس ات  ة  هذه الروا یرإمن روا  س

اشاغا سي  ة ال ة أل ,قولدیوز, تروملي وحتى روا ر تعتبر فرنس ان رجل دولة فرنسي بو نه 
اشاغا، شغل منصب  ان  ك في شرف نسب محمد بن  فقد  عا تتف على التش وهي جم

  1.عبد هللا
                                                            

,صعبد العزز رأس المال 1   .22- 19:المرجع الساب
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 نقا االختالف: 
  

ة ترجع نسب الشرف محمد بن عبد هللا ل  )1  .األخر جهة مختلفة عن  إلىروا
  

ة لها ل  )2 ات نسب الشرف األخر  مختلف عنهدف روا قه من خالل إث محمد  ترد تحق
                                                                                         .بن عبد هللا

قول  فهدف - عإنما یرد إمحمد بن عبد هللا شرف ینتمي للبیت النبو ن أمن  اغ طا  س
ته حترام اإل ة على حر   .و الهی

ان یرد اإلأ-   قول انه شرف مزف  ر ولد سید الشیخ ف والد أقدر ونفوذ نتقاص من ما بو
الد سید الشیخ التي أو  سرةأزالة وصمة العار التي لحقت بتارخ إوهو یرد بذلك ،سید الشیخ

االتصال نسبها أل ر الصدیتفتخر  د سید -رضي هللا عنه-بي  عندما قام سي حمزة و
التعاون مع الفرنسیین ضد مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا   .1الشیخ 

جعل الفضل رجاع نسب الشرف محمد بن عبد هللا للمزار بتونس إما المرزوقي فیرد بأ -
ادة مقاومة من    .سل مقاومات الجزائرألتونسي في ق

ة النو - ة ترومليلس اه منها من خالل أراد أما أفانه  روا ك في مقاومة الشرف ونوا ش ن 
ك في نسب الشرف والقول  ان شائعا لكل من  دعاءإن أالتش   .2ةمقاوم قودشرف النسب 

ه ألأ -   .3والد سید الشیخن ینسب شرف المقاومة ألأنما یرد إوالد سید الشیخ ما من ینس

 
  
  
 

                                                            
,صعبد العزز رأس المال 1   .22- 19:المرجع الساب
,ص 2 فاح الجزائر من خالل الوثائ   .110-103حي بوعزز:

3Gold zeiiguer: op.cit  ,1977,P774. 
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  مولده:  .ب
ة  عند التطرق لمولد الشرف محمد بن عبد هللا ال   ا تزودنا  المصادر التارخ

 امعندو الشهر والیوم  وأمن دون تحدید السنة  18القرن  خراو أخالل ولد المعلومة سو انه 
 18القرن  منخیرة األ سنة]20- 10[مجال ما بین حددفان هذا 18القرن  خراو أنقول انه ولد في 

هإقصى تحدید قد نصل أوهذا  0801و0871 انه ولد ما بینأ    1ل
ر انه ولد في عین أ الذ التحدید واكتفى المؤرخون  ان والدته   ما یخص تحدید م ما ف

موشنت قرب تلمسان  ر اسم والدته ,زوجته, ضافةباإلت ن ألعدم ذ م رجاع ذلك لكونه إوالده و
ر ا  الفرنسأولكن رغم ذلك نجد ،رجل خامل الذ عضهم آین ین الض نذاك  رغم اهتمام 
لفوا  ة ،إنفسهم عناء تدقی في سنة مولدهأالتارخ لم   وأما لعدم  امتالكهم لمعلومات الكاف

اتظل حتى  ا أل ةه وخاصةح ة منها و مرتعا خص كثرها تلك أین وما طروحات الفرنسیالشخص
قوا ه صورة هذا الثائر خاصة هارتز و د ة لتشو   .2الرام

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                            

  .31ص،1875-1852مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي :شافو رضوان 1

  .22ص،:المرجع السابعبد العزز رأس المال 2
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مه ورحلته للحج المطلب الثاني:   تعل

مه:  .أ   تعل
مه األ والد بن یوسف قرب أسه في أول في مسقط ر تلقى الشرف محمد بن عبد هللا تعل

موشنت ة الكتاتیب ،1عین ت ر المصادر التارخ ا التي تعلم بها الن الو أمن دون ان تذ زوا
ا والمساجد والمدارس قوم على الزوا ان  م في العهد العثماني     .2التعل
اثناء  *بن علي السنوسيهذا وقد تتلمذ الشرف محمد بن عبد هللا على ید الشیخ محمد 

ة عنداقامته   اإلأدائه م ندرة والحجاز لى دراسته في اإلإضافة الحج     .3للحجثناء رحلته أس
ه هو إشارة ولكن ما تجدر اإل ند بن عبد هللا رف محمّ ن الشّ أل علمي  تحصیلله  لم 

حصل على  ة من إبیر فهو لم  جامع و أ،بتونس  و الزتونةأ،مصر زهراألجامع جازات علم
ة ر وهي المناقصى المغرب األین القرو  ارزةات العلم ان یتجه ،نذاكآ ال الجزائرون لیها إالتي 

ردون االستزادة من العلم ة في الجزائر و مهم في المؤسسات العلم   .4عندما ینهون تعل
فا أتلى انه لم یخلف إضافة اإل و غیرها من العلوم أو الحدیث أثارا في الفقه آ وأ ل
ة  ة على حد سواء   وأالشرع ة العلوم الوضع ت ة أولم یؤسس م اأو زاو زا علم  ن ولم،و مر

غیره ممن تتلمذ على ید الشیخ أله تالمیذ  حمد أنوسي السّ د علي محمّ خدون عنه العلم 
  .5م1993/ه899في في مسراتة قرب طرابلس الغربو زروق الذ ت

                                                            
ة  1 ة الوطن   .355ص،1ج،1900-1830الجزائرةأبو القاسم سعد هللا:الحر
ة للكتاب،1ج،أبوالقاسم سعد هللا:تارخ الجزائر الثقافي 2   .340ص،1985،الجزائر،المؤسسة الوطن

سمبر 22) ولد یوم 1859– 1787* شیخ السنوسي: ( فلته عمته,تعلم على ید شیوخ  1787د عد عمر السنتین توفي والده ف مستغانم 
ع سنوات مستغانم مثل محمد الطاهر  عد موت عمته عندما بلغ س فله  زوج عمته و ابنه عبد القادر وابن عمه محمد السنوسي الذ 

فیله فس عد وفاة  اتجه من الجزائر إلى المغرب ومن المغرب لطلب العلم  ثم 1807ینتقل في الغرب الجزائر لكسب العلم،وفي1791و
ة1931-1911وامع آمال:عمر المختار(.ج1859عاد للجزائر ومنها إلى الحجاز توفي بها سنة رة ماستر،) و دوره في المقاومة اللیب ، مذ

ة،تارخ المعاصر ة واالجتماع ة العلوم اإلنسان  .20-19ص،2013⁄2014،ل
ة الجزائرة 3 ة الوطن   .356- 355ص،1ج،1900-1830أبو القاسم سعد هللا:الحر
ة للكتابال،2ج،أبوالقاسم سعد هللا:تارخ الجزائر الثقافي 4  .352ص، 1985،الجزائر،مؤسسة الوطن
ا من تا 5   .218ص،2004،دار الهد،1ج،رخ الجزائر والعربحي بوعزز:موضوعات وقضا
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ه من العلم  اس  ون معلما للقران أ ولكن محمد بن عبد هللا قد حصل على قدر ال  هله ل
ة عقوب المنتم ة سید  ان  والد سید الشیخأل الكرم في زاو ن اللقر  حافظامما یدل على انه 

ر،1قلرم على األكال ة تفي سعد هللا  بو القاسم أ ما ذ ة الوطن ه الحر د رف محمّ ن الشّ أا
طا في  بن س طا  ان مرا موشنتأ سف فرع و والد یأعبد هللا    2هل غسول قرب عین ت
 رحلته للحج:  .ب

اع  أتب  1841ففي سنة  د بن عبد هللا محمّ رف الشّ  عن اانت هذه الرحلة رغم ت
د بن عبد هللا ناصر الدین سلطه هللا "محمّ  رف بن عبد هللا على جدران مدینة  تلمسان الشّ 

ه في ،3وهذه المسالة فیها نضر قاه هللا وسلطه على رقاب الكافرن"أالذ  دل اعتقاله والزج  و
ه بتوجهأالسجن  ة عل قاع المقدسة أل شارت السلطات الفرنس ان ذلك   داء  فرضة الحجلل و

ه سي محمد بن علي مرورا بوهران  ات ا له فاتجه  مجبرا غیر مخیر رفقة عائلته و ا مهذ نف
اخرة  ندرةلى اإلإوهناك استقل  ة اتجه ومن هناك  س   .4المدینة المنورةثم نحو م

ت المصادر ر وهنا تس ة عن ذ عتقاله إ بدل  الشرف محمد بن عبد هللا سبب نفي التارخ
ةأ خصوصا و عدامهإ و حتى أ ن ،ن فرنسا تشك في والئه لها منذ البدا م رجاع إولكن عموما 

  لى سببین مهمین:إذلك 
حوله د بن عبد هللا رف محمّ فرنسا للشّ  عدامإ ن أ .1 طولة في المنطقة إس لى رمز للمقاومة وال

حفزهم  ان المنطقة و  ثلما م وهذا ما ال ترده فرنسا،للثورة علیها في المستقبلمما سیدفع س
طالي للیبتعمر المخ الثائر مدعأ حدث عندما             بدل قتله  و اار من طرف االحتالل اال

هقل اختارت فرنسا إ عتقاله إ و أ ا  الضررن وهو نف قاع المقدسة نف فقد نفته فرنسا إلى ال
ا متحججة بإرساله لقضاء فرضة الحج    5.مهذ

                                                            
فاح الجزائر من خالل الوثائ 1  .103ص،2009،الجزائر،عالم المعرفة للنشر والتوزع،حي بوعزز:
ة  2 ة الوطن  .355ص،1ج،1900-1830الجزائرةأبو القاسم سعد هللا:الحر
فاح الجزائر من خالل الوثائ 3   .103ص ،حي بوعزز:
  .115ص،إسماعیل العري:الصحراء الكبر وشواطئها 4
فاح الجزائر من خالل الوثائ 5   .110-101ص،حي بوعزز:
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بیر من الناس خصوصا د بن عبد هللاف محمّ ر الشّ  إن .2 الدعم  وانه قدم لهم على  حظي 
ط من األأ عا ،قصىاأل شراف جاء من المغربساس انه مرا رف  مساس بهذا الشّ أفان وط

المغربمؤسس الدولة اإل(كبردرس األإالذ ینتمي  للبیت النبو عن طر   ة   درس
- لى رسول هللاإ - رضي هللا عنهما - بي طالب أو علي بن فاطمة الزهراء لى إثم  قصى)األ

ه وسلم   .1سیثیر الناس  ضد الفرنسیین وهذا ما ال ترده السلطة االستعمارة -صلى هللا عل
  

وثثناء أ و ة اتصل د بن عبد هللا محمّ  رفالشّ  م نوسي السّ علي بن د الشیخ محمّ  م
ة الذین ساعدوه و الدولة العثمان عد    همقاومتیدوه للتحضیر لأ و ما  للعودة للجزائر ف

اللتحضیر ول   .2م بهالق

وث عد م ة  الشرف محمد بن عبد هللا  و ة قرا لى إالعودة  رف الشّ  رسنوات قر 8م
ا من الجزائر  ا قطع ا إالجزائر ذلك انه لم ینفى نف ا مهذ ، حیث طلب منه الذهاب للحجنما نف

ام ثورات عدیدة من بینها ثورة انت تشهدها الجزائر نتیجة ق ات التي   الزعاطشة  ولكن االضطرا
ا التي استمرت  حتى قاومة وم 1849 ثیرا على ذلك  1848احمد  ولكن السنوسي شجعه 

ةإوجه محمد بن عبد هللا فت اشا في نها  1849لى طرابلس الغرب رفقة حاكمها العثماني  عزت 
ة إوصل  ، ثم اتجه نحو سوف عبر غدامس ثم اتجه نحو تقرت واستقر  1850لیها في نها

سات ة عام   الرو    .18503 طیلة أبورقلة قرا

  

  

  

                                                            
 .16,ص1996الوطني للمجاهد ,الجزائر,,منشورات المتحف 2, 1حي بوعزز:ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرن,ج 1
ة الجزائرة 2 ة الوطن   .355,ص1900- 1830أبو القاسم سعد هللا: الحر
3  , فاح الجزائر من خالل الوثائ   .105-104صحي بوعزز:
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ة للشّ  نجازاتاال   :لثالمطلب الثا ة والدین اس فالس   د بن عبد هللامحمّ  ر

ون انطالقا  ة فاعلة على مسرح األرف محمّ ن الشّ أمن  ان شخص حداث د بن عبد هللا 
انت له في الجزائر خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر فمن األ فعالة  انجازاتكید انه 

اسة و المجتمع ؤ وم ح  ثرة على مستو الس ثیرة ولكن أفي الجزائر صح ست  ان لها نها ل
ة  لهذه االأ،دور و صد النس اسي والمیدان  نجازاتما  فقد شملت میدانین  هما المیدان الس

انت مساهمة هذا األ الدیني ه محتشمة الشرف خیر الذ  اسيإف المیدان الس  ذا ما قورنت 
ه ر الذ نشط ف   .والعس

ة: نجازاتاال  )1 اس  الس
 ة لشرف محمد بن عبد هللا نجازاتمن ابرز اال اس  ضد الفرنسیین  عالنه المقاومةإ  هو الس

ة إاهر ظمن انه ت في الجزائر  ةالخضوع والتعاون معهم في البدا طن الن ان ی النقالب  ال انه 
عد حین تحین له الفرصة لذلك األ ما  عد العدة لذلك الیوم علیهم ف لفعل او، مر الذ جعله 

ان ذلك سنةیالشرف الجهاد ضد الفرنس علنأ فقد  في منطقة الواحات 1851ین و 
ان )هذه الثورة التي امتدتاأل،ورقلة،واد رغ،واد سوف،(الز ) 1871-1851سنة( 21غوا

انت في سبیل تحرر الجزا ة اإلإ  و ئر من االستعمار الفرنسي الصلیبيو   .1سالمعالء را

 ان  للجماعة الذین اغتالوا العري المملوك وزوجته مساعدة الشرف محمد بن عبد هللا  وقد 

ن المحرض 1870بین سنتي نیصاحب سواب و سجل سيء في اضطهاد الجزائر  ان لم 
ال ة االغت ثناء تواجده بتونس و على أ یوائهمبإالشرف محمد بن عبد هللا   حیث قام،على عمل

ما غنموه من العري المملوك في بیته  احتفظ المسمى حمیدة الطرود في منزله و رأسهم لهم 
عد ونهب منزله اعتقاله من  إلى أدالذ  األمر ما  ة ف  .2ضاأطرف السلطات التونس

                                                            
  .154ص،1ج،حي بوعزز: ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر و العشرن 1
فاح الجزائر من خالل الوثائ 2  .114-112ص،حي بوعزز:
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  موقفه الداعم لكل الثورات المتزامنة معه حیث نجد انه اشترك في عدید الثورات التي تزامنت
ة تراجع ثورته ،معه ع هذه إخاصة في الفترة التي شهدت بدا مانا منه بوحدة هدف جم

امل التراب الوطني الجزائر  الثورات ة على  ادة الوطن رغم اختالف  اال وهو استعادة الس
ات ادات و الخلف  .1الق

ة: لمواقفا )2  الدین
ة لشرف محمد بن عبد  اسةنثیرة ألهللا لم تكن المواقف الدین ان رجل س  و حرب ه 

الرغم دلك خلف مجموعة من ،كثر منه رجل دینأ ة المواقفولكن    منها:المشرفة  الدین
  ن الكرمآالتدرس القر  هاشتغال الشرف محمد بن عبد  في هذا المیدان هو عمالهأ  شهرأمن  

ة  عقوب المنتم ة سید  ه  هو ووالد سید الشیخ بتلمسان ألى إفي زاو ا  حتى في رعان ش
ه للعلم ومهنة التدرس هذاو 1840 التقو والصالح بین ،لح  .2تلمسان هلأ وقد اشتهر الرجل 

 مللعلم  دعمه  نوسي د علي السّ د بن عبد هللا مع الشیخ محمّ رف محمّ اشتراك الشّ فقد  والتعل

ة أفي ت س زاو رمة أس ة الم س في م الحجازبي قب ما  ان مق ة أوهي  عندما  سسها أول زاو
ارف  محمّ وقد التقى الشّ ،1837 السنوسي سنة لسنوسي في علي امحمد لشیخ د بن عبد هللا 

ام هذا أالحجاز   .3مناسك الحج قبل عودته للجزائر رف الشّ ثناء ق

ة إوقد  س أتخدت زاو ة بو قب ةم ز مثا ه االجئون الجزائرون المهاجرون إیلجا  مر ل
م  الفرنسي  مشاكل االستعماردائهم لمناسك الحج لمناقشة أوالمنفیون عند  في الجزائر وتنظ

طرة االستعمارة في الجزائرا ة  أسوةوذلك ،لمقاومة ضد الس التها من الطرق الصوف مث
ة التي  ة نفطة الرحمان   .4في تونس  سسها مصطفى بن عزوزأالزاو

                                                            
فاح الجزائر من خالل الوثائ 1  .114-112ص،حي بوعزز:
ة بثورة محمد بن عبد هللا) 2 - 1842الملتقى الوطني األول حول مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا بورقلة،محمد معمر:(عالقة السنوس

ة1895 ة االنتفاضة الشعب ة ,ورقلة,فبرا27,جمع   .63ص، 1998فبرایر27- 25یر التارخ
ة الجزائرة 3 ة الوطن   356ص.،1900- 1830أبو القاسم سعد هللا: الحر
  .65-63ص،محمد معمر :المرجع الساب  4
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 الفرنسیین رواح الجنود أالترحم على  طلب الجنرال بیدو الشرف محمد بن عبد هللا رفض
الوضوحأ و،الذین قتلوا في معارك احتالل تلمسان ه  م هللا إ " جا ح م حتى  " افتراقنانني مع

ا في القتال ان مشار ون في والئه وهذا ما،الحتالل تلمسان رغم انه  ش  جعل الفرنسیین 
ان في طلب الجنرال بیدوا تحد واضح للشعور اإل سالمي لد الشرف محمد بن عبد وقد 

 .1هللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1  , فاح الجزائر من خالل الوثائ   102-101صحي بوعزز:
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حث فالشّ  عالقات:الثاني الم ة هللا عبد بن محمد ر    اندالع  في اثرها و الخارج

  مقاومته                              

   مع الفرنسیینعبد هللا نبمحمد رف عالقة الشّ    :ولالمطلب األ 
  

 ینیالمتعاون مع الفرنس  غا روسل موال الشیخ عليآ ت هذه العالقة عندما استمال أبد
ه إالشرف محمد بن عبد هللا  انت هذه عادة ،شراف المغربأوقدمه للناس على انه من ل وقد 

ادة  ل من یرد تولي الق شرف إراد من ذلك جعل الناس یلتفون حوله أولعله ،في  ذا علموا 
ه  ان نس ان غیر راض عأل 1میر عبد القادرغا روسل معارضا لألآ وقد  م البوحمید نه  ن ح

فة األ   .2میر عبد القادر على تلمسانخل

الفرنسیین فيرف محمّ ول لقاء للشّ أوحصل  حضور 1841سبتمبر15د بن عبد هللا 
م بني عامر قرب إالكلونیل  تمبور حاكم وهران موال الشیخ علي ومصطفى بن  سماعیل زع

موشنت واتفقوا على التعاون والعمل من اجل محارة  ولقب الشرف 3میر عبد القادراألعین ت
السلطان من طرف الفرنسی ة .نیمحمد بن عبد اله  ان المناط الغر فة على س وعینوه خل

سه على العمل معهم قى محل ناأل ولكن هذا،لتحم م إمصطفى بن  نألر ظمر ی سماعیل زع
بیر لدیهم ز  ان صاحب مر یف یخصون محمّ .بني عامر  اللقبد بن عبد هللاف سلطان ال  

   4دونه؟

  
  

                                                            
فاح الجزائر من خالل الوثائ 1  .101ص،حي بوعزز:
ة الجزائرةأبو القاسم  2 ة الوطن  .355ص،1900- 1830سعد هللا: الحر
فاح الجزائر من خالل الوثائ 3  .101ص،حي بوعزز:
مجلة "),1895-1842:(ثورة الشرف محمد بن عبد هللا في الصحراء الجزائرة ومواجهة التحد االستعمار الفرنسي "سعود دحد 4

احث ,یونیو،1ع،ال ز الجامعي الواد   . 132ص،2010المر
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الزحف على تلمسان في حمد بن م شرفان ال  1842 جانفي14وعندما قام الجنرال  بیجو 
اعه على تلمسانإعبد هللا ضمن قوات الهجوم ب وقد عین الشرف محمد بن عبد هللا على ،ت

قات عدیدة منها عندما طلب منه حاكم تلمسان  تلمسان من قبل بیجو ولكنه تعرض لمضا
حلف على المصحف لت الجنرال بیدو ون في أخالصه للفرنسیین خصوصا إكید أان  ش نهم 

وهو  ما طلب منه الترحم على قتلى الفرنسیین خالل المعارك قبل احتالل تلمسان،والئه لهم
م وقال له " مر الذ رفضه الشرف محمد بن عبد هللاسالمي األر اإلو تحد واضح للشع إنني مع

م ألى إ ح افتراقنا"ن  العداء لهمتمر الذ عده الفرنسیون وهو األ هللا                             .صرحا 

قات من طرف محمد بن عبد هللا  الشرف تعرض عد قرر بدا الفرنسیین لكل هذه المضا
طرتهم حیث لخروجى الفرنسیین للللتحضیر للثورة عالعمل  الزم االعتكاف في ضرح  على س
اد 1مدین شعیببي أ ومسجد نصار واالتصال بهم غرض التعبد في العلن وجمع األ،حي الع

ة ممر تازة ضد  وك عنه اشترك معهم في معر لوضع خطة للثورة على الفرنسیین ولدرء الش
ة      .2میر عبد القادرثناء مشاكل األأالقوات المغر

فرق الك عد ذلك قام الشرف محمد بن عبد هللا بتمتین صالته  (شرطة المدینة)  ولغوليو
ة نفسه وعمله  ع حما ستط زه ودعم نفوذه ل ة مر م رحیله عن تلمسانلتقو وفي عام ،خالل تنظ

ا على جدران تلمسان"محمّ  1844 تو قاه هللا أد بن عبد هللا ناصر الدین الذ وجد الفرنسیون م
  .3وسلطه على رقاب الكافرن"

  
  
  

                                                            
ار الجزائر 1 ش،1ج،محمد بن األمیر عبد القادر الحسیني:تحفة الزائر في مآثر األمیر عبد القادر و أخ عة التجارة غرزوز و جاو  المط

ندرة  .133-132ص،1903،مصر،,اإلس
  .133ص ،بد القادر الحسیني:المرجع السابمحمد بن األمیر ع 2
فاح الجزائر من خالل الوثائ 3  .103-102ص،حي بوعزز:
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عد  ون الشّ أوعند التوقف عند هذه النقطة فانه من المست ن عبد هللا هو د برف محمّ ن 
ون الفرنسیون هم من دبره إل ذلك ،1رفیجاد سبب لتخلص من الشّ من قام بهذا العمل بل قد 

عد رفضه نهمأ ون في والئه لهم خاصة  ش انوا   الترحم على قتلىطلب الجنرال بیدو  دائما 
رال حیث قال للجنسالمي حد واضح للشعور اإلتذلك  نال في معارك احتالل تلمسانالفرنسیین 

ا م هللا  ح م إلى  ان و ،فتراقنا" رغم اشتراكه في المعارك"إنني مع اد لقد  اعتكافه في مسجد الع
ع جمع األ ستط ه ل ط لثورةسو تمو معنا أذا إفعلى الفرنسیین  نصار  وااللتقاء بهم لتخط

ل هذا العناءأجیدا نجد  النضر فضحه علنا بهذه الطرقةأخفاء إل نه تكبد  عد ذلك   مره فلما 
ن مضطرا  لى انهإضافة اإل ارة مسیئة إلم  ة ع تا لى تعرض نفسه للخطر  فقط من اجل 

الذهاب للحج للتخلص من  د بن عبد هللارف محمّ على الشّ  الفرنسیون شار أ وقد،للفرنسیین
ه وفهم انه  ه سي محمد بن علي ناقما أشغ ات مر واجب النفاذ فغادر الجزائر رفقة عائلته و
  .2على الفرنسیین

اأ و  نوسي لسّ د علي الشیخ محمّ ثناء تواجد الشرف محمد بن عبد هللا في الحجاز التقى 
ط لثورته و التخط الدعم ال،یدهأ الذ ساعده  عن  عثمانیین وساعدوه للعودة للجزائرما حضي 

ا سات بورقلة للتحضیر للثورة ضد الفرنسیین هذه الثورة التي  طر لیب ة الرو الزاو حیث استقر 
  .18513اندلعت في

  

  

  

  
                                                            

: المرجع الساب 1   .133-132ص،سعود دحد
فاح الجزائر من خالل الوثائ 2  .103ص،حي بوعزز:
ة الجزائرة أبو 3 ة الوطن   .356ص،1ج،1900- 1830القاسم سعد هللا: الحر
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ةد بن عبد هللا مع السّ رف محمّ عالقة الشّ  المطلب الثاني:     نوس

ة على  *نوسيد بن علي السّ مام محمّ ان اإل ما ببوسعادة عندما حصلت الحملة الفرنس  مق
اته،رعین عاماعن عمر تجاوز األ الجزائر عید حسا ان الحادث صدمة له جعلته  ر وقد  ف  و

لمة األ ع  الد اإل مة علىفي تجم ةالجهاد من اجل مواجهة الغزو الغري لل ولما واجه ،1سالم
قات في الجزائر غادرها نحو المغرب ثم الحجاز وفي سبب خروجه من الجزائر هناك  مضا

  ن:اروایت

 .من الجزائر االحتالل الفرنسي طرده )1
ة على نشاطهانه خرج بإ )2 قات من السلطات الفرنس  .2رادته من الجزائر لتعرضه لعدة مضا
  

ة نجد ولكن عند العودة للوقائع التّ  ستطع العودة مع الشرف محمد أارخ ن السنوسي لم 
ة لهسبب منع  السّ ،للجزائربن عبد هللا   وهذا ما یدفعنا لتبني الطرح الثاني الذ،لطات الفرنس

طرده من الجزائر   .قول 

الشّ ة التقى السّ وفي مّ  ثر إ خرج من الجزائر على ذد بن عبد هللا الرف محمّ نوسي 
ارة "محمّ  ة ع تا قاه هللا وسلطه على رقاب الكافرن" أد بن عبد هللا ناصر الدین الذ حادثة 

ات جزائرة نفتهم فرنسا ف د الشرّ التقى محمّ ، طشها ومن بینهم محمّ أشخص د علي و فروا من 
ح الشّ أقد توثقت الصالت بین الرجلین حیث  و،نوسي الذ طرد من الجزائرالسّ  د رف محمّ ص

أوت،نوسيبن عبد هللا تلمیذ السّ  ار أثر  ة للجهادة اسّ السّ  هف دة  خاصة الداع ه  ضدّ لو المؤ  وجو
الد اإلإالكافر     .3سالمذا استولى على 

                                                            
 .62ص،محمد بن معمر:المرجع الساب 1
فاح الجزائر من خالل الوثائ 2  . 104ص،حي بوعزز:
ة الجزائرة 3 ة الوطن  . 356ص،1900- 1830أبو القاسم سعد هللا: الحر
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ان السنوسي معارضا  للفتو التي استصدرها الجاسوس لیون روش الذ   ىدعإوقد 
ة واستطاع ،سالماإل ة التیجان وصادق ،الفتو من القیروانن ینال أمساعدة رفقائه من الزاو

ة والطائف ،زهرعلیها علماء األ عث بنصهاوشرف م  لى الجنرال بیجوإ على مضمونها ثم 
الدهم ( ص الفتو تن و ,1841حوالي و أعلى"یجب على المسلمین مهادنة الكفار الذین غزو 

القوة ,وذلك أ وا لهم ,وسمحوا لهطفالهمأهم و ءنسا هؤوالءذا لم یؤذ إراضیهم) ممارسة دینهم وتر م 
الد الجزائرة لمحاولة القضاء على إرسل الفرنسیون بهذه الفتو أ" ثم مانهمإ حرة ل ال لى 
  .1جزائرین ضد فرنساال جهاد

  

ة للمصادقة عذال العلمي  نوسي المجلسالسّ  د علي محمّ  وقد حضر هذه لى  عقد في م
ة الكافر على المسلم األلرمته بمر الفتو ورفض األ  فيالقوة  و ثرأالذ  مررفضه وال

 ذنوسي الهنا بدا ذلك التقارب الشدید والكبیر بین بن عبد هللا  والسّ ،د بن عبد هللارف محمّ الشّ 
المساعدة السّ  ه على االحتالل مقاومتعالن إ د بن عبد هللا في رف محمّ نوسي لشّ انتهى 

  .2الفرنسي

ة أنوسي في تمع السّ   د بن عبد هللارف محمّ الشّ  لى اشتراكإضافة اإل س زاو بي أس
ة في م س  انت .1837قب ة أوقد  ن یتدارسون یللجزائر أنوسي لتكون ملجسسها السّ أول زاو

ةفیها   اس ة بد،3مشاكلهم الس نوسي د بن علي السّ د بن عبد هللا ومحمّ من محمّ  لّ  أومن م
لّ أ ا ومنصارهأمراسلة  ع أو قاما ،من تونس وطرابلس صدقائهما  ار الجزائر أضا بتت خ

انا  قومان بأو انا  ة في إح ادئ الطرقة السنوس عوثین خاصین من قبلهم لنشر م رسال م
ةأالظاهر ونشر  اس ارهما الس اطن مقاومةاس للودفع النّ ،في الظاهر ف   . 4في ال

                                                            
  58ص،2013،الجزائر،دار هومة،1847- 1832یوسف مناصرة:مهمة لیون روش في الجزائر والمغرب 1
  .62ص،محمد بن معمر:المرجع الساب 2
فاح الجزائر من خالل الوثائ 3  .103ص، حي بوعزز:
 .63ص،محمد بن معمر:المرجع الساب 4
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ل منوق ان  السنوسي ومحمد بن عبد هللا عاقدین العزم على العودة  محمد علي د 
ستطع العودة للجزائر ألأللجزائر حین تحین الفرصة غیر  نه خرج منها مطرودا ن السنوسي لم 

ا صرحا  نه طلب منه الذهاب للحج ولم ینفن استطاع محمد بن عبد هللا ذلك ألفي حی، نف
ام ثورة الزعاطشةولكن  ا 1849ق جعلته یتردد في العودة  ...الخ 1848-1836وثورة احمد 

سات بورقلة ولكن السنوسي شجعه على ذلك الرو عد عودته للجزائر استمر ،فعاد و استقر  و
الرجال المخلصین للجزائر  عدید السنوسي في دعم الشرف محمد بن عبد هللا حیث راسل

ع  ثیر  مقاومته د بن عبد هللا فيرف محمّ الشّ  ةمؤازر وطلب من الجم الفعل فقد استجاب له  و
   .من الجزائرین المناهضین لالستعمار الفرنسي

محمد علي عد نسمع شیئا عن عالقة الشرف محمّ نا لم ذعد ه نولك د بن عبد هللا 
عد وأ 1859 توفي في الذ السنوسي ما  ة ف ة السنوس عد استقرار الشّ ،الزاو رف في ف

الورقلة  وت سات  ه الرو  مقاومةعم السنوسي الكبیر لاختفى ذلك الدّ  .على ورقلة  ملكانصی
ادل الرسائل  الشرف إعالن انتهى بلمجرد  السنوسيدور ن أو،توقفبین الطرفین  بل وحتى ت

  .1همقاومتالشرف محمد بن عبد ل
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                            

  .64- 63ص،محمد بن معمر:المرجع الساب 1
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العثمانیینرف محمّ عالقة الشّ  المطلب الثالث:     :د بن عبد هللا 
  

انت عالقة  الشّ الدّ لقد  ة  ال تتوفر عنها الكثیر  د بن عبد هللا غامضةرف محمّ ولة العثمان
الشّ الدّ  نأ ما نعرفه عنها هو ولكن جلّ ،المعلوماتو  من المصادر ة اتصلت   رفولة العثمان

الحجازأثناء إد بن عبد هللا محمّ  ة منها ومن ممثلیها في الحجاز الشرف نإ و ،قامته   1وجد الرعا
اشا حاكم طرابلس ن الشرف محمد بن عبد اله عاد للجز أ لىإ ضافةاإل،             ائر رفقة عزت 
ا ومن المعروف و    .دخل الجزائر عن طر لیب

االحتالل الجزائر إن الدولة العثماإ ة لم تعترف  حد إكدته أوهذا ما ،18472ال عام ن
أ *مناشیر ببوغلة ص یها الذین وجاء فیها"الحمد هلل وحده  اهلل ورسوله لقد جئت لتخل امنوا 

الد من رقة النصار  حارهم في نواحي الصحراء ,وقد قتل منهم واخذ ،ال ا  وان سلطان تر
  .3متعتهم...الخ أ

ة تجمعأورغم  ل المصادر التارخ ة تجمع على الدعم أرغم   ن  ل المصادر التارخ ن 
قى غن أال إ،د بن عبد هللارف محمّ العثماني للشّ  عة هذا الدعم ت مضة فهل هو دعم ماد اطب

د بن عبد رف محمّ التي جمعت بین الشّ  و االثنین معا؟وعند تفحصنا لهذه العالقةأو معنو أ
   : 4نالحظ ما یلي هللا والعثمانیین

 
                                                            

ة الجزائرة 1 ة الوطن  . 357ص،1ج،1900- 1830أبو القاسم سعد هللا: الحر
فاح الجزائر من خالل الوثائ 2   .104ص،حي بوعزز:
غلة* غلة ابتدأ نشاطه في مطلع عام  بو ، وقد خاض عدة معارك ضد   1851:هو محمد األمجد بن عبد المالك المدعو الشرف بو

ة أوزالقن جوان  قوات العقید د ونجي  1851الفرنسیین منها معر بیر من  DE WENGIحیث اصطدم  و أعوانه قتل أثناءها عدد 
غلة في الدفاع ا من  الطرفین .استمات الشرف بو ار الض ما تلك الــــــــتي قادها  ة الكبیرة الس عن منطقة جرجرة رغم القوات الفرنس

ه وقد استشهد ة یوم  أمثال الحاكم العام المارشال راندون وماك ماهون ولكنهم فشلوا في القضاء في االنتصار عل عد وشا غلة  الشرف بو
ة الجزائرةبو القاسم سعد هللا: أ .انظر:26/12/1854 ة الوطن  .36- 29ص،1900- 1830الحر

ة الجزائرةأ 3 ة الوطن   .34ص،1900- 1830بو القاسم سعد هللا: الحر
:المرجع الساب 4  .47ص،أحمیدة بن صالح عمیراو
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قلد  .1 الشرف محمد بن عبد هللا حیث لم    من ب لقأانه ال یوجد اعتراف عثماني صرح 

اطرفهم ولم یدعم  ه الذ *مود بن مختارأحدث مع الشیخ  ما،ضاأمن قبلهم  ماد اعترفت 
ة ومنحته لقب الشیخ  انت ترسل له معونة شهرة،السلطة العثمان ة إضافة اإل،و لى خلعة التول

انت ترسل للشیخ  اأالني  مر الذ األ،حمر ومسدسأوالمتكونة من برنوس ،مود بن مختار سنو
ة  مر ال نلمسه في العالقة التي جمعت بین السلطة ونفوذ قبیلته وهذا األساعد في زادة هی

ة والشّ    .د بن عبد هللارف محمّ العثمان

ه االستعمار ن الشیخ  محمّ إ .2 ضی عل فر لتونس التي أد بن عبد هللا عندما    ثناء ثورته 

ان ،مرانت تتضای من األ ه التوجه  لحلفائه العثمانیاأل ولى واألو مراكزهم  ن واقربیجدر 
م عزت  انت تحت ح ا التي     .لجزائراإلى  اشا الذ رافقه في رحلة العودةموجود بلیب

  

ارف محمّ ن الدعم العثماني لشّ أومن هنا نستنتج  ق ن دعما حق مجسدا  د بن عبد هللا لم 
ان مجرد دعم معنو على األ ة الشّ  الدولةل لماذا لم تدعم أوهنا نتس،فقطرض بل  رف العثمان

ما دعمت شیخ محمّ  ن  ؟مودأالتوارق د بن عبد هللا  م   رجاع ذلك لسببین:إولكن 
 تعامل مع رف الشّ  خاصة وان،د بن عبد هللا لهمرف محمّ ن في والء الشّ یثقة العثمانی عدم 

اس ألنه الفرنسیین من قبل وانقلب علیهم و ة جد طموحة س  .اشخص

 ة على منطقة رف محمّ ن الشّ أ ة فعل اس متلك سلطة س م  معین مثل  إو أد بن عبد هللا ال  قل
م جانتذال، دمو أالشیخ  ح ع من خاللها في نظر العثمانو ،  عالن ثورة ضد إ ین یستط
                         .1قل في وجه االستعمار الفرنسيمود لمدة على األو الّص أ ،ینیالفرنس

                                                            

ال  )1828- 1859*الشیخ أمود بن مختار:( نت فاس ثم اسمن قبیلة المانان من الص  (امین العقال) أمینو ة س  تقرتحراء الغر
("  بني فترة حول الثالث الملتقى التارخي،بجانت.انظر:بن صالح عمیراو احمیدة:(مقاومة الشرف بن عبدهللا في الجنوب"من خالل الوثائ

  . 47ص،تقرت ،1988افرل 24و23یومي رغ منطقة واد جالب
:المرجع الساب1  .47ص،أحمیدة بن صالح عمیراو
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  الشرف محمد بن عبد هللا مقاومة تطوراتالفصل الثالث: 
  

  

اب مقاومة الشرف بن عبد هللا حث األول:أس  الم

رة اسة والعس اب الس  المطلب األول:األس

ة ة و اإلجتماع اب اإلقتصاد  المطلب الثاني:األس

ة ة والثقاف اب الدین  المطلب الثالث: األس
 

حث الثاني: مراحل ثورة الشرف محمد بن عبد هللا  الم

 المطلب األول:مرحلة اإلعداد والتحضیر

 المطلب الثاني:مرحلة االنطالق و القوة

 المطلب الثالث:مرحلة الضعف
 

حث الثالث:نتائج ثورة الشرف بن عبد هللا  الم

ة اس  المطلب األول:النتائج الس

ة ة واالجتماع  المطلب الثاني:النتائج االقتصاد

ة الشرف محمد بن عبد هللا  المطلب الثالث:نها
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اب  حث األول: أس المطلب                  د بن عبد هللارف محمّ الشّ مقاومة الم
ة  األول: ر ة و العس اس اب الس   األس

ة:األ  .أ اس اب الس  س
 

الشرقي الجزائر وقفت وراءها د بن عبد هللا  في الجنوب رف محمّ الشّ  اندالع مقاومة إن
ا اس اب س ان المنطقة إل،عدید األس الشرف وس عالن الثورة على التي اجتمعت لمدفع 

ما یلي:الفرنسیین و قد تمثلت هذه األ اب ف   س
 

ة و توق الجزائرین في استعادة  .1 ادةرغ ة الس  ،احتلتها فرنسا على المناط التي الوطن
طرتها وجبر  شاف وتوالتخلص من س عد ان ف ادعاءاتها من غزو الجزائر ز ها خاصة 

ضره للقنصل دوفالاهأ الخصوص االنتقام لشرف فرنسا الذ  ان ،نه الدا حسین   فلو 
ذ قاء،و رحلتحسین فرنسا بإسقا الدا  الكتفت كلاألمر  في الجزائر  ولكنها جاءت لل

ة ة 07فأنشأت اللجنة اإلفرق ل عد ثالث سنواتوالتي انتهى عمل1833جو لدراسة أوضاع  ها 
ان تقرر هذه اللجنة ینص علىالنضر في احتفا فرنسا بها من عدمالجزائر و  استكمال  ه و
امالالجزائر القطر احتالل    .1األمرفتم   

  

غیرهم من الجزائر .2 ان المنطقة  ة نیعدم ثقة اغلب س ة خاصة الوعود الفرنس  عد  الكاذ

حترمون العهد و المیثاق  فقد ،ارتكبوها منذ  دخولهم للجزائرالمجازر التي   ارتكبوافهم قوم ال 
عد احتاللها  الفظائععدید  قة استسالم الجزائر احتواءرغم  ،في مدینة الجزائر  التي وقعها  وث

ة05یومفرنسیین الالدا حسین مع  ل ان1830جو  .2على عدة بنود تنص على احترام الس

                                                            
ة, 1 ع ة للفنون المط ,المؤسسة الوطن ,المرآة,د   .204-167الجزائر, ,ص  حمدان بن عثمان خوجة:تح محمد العري الزیر
ة الجزائرة ابو القاسم سعد هللا: 2 ة الوطن  .27- 18ص,1,ج1900- 1830الحر
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اناتهم  منع  وممارساتهمود ل ذلك لم  ان ونهب الفرنسیینولكن  س  ممتلكاتهم من قتل الس وتدن
   .1المساجد

ة  ه تارخ الجزائر المعاصر بدا تا ر سعد في  ذ انوا في ین الفرنسأ االحتاللو مدینة ین 
قز الج قطع و ائر  عض المساجدأو ،نهحلی ذخید النساء ألأذان و آمون  ى لإ نهم حولوا 

الت عضها اآل إسط ة للخیول و خر لكنائس  في تحد صارخ  و خروج سافر عن اتفاق
  .2االستسالم

لمة  إعادة .3 ة الطاحنة  األمةاللحمة وجمع  عد  الصراعات الداخل  التي شهدتهاخاصة 
رة و واد رغ  المنطقة داخل اغلب واحاتها س ان الصراع محتدم بین ، خاصة  رة  س ففي 

ازو عائلتي بن قانة  الفرنسیین فدخلت في طاعتهم ،بوع وقد استقوت عائلة بن قانة 
ه،وخدمتهم از فقد اتخذت جانب األمیر عبد القادر قبل االنقالب عل ع أما بوع ما    دف

م بین عبد الرحمان الجالبي أ، عها الصراع والتنافس على الح ما منطقة واد رغ فقد ط

عد لمقاومة الشرفالداخل في طاعة الفرنسیین وابن عمه  ما     .3سلمان الذ انضم ف
ة ممثلة في شخص مؤسسها .4 ة السنوس محمد بن علي الشیخ  الدعم الكبیر الذ قدمته الحر

ة  السنوسي الذ م الشرف محمد بن عبد هللا   ار السنوسي أثر الشرف أو قد ت،التقى  ف
ة للجهاد ثیرا في الجزائر و و قد طلب منه العودة الجزائر و ساعده على ذلك ، خاصة الداع

اعه أدعا السنوسي  الجانب الشرف محمد بن عبد هللا ومساندته وحشد الدعم إت لى الوقوف 
  .4له ولثورته

                                                            
ة الجزائرة ابو القاسم سعد هللا: 1 ة الوطن   . 27- 18ص,1,ج1900- 1830الحر
ة االحتالل), أبو القاسم 2 ة للنشر والتوزع,الجزائر,3سعد هللا,محاضرات في تارخ الجزائر الحدیث(بدا ة الوطن - 10,ص1982,الشر

20.  
ة,جامعة منتور  3 ة في الصحراء الكبر الدوافع والعراقیل),مجلة العلوم اإلنسان ة الفرنس محمد بن محمذن: (الرحالت االستكشاف

سمبر20قسنطینة,ع   .163,ص2003,د
,ص 4 :المرجع الساب  .46أحمیدة عمیراو
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الجنوب الشرقي منطقة مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا في ل الدعم العثماني الغامض .5
ا والغالب انه دعمتی لمهذا الدعم الذ الجزائر  بو القاسم سعد أو یورد ،1معنو  جسد ماد

ة الجزء األ ة الوطن تابها الحر غلة ي نشرهاالمناشیر الت حدإول  ما جاء في هللا في   بو
اعه أحفیز تل الد من رقة النصار . لقد جئت أل(مناصره  و  ت ا إخلص ال ن سلطان تر

قصد ،)حارهم في نواحي الصحراء ا الشرف محمد بن عبد هللا الذ و  سلطان تر هنا 
ا ة و ممثلیها في لیب ة من الدولة العثمان ار الدعم وم   .2انطلقت ثورته 

ة:  .ب ر   العس
الشرف محمد بن عبد هللا  لحمل السالحتعددت األ رة التي دفعت  اب العس عالن إ و  س

ان  هاته المقاومة ضد االستعمار الفرنسي في منطقة الجنوب الشرقي الجزائر حملت س
ر ولكننا من جملة هذه األ،المنطقة على االلتفاف حوله الذ تفي  اب ن ةأ كثرها أس   أال وهي: هم

ةمنطقة وسع الفرنسي في تالتصد لل .1 حاول، الجزائرة الصحراء الشرق طرته  الذ  سط س
امل الصحراء الجزائرة  و الذ  محاصرة أعلى  تي ضمن البرنامج التوسعي الفرنسي 

ة الجنوب الشرقي وذلك من اجل تحقی طرة  تونس من ناح الحلم الفرنسي المتمثل في الس
                                                 : 3فرقي  وذلك لعلى منطقة الشمال اإل

ة على الدول ع الطرقط- ن داخل التي تنافس فرنسا في التوغل  األور  الصحراء لتكو
ا بر خاصة برطان سط وقد جسدت ،إمبراطورات   ا  من خالل محاولتها  نفوذها ذلك فعل

القوة اسي على الصحراء  ر والس عها اتفاق فرنسي انجلیإضافة اإل،العس یوم  ز لى توق
  .18904وت أ 05

                                                            
,ص 1 :المرجع الساب   .46أحمیدة عمیراو
ة الجزائرة 2 ة الوطن   .348- 346,ص1,ج1900-1830أبو القاسم سعد هللا:الحر
  .36-35,ص1875-1852مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسيشافو رضوان:  3
اسي:توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغري الجزائر  4 م م ,الجزائر, منشورات المتحف الوطني 1912-1881إبراه

 .77,ص1996للمجاهد,الجزائر,
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ة في شمال الجزائر والتي جعو احت- ة لها  ةت من الصحراء الجزائرة قاعدلاء الثورات الشعب خلف
ان الصحراء، قدمه س لهذه الثورات من خالل  والقضاء على الدعم الماد و المعنو  الذ 
ةإ القوة لسلطة الفرنس    .1خضاعهم 

ا  .2 أمیر عبد القادر,احمد  ة  الهزائم المذلة التي مني بها الفرنسیون على ید الثورات الشعب
ات في  ثیربدهم  و مقاومة الزعاطشة...الخ و  زال عن فرنسا أخضاعها إمن الصعو

قهرعن فرنسا صورة ال ه أ الشرف محمد بن عبد هللا أو لذلك فقد ر ،عدو الذ ال  ن لد
    .2على الفرنسیین فرصة لالنتصار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
اسي:توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغري الجزائر  1 م م   .77, ,ص1912-1881إبراه
اسي: االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة ( 2 م م   .230-101),ص1934- 1837ابراه
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ةالمطلب الثاني:األ اب االقتصاد ة  س   و االجتماع

ة اب اإلقتصاد ة رغم أن األس اب  و اإلجتماع عد األس ة  للمقاومة تأتي من حیث األهم
انت مهمة وفعالة في تفجیر الثورةالس ة إال انها  ابمن ضمن األو   اس ة س  االقتصاد

ة    الشرف محمد بن عبد هللا في الجنوب الشرقي الجزائر لمقاومة واإلجتماع
  
  

ة:األ  .أ اب االقتصاد   س

ات الأ ن من ضمن إ حذون تهم الدوافع والمحر ان منطقة الجنوب الشرقي  ي جعلت س
اب هي:الجانب االقتصاد و ذلك لمجموعة من األ،حذو المقاومة    س

ان  .1 طرة على  محاولة فرنسارفض الس م بها الطرق القوافلالس الشران  التي تعد و التح
سي للتجارة  ة الرئ عد احتالل القوات الفرنس ة ف مدینة الجزائر اهتمت السلطات لالصحراو

االستكشاف الصحراء  ة  نوزهاالفرنس الء على  ا عندما ،واالست و ترجم هذا االهتمام فعل
رة  سمحت س االنطالق من  ة 13م ب یو الجنو  إلىلقافلتین تجارتین فرنسیتین  ل  1844 جو

و قد اتجهت واحدة إلى توقرت و األخر ،عد احتالل المدینة في شهر مارس من نفس السنة
ان الهدف منها معرفة طرق القوافل و األسواق التي تقصدها هذه القوافل،لعین صالح   و 

طرة علیها واالستفادة منها   .1لس
ان من  .2 ان الصحراءى تضی فرنسا الخناق علانزعاج الس ة التجارة لس ن  و،الحر  ن أم

ان واد میزاب الذین تى االتفاق الذ ابرملإخالل النضر مر من نستشف األ ه فرنسا مع س
ازاتعض اال منحهمبرام معاهدة من اجل إفرضت علیهم    2.محدودةمقننة صفة التجارة  مت

                                                            
1 Augustin(B) et La croix :Histoire De la penetration sahariénne ,Alger,1900 ,p13. 

ةالجزائرة 2 ة الوطن   30-25.ص1,ج1900-1830ابو القاسم سعد هللا:الحر
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ان  تأكد .3 ة سوف یجعلهم  أنمن منطقة الجنوب الشرقي س طرة الفرنس  عانون الخضوع للس
الت الء على إمن ،عدید الو   ینالفرنسی القوة من طرف األوقاف أمالكالخاصة و  أمالكهمست
سهل علیه المنطقة م ل هم أحسن العقارات  ح  على حسابتوزعهاعلى المعمرن وتمل

ان انت لهم سواب في هذا ا المحلیین الس عدلمجال خاصة وقد  الء  في مدینة الجزائر  است
  1الفرنسیین علیها  

  

ة:األ  .ب اب االجتماع   س

ة منطقة الجنوب الشرقي الج ان المنطقةعالإ ائر فان ز انطالقا من خصوص  ن س
اب:هم األأ المقاومة على الفرنسیین له ما یبرره ومن    س

م وتفتیت المجتمع الجزائر من  .1 مشروع فرنسا القاضي بتقس عض  خالل استمالةالتصد 
ائل و رة وقبیلة األ الق س اسرة بن قانة في  خوانهم إلتضرب بهم ،والد موالت في سطیلأسر 

قا للقول المالجزائرین   .ثور"فرق تسد"أتطب
طان  .2 ه مثل الفرنسیین الذین جاؤوا لالست رفض المجتمع الجزائر دخول عناصر دخیلة عل

م والعادات والتقالید خاصة وان  المجتمعین من ،في الجزائر ثقافتین مختلفتین من حیث الق
    .2والدین

  
 

 

  

  

                                                            
ة  1 ةالجزائرةابو القاسم سعد هللا:الحر   42-25.ص1,ج1900-1830الوطن
,ص 2  .138-137دحد سعود:المرجع الساب



اب مقاومة الشّ    لثالث                        الفصل ا  د بن عبد هللا وتطوراتهارف محمّ أس
 

65 
 

ةاأل  المطلب الثالث: ة والدین اب الثقاف    س
ة  .أ اب الدین  األس
  

التدین شدوا ، لقد عرف المجتمع الجزائر دوما  ان منطقة الجنوب الشرقي ل ن س و لم 
علنوا المقاومة  أس بها من  ةعامتلكوا مجمو  على الفرنسیین حتىعن القاعدة فهم لم  ال 

اب وهي: األ   س
ة الجهاد  .1 ة  أنمن  فبرغمفرض فا عض سقط عن  م قا إذاالجهاد فرض   إال،اآلخرنه ال

الد اإلسالم وجب و تعین على أهلها نساء و رجال قتاله وطرده من انه  إذا داهم األعداء 
الد    تعالى: استنادا لقوله  العدل و الححقاق إل نفسهم أموال المسلمین و وذلك حفضا أل،ال
یقتلون في سبیل هللا فیقتلون ونفسھم الن لھم الجنة یقاتلون أهللا اشترى من المسلمین  إِنَ ﴿

وفى بعھده من هللا فاستبشروا ببیعكم أو القران و من  نجیلوعدا علیھ حقا في التوراة و اإل

ة:﴾ و ذلك ھو الفوز العظیمالذي بایعتم بھ     ]111[التو
ه وسلم -وقد قال رسول هللا من  -صلى هللا عل (مثل المجاهد في سبیل هللا وهللا اعلم 

ل هللا للمجاهد في سبیله ان توفاه,ان یدخله  مثل الصائم القائم ,وتو یجاهد في سبیله ,
مة)الجنة ا  و یرجعه سالما مع اجر او غن

ل المناط التي احتلوها بدا من الجزائر العاصمة   للفظائعالثار   .2 التي ارتكبها الفرنسیون في 
عضها حینما شارك في حملة تلمسان، ا على  ان الشرف محمد بن عبد هللا مشار  و قد 

 .﴾اذا اعتدي علیكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي علیكم﴿قال تعالى 
ة الكافر على المسلم .3 م ز للج جوزلذلك ال ی  عدم جواز وال طرة والح قاء تحت الس ائرن ال

فر ﴿الفرنسي  لقوله تعالى:  اءو ا ایها الذین امنوا ال تتخذوا الذین    .1﴾ا اول
ه عند مساندته للفرنسیین .4 فقد شارك  ،بناء جلدته من الجزائرینأضد  محاولة التكفیر عن ذن

ة ممر  مسان والشرف محمد بن عبد هللا في معارك احتالل تل  تازة ضد القواتمعر
ة    .2المغر

ة:األ  .أ اب الثقاف  س

                                                            
م المدینة المنورة,بیروت, 1 ة العلوم و الح ت : منهاج المسلم, م ر الجزائر   .267-266,ص1424⁄2003أبو 
,ص 2   .137دحد سعود:المرجع الساب
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ة لومن جملة األ اب المؤد ة الفان األ ،مقاومة الشرف محمد بن عبد هللاس اب الثقاف  س
ة عن غیرها من األأ تقل  اب  و منها:هم    س

ة على  .1 ة و نشرها اللغة الفرنس رفض الجزائرین لتضیی فرنسا على المدارس و اللغة العر
معنى ،حسابها ةأو ة الوطن و نشر رسالة التحضر في ،دق محاولتها القضاء على الهو

 . 1نسان والحرةالفرنسیون متخلفة عن فرنسا في مجال حقوق اإل الجزائر والتي اعتبرها
ة التي تمیزت بها ثقافة منطقة الجنوب الشرقي الجزائر  .2 والتي جعلت االهتمام ،الخصوص

فوا في مدینة تقرت فقد سرق وجمع أومن ،الفرنسي بها یتزاید ه الجنرال د مثلة ذلك ما قام 
انها ن من دراسة المنطقة وس  .2من المخطوطات الكثیر لیتم

  
  

  

  

  

  

حث الثاني: المطلب                   الشرف محمد بن عبد هللا مقاومةمراحل   الم
  ةمقاوموالتحضیر لل اإلعدادمرحلة   :األول

                                                            
1 Emerit:<Une source pour ľhistoire du second emprit le souvenirs du générale > ,in revie d’histoire et 
contemporane 21 janvie-mars,sirap,PP27. 

  .38,ص1875-1852شافو رضوان: مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي 2
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مساعدة السنوسي و  أنعد    في التحضیر و الدعوة أعوانهقام الشرف محمد بن عبد هللا 
ة  للمقاومة في مدینة ورقلة خاصة الحاجة الال الزهرة التي ع الطرقة الشاذل لم تتردد  انت تت

ارفي  عوث أنهالناس  أخ ون سلط من هللا م حررها من الكافرنقر و  ىنا علال اإلضافة ،لة و 
م المخادمة عبد هللا بن خالد المخادمي  إلى ارالذ بذله زع لالعتراف  في دفع الناسالعمل الج
ادة الشرف محمد بن عبد هللا ا ضرورة التمسك  األمرلق عته ه الذ دفع الوراقلة  ا وقد ،وم

احثون في تحدید تارخها ف فاح الجزائر من خالل قد حددها اختلف ال الوثائ حي بوعزز في 
انت في اوت عة  ا احث عبد الحمیدل ،18511یورد ان الم ور أفه الر لزوزو یخا كن ال نها أ د و

ة  ل بیر1851جرت یوم جو س    .و االختالف بین الرأیین ل
  

اب التي  ان من أهم األس ن و لتك ورقلة یختارالشرف محمد بن عبد هللا  جعلتوقد 
ته الجنوب الشرقي ،منطلقا  لحر   :على غرار المناط األخر 

  اسي الذ خلفه القضاء على م الفراغ الس ان ،عالهم في ورقلةأسرة ح ان ورقلة فقد  س
حثون عن  م   ی اسي قو زع ائل ورقلةس  .تتف حوله ق

   رة س م اإلستعمار الفرنسي  و الزعماء المحلیین أانت ورقلة ال تزال غیر خاضعة للح
طرة  اإلستعمارة عالخاض  .2بني جالب بتقرتین لس

 

  الحاجة اللة الزهرة التي لم تتوانى عن دعمه عبد هللا ات الداعمة له  عض الشخص وجود 
م المخادمة  .بن خالد زع

  

                                                            
,ص 1 فاح الجزائر من خالل الوثائ  .105-102حي بوعزز:
توراه في التارخ الحدیث 1962-1844-ورقلة أنمودجا -العهد اإلستعمار شافوا رضوان: الجنوب الشرقي الجزائر خالل  2 ,رسالة د

ة, جامعة الجزائر ة و اإلجتماع ة العلوم اإلنسان ل  .137- 136,ص2012- 2011بوزرعة, 2والمعاصر,
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 مقاومة وأن ،محاولة تشتیت قوات العدو الفرنسي بین عدید المقاومات في الجزائر خاصة
ائلتزامنت مع  في الجنوب الشرقي شرف محمد بن عبد هللال الد الق غلة في   .1ثورة بو

  

فان مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا ارتكزت على خطة  ضاأمید زوزو حعبد ال وحسب
ونة من     رعة نقا هي:أم

ان و واد سوف حیث جعل  .1 توطید الشرف محمد بن عبد هللا عالقاته مع منطقتي الز
ة لثورته  دما تضی نتضمن له سهولة االنسحاب نحو الجنوب التونسي عمنهما قاعدة خلف

فضل القرب الجغرافي للمنطقتین  من الجرد التونسي  ،فرنسا الخناق  على مقاومته   و ذلك 
ة لثورته  مع استغاللها لمحاصرة سلطنة لإلضا جعلها موردا أو  ة و الحر مدادات الغدائ

  .بني جالب في واد رغ  من الشمال والشرق 
  

ضعاف سلطنة بني جالب في واد رغ من خالل إسعي الشرف محمد بن عبد هللا الى  .2
التحدید بین سلمان وابن عمه عبد ،سرة الحاكمةتغذیته للصراعات القائمة داخل األ و 

ة و سالطین بني جالب في أو ،الرحمان الجالبي  ة التیجان ضا بین تماسین ممثلة في الزاو
عد  لما للمنطقة من  ما  طرة علي تقرت ف سهل على الشرف بن عبد هللا  الس تقرت وذلك ل

بر  ة   ة استراتیج ان و واد إفهي تعتبر منطقة ،اهم ة ترط بین ورقلة و الز ستراتیج
  .2سوف

ة ود سب لى إسعي الشرف محمد بن عبد هللا  .3 ائل القو م مقاومته شیوخ ورؤساء الق لتدع
ا  ع رقعتها جغراف من خالل االستفادة مما لدیهم من نفوذ و قوة من السالح والرجال ،وتوس

م األ عندماحدث  ام، راع ناصر بن شهرة مما زاد استمال الشرف محمد بن عبد هللا زع

                                                            
 .137- 136,صالمرجع السابشافوا رضوان,  1

,ص 2  .67- 63عبد الحمید زوزو:المرجع الساب
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ضا لسي ألى استمالته إضافة إب ، غوامدینة األ لىإع رقعة مقاومته وس من قوته و
مي والسي ال ض زیرالنع   .في الب

ادئ مقاومته و .4 ة الشرف محمد بن عبد هللا لنشر م ل  إظهارها دعا نها أدائما على ش
ما لم یتردد في نشر  ة جهاد فعلي من اجل طرد المستعمر الفرنسي من الجزائر  ن أحر

ةثورته  ة والدولة العثمان ة السنوس بدوا انه نجح في الوصول ،1مدعومة من قبل الحر و
ة الجزء األولأفحسب  لهدفه ة الوطن ه الحر تا حد إففي  بو القاسم سعد هللا في 

ا  ""نصاره أالمناشیر التي وزعها على  قد أالحمد هلل وحده  اهلل و رسوله ... یها الذین آمنوا 
الد من رقةجئت لتلخص  ا أالنصار .   ال حارهم في نواحي  الصحراء, ن سلطان تر

 .2""متعتهمأخد أوقد قتل منهم و 

  

  

  

  

  

  

  

  مرحلة قوة ثورة الشرف محمد بن عبد هللا المطلب الثاني:
  

                                                            
,صعبد الحمید  1   . 67- 63زوزو:المرجع الساب
ة الجزائرةأبو القاسم  2 ة الوطن   . 348,ص1,ج1900- 1830سعد هللا : الحر



اب مقاومة الشّ    لثالث                        الفصل ا  د بن عبد هللا وتطوراتهارف محمّ أس
 

70 
 

عد      ضد الفرنسیین  علن الجهادأ مر لشرف محمد بن عبد هللا في ورقلة  ن استتب األأو
ه قبیلتي شعابنة و المخادمة و عرش بني ثور ومنهم استطاع أعهم فانضمت مو المتعاونین  ل

ش منأ ان ،جند300فارس و100ن یؤلف ج ه فيأو هاجم  21⁄09⁄1851ول عمل قام 
ة لالستعمار أالشرف محمد بن عبد هللا قبیلة  فقام   لتأدیبهاوالد موالت في سطیل الموال

ه  راس ابل منها800وسبي 15 فارسا11قتل مان واغلب أونتیجة لذلك التح  والد سید سل
حأ  أبو حفص خر أمرة  علیها لى ورقلة هجم على نقوصة التي استولىإطرقه  وفي،1والد السا

طرة على  ،ونصب نفسه سلطانا على ورقلة ن من الس و لكن الشرف محمد بن عبد هللا تم
ة  حفص بوأ وسجنه  نقوصة اعتقال اب    .2مالكهمأفراد عائلته ومصادرة أو  بن 

  

ساتمنطقة لى ورقلة بدا ببناء قصره إوعندما عاد الشرف محمد بن عبد هللا  (ورقلة) الرو
اإلإل لتكون مقرا،  مه وقام بترتیب الجنود   منو  رساله للوفود لحشد الدعم لهإلى إضافة دارة ح

ات التي راسلها حمزة ولد سید الشیخ    .3ستجب لهولكنه لم الشخص
  

التعاون مع سلمان الجالبي الناقم على ابن  عد ذلك بدا التحضیر للهجوم على تقرت  و
م منهأحیث یتهمه عمه عبد الرحمان بن جالب المتعاون مع الفرنسیین  وقد ،نه اغتصب الح

ة شهر ،انطلقت هذه الحملة رفي بدا ش قوامه 1851اكتو  900فارس و 100 حیث توجه ج
ة والتماسنیین ال من الشعابنة و مشاة جلهم ني ثور وسعید عت شین واجهوا  ذالمخادمة و    4ج

الغ تعدادهسلطا السلطان ان حلیف  ولكن النصر،5شاةن المم1500فارس و 600 ن تقرت ال
عد ان تكبد خسارةعبد الرحمان  جرحى  8قتیل و 30وقد تراجع الشرف محمد بن عبد هللا 

                                                            
,ص 1  .138دحد سعود:المرجع الساب
,ص 2 فاح الجزائر من خالل الوثائ حي:  .106بوعزز 
ة الجزائرةأبو القاسم  3 ة الوطن    359.,ص1,ج1900- 1830سعد هللا: الحر
,صدحد  4  138سعود:المرجع الساب

,ص 5  .138دحد سعود:المرجع الساب
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جوادا وقد ارغموه على االعتصام ببرجه  25و رجال 80الرحمان الجالبي لمقابل خسارة عبد 
ان تماسین الى جانب الشرف محمد بن عبد هللا ضد عبد الرحمان ،1مدة من الزمن ان س وقد 

ة محمد الع ة التیجان طلب شیخ الزاو الوقوف یالجالبي ضارین عرض الحائط  د التیجاني لهم 
اد فشل سلمان الجالبي والشرف محمد بن عبد هللا في دخول تقرت ولكن رغم ذلك ،على الح

  .یید شعابنة متلیليأهذا االخیر حصل على تن أال إ
  

الء على تقرت تحالف الشرف مع قبیلة األ عد الفشل في االست ادة ناصر بن و ق راع 
حارب شهرة ان  فة الذ  اشاغا بلحرش الذ عینته فرنسا في الجلفة وصهره خل  اغو األ ال
محمد بن عبد هللا و ناصر بن شهرة في  ن یواجه الشرفألى انه قبل إشارة تجدر اإل و،هذا

هإوجه  طلب منه فیها ابن شهرة رسالة یخبره ناصر ل  فیها بتحالفه مع الشرف بن عبد هللا و
ه وإاالنضمام   ما جعل الشرف محمد بن عبد هللا یخرج من،االنشقاق عن جانب الفرنسیین ل

سمبر ة وأعلى ر 1851ورقلة في د ائل سعید عت ون من ق ش م ة  س ج ة وشعان ة بورو شعان
عة وهاجم  بل من اإل50انتصر علیهم وغنم منهمو والد نایل أوالد بن سالم في أالمواضي والمن

یر ف،2س غنمأر  و قرة 400و عد هذا االنتصار بدا الشرف محمد بن عبد هللا التف خضاع إ يو
ة لسلطته والقر  ردت ولكنهم رفضوا وقالوا له "إذا أ،لطاعتهلیهم یدعوهم للخضوع سل إر أ المزاب
اشرة  فاتجهالقتال  الد"ولكنه لم  عداءأ للفرنسیین م    3متلیلي القو فالقترب من لهذا الرد یهتمال

ها رفقة مجموعة من الشعابنة وأ و ره جنو عد مناوشات و األالمخادمة  قام معس صغیرة راع و
   .4لى ورقلةإدراجه اد أو محدودة ع

                                                            
,ص 1 فاح الجزائر من خالل الوثائ حي:   .106بوعزز 
,ص2   . 138دحد سعود:المرجع الساب
ة 3 یر الحاج سعید:تارخ بني میزاب (دراسة اجتماع ة- یوسف بن  ة - اقتصاد اعة الشعب ة),سحب الط اس س

ش,الجزائر,  .69,ص2007للج
یر الحاج سعید: 4  .69,صالمرجع السابیوسف بن 
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فر  حاول محمد بن عبد هللا التوسع بثورته نحو الشمال ولكنه تراجع 1852وفي شهر ف
عد مناوشات محدودة مع اآل م نحو الجنوب  فة أوالد نایل و احد أغا شرف بلحرش زع بناء خل

ع،ین اعتراضا طرقه في جبل عمورذغوا المدعوا السید الاأل د ذلك في شهر مارس حاول و
الء فرجع الى ورقلة و ،1غوا و لكنه اخف في ذلكعلى األ الشرف محمد بن عبد هللا االست

شا من فة سلمان الجالبي ضد ابن عمه السلطان حمشاة لمساندة  400فارس و100اعد ج ل
شوشالطفل عبد القادر بن عبد الرحمان الجالبي  ة جدته الال ع ان تحت وصا حیث  الذ 

 االنتصار على عبد القادر والعودةسلمان وقد استطاع ،ان عمره ال یتجاوز ثماني سنوات
ان ذلك یوم2بني جالب الذ یر انه اغتصب منه لعرش سلطنة ة25و ل ل و .18523جو عد 

 و،عوانهمأ ضدهم وضد  مقاومته درك الفرنسیون خطورةأهذه االنتصارات التي حققها الشرف 
اطاتهم تحسأالفرنسیین  جعل  ولىاأل فرق  ب ثالث الجنرال راندون  جند ا لمواجهته فخذون احت

ادة الجنرال یوسف ق زت بجلفة  ة من،من وهران وتمر ادة  والثان ق ر  زت معس سي وقد تمر بل
ض ة،الب رة وقسنطینة و الواحات الشرق س ة  حما لفت  ادة ماكماهون  ق ة    و الثالثة من المد

ر04وفي یوم بیرة ضد الفرنسیین في منطقة الرق قرب 1852اكتو ة  خاض الشرف معر
 2000و س غنمألف ر أ 20رجل وغنم منهم  200وقتل من الفرنسیین،غواغدیر مز قرب األ

ال الفاتحینو دخل األ،جمل انها استق انها استقبله س   .4غوا وقد استقبله س
  
  
  
  

ت هزمة الفرنسیین  قا في نفوسهم جعلهم أ لشرف محمد بن عبد هللامام األقد تر ثرا عم
سي وصلت أستقدموا نجدات إف،االنتقامصممون على  ادة بل ق ض  غوا لى األإخر من الب

                                                            
,ص 1 فاح الجزائر من خالل الوثائ حي:  .106بوعزز 
,ص 2  .140دحد سعود:المرجع الساب
 .40,ص1875- 1852مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي شافوا رضوان: 3
,ص 4 فاح الجزائر من خالل الوثائ حي:  .107بوعزز 



اب مقاومة الشّ    لثالث                        الفصل ا  د بن عبد هللا وتطوراتهارف محمّ أس
 

73 
 

سمبر 2یوم  منتهى  1852د ة شن هجوم واسع النطاق على المدینة  حیث قامت القوات الفرنس
ة عض الفرنسیین 200حیث تجاوز عدد القتلى،الوحش ال انه لم إ قتیل حسب هنر قاروا بینهم  

ة مما اضطر ،1حدد هذا العدد بدقة ة وهذا وقد جرح محمد بن عبد هللا في المعر ه الى المعر
عد لى االنسحاب  من األإمما اضطره  طین احدهم الجنرالن تأغوا لورقلة  ن من قتل ضا  م

ران الء الفرنسیین على ،2بوس عد است الها من أ الفظائعغوا ارتكبوا بها المجازر و األو ش
  .3سلب ونهب لحلي النساء و االعتداء على شرفهن

عد سقو االغوا وقعت واد میزاب اتفاق مع الفرنسیین في یوم والتي   1853افرل19و
اال ان ، محمد بن عبد هللا مقتضاها ثم تحیید واد میزاب من الصراع بین فرنسا والشرف

عد ان،4محاصرته لم تتسب بوقف ثورته  1853  قام الشرف في مطلعوفي من جروحه ع و
ة ة و االراع والحرازل ائل الشعان ادة ق الء على ق ائل السوامة و رحمان في  االست مواشي ق

ة ان الخاضعة للقائد الحاج احمد بن قانة المتعاون مع السلطات الفرنس االضافة ،جنوب الز
مي ولد سید الشیخ  في االغارة على المنطقة المحصورة بین الى اشت راكه مع السي النع

ض عة ألوالد نایل،االغوا و الب الء على مواشي اوالد سعید ابن سالم التا االست   .و قام 

عد ذلك قاما ال ن شهرةو  خر أغوا مرة زو األمحاولة غ1853سبتمبر14في شرف و
 5ولكن الفرنسیین،تاجرونة لیها خاضا عدة معارك في متلیلي وإضحى وفي طرقهما یوم عید األ

ادتها  جندوا بیرة واسند ق ه أضد  الفرنسیینلى سي حمزة ولد سید الشیخ المتحالف مع إقوة  خ
مي ض رجل1000وقد وصلت قوات سي حمزة التي بلغت،سي النع عد  1853 وفمبرن 03للب و

اكات استطاع سي حمزة عدة اش و واد میزاب و منطقة ورقلة تحت  خضاع قصر متلیليإت
                                                            

,صبوعزز  1 فاح الجزائر من خالل الوثائ   .107حي:
2 HenriGarrot:Histoira de ľalgerie(Paris),1910,pp891-892. 
3 Charles André Julien:Histoir de ľalgerien comtemporaine(1827-1871) ,2eme edition, (paris 

1979),PP390-393 . 
ة  4 ة الوطن   .360,ص1,ج1900- 1830الجزائرةابو القاسم سعد هللا: الحر
,ص 5  141دحد سعود:المرجع الساب
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طرة الفرنسیین یوم  ران و تسلمها من سي حمزة  عدما دخلها 1854جانفي  27س الكلونیل دو
ة قدر أوقد ، ة سنو انها بدفع ضر عد سقو ورقلة 2000هالزم س انسحب الشرف  فرنك و

ق   .1ي بها شهرامحمد بن عبد هللا لتونس و
  

استقبل محمد بن عبد هللا في تقرت من طرف سلمان الجالبي وقد 1853وفي صیف
ال مع وضع هذا األ ة للمدینةإخیر لتحصینات تزامن هذا االستق زا نضاف وقد اتخذ تقرت مر

ائل المتعاونة معه ولمحاصرته  الجزائر ألشن هجمات على االستعمار و الق مر الحاكم العام 
ة-قادة جیوش النواحي الثالث (وهران ش قوامه -المد ه بج الزحف عل ر) جند 250معس

زوا في خط 2400نظامي و اطي وتمر ة إجند احت م من الحدود الشرق ةمستق وقد ،لى الغر
اإل سي  ادة بل ق ض (جیر فیل)  ة من الب قوات متحر ة سي حمزةدعمت  ولد  ضافة لمشار

م صفوف و تجنید أسید الشیخ و قوات  رة الى تنظ س بیرة من أ خر من بوسعادة و  عداد 
ة,القرار...إ خرج لمواجهة سي حمزة  ثم  لى غیرهاإنصاره بتقرت,ورقلة,واد سوف,متلیلي,الشعان

ر ثیرا من القتلى ،ولد سي بو فة خسر الطرفان  ة عن ات  فانسحبعد معر الشرف الى الطی
م صفوفهم نفطة (تونس) إلث    .2عادة تنظ

ة  ز1854نوفمبر 29لمنطقة واد رغ یومو وصلت الحملة الفرنس الفرنسیون  حیث تمر
ادرت قوات الشرف محمد بن عبد هللا لمهاجمة الفرنسیین ن وحدثت بین الطرفی،المقارن وقد 

بیرة تفوق فیها الفرنسی ة  ادة الشرف من حیث  الثوارقوات على ون  معر               ، 3العدة والعتادق
لى تونس حتى إلى تقرت ثم واد سوف و عبر إمحمد بن عبد هللا و سلمان الجالبي  فانسحب

فو في تقرت هذا األ حاصرهم القائد د ن من احتاللها فيال  سمبر08خیر الذ تم ،  1854د

                                                            
,ص 1   141دحد سعود:المرجع الساب
  44-42,ص1875- 1852مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي شافوا رضوان: 2
,ص 3 :المرجع الساب   142سعود دحد
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عد احتالله  م إتقرت احتل و  فو قل واد سوف حیث سقطت عاصمته الواد في ید القائد د
سمبر16یوم فة عد مقاومة1854د   .1عن

  

قي محمد بن عبد هللا في تونس ةإ وقد  طقة عاد للجزائر واتجه نحو من حیث1858لى غا
 طردته غوا في محاولة لتحررها و لكنه فشل في ذلك ونحو األ ثم اتجه، درار)أتوات(قرب 

ر بن سي حمزة حاكم األ اشاغا سي بو ن من محاصرته  في العرق الغري ال غوا حتى تم
مهتثم  1861واعتقله في اواخر،) نواحي ورقلة ( بین بوسروال و قرن الحاج للفرنسیین الذ  سل

ه اإل لى فرنسا وإ انفوذه الساحة دیبرفون یرضوا عل ر    perrigon قامة الجبرة في سجن عس
افي جز  ورس   .2رة 

  

  

  

  

  

  

  

   المطلب الثالث: مرحلة الضعف

                                                            
ة المقارن سعود 1 ة),1851غنابزة:(دور واد سوف في معر احث في العلوم اإلنسان ة,مجلةال ة واالجتماع معهد العلوم اإلنسان

الواد سوف, ع ز الجامعي  ة للمر   16.,ص 2011, 1واالجتماع

,ص2   . 122اسماعیل العري:المرجع الساب
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 اإلقامة أوخروج الشرف محمد بن عبد هللا من السجن  عد1864هذه المرحلة منذ تبدأ
فرنسا الضعف  أنو رغم ،الجبرة  ا أنها إالهذه الفترة اتسمت  لة نسب انت ،انت طو و

ر على العدو الفرنسي  وفرختو ت تتقطعها   .11871حتى انتهائها في  نحو تونس للها فترات 
  

ه  في القاسم سعد هللا أبووحسب  ة تا ة الوطن نقل  محمد بن عبد هللا  فان الشرف الحر
ة في  إلىمن فرنسا  ه 1863سجن عنا حي  ،2 عد مرض الم  فاح  بوعزز أما  ه  تا حسب 

تارخ وعن   سجن الشرفو یتساءل عن مدة فال یوافقه الرأ الجزائر من خالل الوثائ 
یف؟و عن الوجهة التي سلكها تم ذلك  متى طالق سراحهإ عد  محمد بن عبد هللا الشرف  و
   .3طالق سراحهإ

في ف،حداث من جدیدضهر على مسرح األ  نإلم یلبث  الشرف محمد بن عبد هللا  لكنو 
االشتراك مع قبیلة  1964سبتمبر 10یوم  فة أقام محمد بن عبد هللا  مهاجمة واحة الوالد خل

نوا من جرح شیخها وقتلوا رجلین منها انة في الزاب الشرقي و اقتحموها و تم ومن هناك  ،ل
سبتمبر 20والد سید عبید وقادوهم في أثوار ال واحیث التق نفطة (تونس) منطقة  لىإتوجهوا 
ضا لى اقتحام نقرنإ 1964 ان الشرف ،واقتحموها ا قال  ان هللا  علن للنأ و رسله لتحرر أاس 

الدمن الفرنسیین   .4ال

ر الشرف محمد بن عبد هللا في جبل واق 1964سبتمبر26وفي قعس سبتمبر  28فيم و ل
ان العالونة ةهاجمالم 1964    5الجائر  و جعلهم یلتجئون لجبل المعارضین لمقاومته  س

ة شهر سبتمبر وفي ، یز ضد محمد بن عبد هللا الشرف  خاض من نفس السنة نها ة الر معر

                                                            
,ص  1 فاح الجزائر من خالل الوثائ   .101حي بوعزز: 
ة الجزائرة 2 ة الوطن   362.,ص1,ج1900- 0183أبو القاسم سعد هللا: الحر
  .111,صفاح الجزائر من خالل الوثائ حي بوعزز: 3
,ص 4   .143دحد سعود:المرجع الساب
  111،صفاح الجزائر من خالل الوثائ حي بوعزز: 5
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ة  بدها انتصارا ساحقا و انتصر علیها ،القوات الفرنس فلم ینجوا  بیرة في الرجال خسائرحیث 
ش الفرنسي من  رة نقذتهم وصول نجدات أفراد قالئل أال إ الج   .1سرعة من بلدة الشرعةعس

عه  ا عد هذا االنتصارات تحرك الشرف محمد بن عبد هللا نحو بئر العلی حیث  اأو ع ت
ة سید عبید و هنئوه على  یده أثم بدا التقدم نحو جبل دابي حیث ،في جبل الجرف هنصر زاو

االوراسأ الكوماتي الذ   و انضم الیهم عمر بن مسعود،رشاش والدأ  1867علن ثورة مستاوة 
عد اندالع   .2لى ثورتهإانضم الشرف محمد بن عبد هللا  1871قراني فيمثورة ال و 

ابن ناصر بن  االتصال برفقائه في الكفاح فاتصل  ما قام الشرف محمد بن عبد هللا 
محي الدین بن األ،شهرة و  الشرف بوشوشة  في ورقلة  میر عبد القادر الذ جاء منثم 

سة لتزعم الثورة هناكلى إطرابلس سرا مرورا بنفطة ونفزاوة   ثیرا و ،3ت لم یلبث الشرف محمد 
ر 12المنطقة حیث غادرها یوم  و توجه نحو واد بودوخان ثم منطقة الكاف 1871اكتو

عد ان ضعف نفوذه وقل  ة  اعهأالتونس   .ت

هذا انتهت مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا في الجنوب الشرقي الجزائر  والتي دامت  ،و
ه الشعب الج  ةسن28حوالي  ةأ  ائر ز قدم ف   . 4جمل صور التضح

  

   

   

حث    الشرف محمد بن عبد هللامقاومة نتائج    الثالث: الم
                                                            

,ص 1 فاح الجزائر من خالل الوثائ   .111حي بوعزز: 
,صإسماعیل العري 2   .124:المرجع الساب
,صدحد سعود:المرجع  3   .143الساب

4 Louis Rinn :Histoire de ľimurrection de 1871 en Algérien (Alger1891), PP616 . 
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ة     ول:لب األ المط اس  النتائج الس

و حتى  مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا في الجنوب الشرقي الجزائر  منذ اندالع
ة  استلزمت ظهور مجموعة ،انتهائها اس ة من النتائج الس ة واالیجاب على لتي تجسدت االسلب

ر:أ ومنها   ارض الواقع    همها نذ
الفرنسي من احتالل الجنوب  ن تمنع االستعمار أالشرف محمد بن عبد هللا في  مقاومةفشل  .1

تنها من اجل التصد والوقوف الرغم الكفاح المرر الذ خا،الشرقي في وجوه فرنسا ضه س
انت تفوقهم من حیث العتاد  مالتي  ط و التنظ قوم على  والتخط ش الشرف  ان ج بینما 

 .1المتطوعین
 1851 التي دامت منالشرف محمد بن عبد هللا في الجنوب الشرقي الجزائر ن مقاومة إ   .2

ة بل لخیر التوسع الفرنسي أمت بتقا 1871لى إ لصحراء س فقط لمنطقة الصحراء الشرق
لة من الزمن ة ،الجزائرة عموما لمدة طو سنة فلم تستطع   28حیث دامت هذه الثورة قرا

 2.جنوب الشرقي حتى قضت على مقاومة الشرف محمد بن عبد هللافرنسا التوغل في ال
سبب طول نهاك مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا لإ .3 ا  اس را وس ة عس مد ألسلطات الفرنس

فرنسا األ،وقوتهاالمقاومة  لفة الطرق وإمر الذ دفع  ة سالیب الساأل لى استعمال  اس
ة أل ة واالجتماع ن من ،جهاض هذه المقاومةإجل واالقتصاد عد جهد إمادها إخولم تتم ال 

  .3بیر جدا
 

 

                                                            
ح  1 الني السا - 117,ص2010:صفحات من تارخ ورقلة منذ أقدم العصور حتى االحتالل الفرنسي ,دار هومة, الجزائر,عبد هللا بن ج

118.  
,ص 2  .144- 137دحد سعود: المرجع الساب
,ص 3 فاح الجزائر من خالل الوثائ   .112-110حي بوعزز: 
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قهر  .4 ان المنطقة  مامأصورة فرنسا العدو الذ ال  المقاومة س ة  ومفاجئة السلطات الفرنس
انتو ،شدیدة ن فقط بل جد سهلأتضن  هي التي  س مم  .1ن احتالل الصحراء ل

م اإل لحاقهاإاحتالل منطقة الجنوب الشرقي و  .5 التنظ ة فقد قام الفرنسیون  دارة الفرنس
  حیث تم:دارا إالصحراء 

حي* - ا الحاج بن  تعین الص    .غا على  منطقة ورقلةآ درس إمحمد 
حي العري المملوك - ا   .قائدا على منطقة واد سوف تعین الص
  .تعین حمو بن حرز هللا الدواود قائدا على منطقة شمال واد رغ -

ل تقرت  - تب منذألى ملحقة و إتحو   .1872ما 22نشئ بها م
الزعامة إ -  .2والد بن قانة أنشاء منطقة محایدة 

مة و المتنظمالقضاء على األ .6 ة القد ة والوراث ة أة الملك اب اسرة بني  في صلة في المنطقة 
مها تحت ضرات الشرف محمد بن عبد هللا نقوصة  ضافة للقضاءاإل، والتي سقط ح

عد فرار  عد سقو إخر سالطینها و هو سلمان الجالبي آسلطنة بني جالب  لى تونس 
 .3سلطنته في ید الفرنسیین

ة في خدمة الفرنسیین ومسادخول ش .7 عین ماضي یوخ الطرقة التیجان    عدة فرعي الطرقة 
مهمإهالي دفع األین من خالله یین للفرنسیو تماس عد ،لى مسالمة الفرنسیین وقبول ح خاصة 
األ المجازر  القوافل فيالفرنسیین على مسالك دّل  لى إ ضافةاإل،غواالتي ارتكبوها 
رسال إن للصحراء من خالل ییالفرنسللمستكشفین  الطرقةدلة ذلك مساعدة أمن  و،الصحراء

                                                            
,ص 1   .137دحد سعود: المرجع الساب
 لوزل حسب ر الجنرال  عد إحتالل الجزائر ف الة خالل العهد العثماني و  انت تمثل قوة الخ ة تعني الفارس و لمة تر حي: هي  ا الص

ان المتطوعین فیها یتكونون من  ا. رضوان اإلستفادة منها و  ا و آس ل من إفرق ة في  ة مشار ح ا ان للص المعمرن و األهالي وقد 
 .52,ص1875-1852مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي شافوا:

  .112- 110,صفاح الجزائر من خالل الوثائ حي بوعزز: 2 
 .144دحد سعود:المرجع الساب 3



اب مقاومة الشّ    لثالث                        الفصل ا  د بن عبد هللا وتطوراتهارف محمّ أس
 

80 
 

تیجاني من و زواج شیخ الطرقة احمد عمار ال وایهاجمال  ن معهم حتىعض المردی
ة التي لم تسلم(  ارأالفرنس الدها على حساب مصلحة ) والتي لم تتوانى ف ورلي ب ي خدمة 

  .1هالياأل
ازات التي تقدمها شراء فرنسا لوالء الزعماء .8 ا من برنوس احمر و المال واالمت  العطا

انت تستغني عنهم فورا ،الزعماء العمالء على الجزائرین الءو ؤ اهمع فرض  وسمةواأل ولكنها 
 .2لیهمإعندما تنتهي الحاجة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
م العثمانيالتلمساني بن یوسف:الطرقة  1 الجزائر(الح ز  م المر ة وموقفها من الح األمیر عبد -التیجان

 ,رسالة ماجستیر,التارخ الحدیث و المعاصر,جامعة الجزائر,1900-1782اإلدارة االستعمارة)-القادر
 .238-235ص

,ص 2   .23- 22عبد العزز رأس المال:المرجع الساب
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ةالنتائج   المطلب الثاني: ة و االجتماع   االقتصاد

ة:  .أ   النتائج االقتصاد

ة لمقاومة  الشرف محمد بن عبد هللا في الجنوب الشرقي من ضمن النتائج االقتصاد
ر الجزائر    :نذ

ا و إ حونلقوافل اعلى طرق  التعرف .1 عثاتإمن خالل  هامنفرق ة رسال ال  االستكشاف
تب الرحالة العرب هل المنطقة أ واالستفادة من خبرة  ستطاع إ فضل ذلكو ،منهم القدامى و
طرة الفرنسیون التعرف نوا منعلى هذه المسالك  و الس شةتال فتم م في مع  .1هالياأل ح

ة  فرض الضرائب .2 اهظةوالغرامات المال ان تلثقأالتي  ال غرض ،المنطقة اهل س وذلك 
ة و تعوض النفقات  اهظةزجرهم عن الخروج عن طاعة الفرنسیین مرة ثان التي صرفتها  ال

 وقد تماد الفرنسیون في فرض الغرامات ،خماد مقاومة الشرف محمد بن عبد هذافرنسا إل
ثیرا حیث فرضوا ع ان منطقة تقرت عندما احتلوها لىو تقدیرها   .2فرنك فرنسي 2000س

ة من ألجود اأانتزاع  .3 بر عها على المعمرن صحابها وتوزأراضي الزراع لوا مزارع  الذین ش
ل تستعمل إل ش األخص نحو فرنساحو الخارج نساسي لتصدیره أنتاج التمور   و أورا      و
عملون خماسیین،الفرنسیین ح أصحاب األرض األصلیین    .3في أراضیهم وأص

س  .4 سي ل عد مصدر الرزق الرئ ا من قطع الفرنسیین للنخیل الذ  ان اقتصاد تضرر الس
ة الجزائرة ل مرة ،فقط في الصحراء الشرق فحسب بل في عموم الصحراء الجزائرة ففي 

انإالفرنسیون واحة  حاصر الس ال  قطع نخیلها وحرقه تن قومون    .4ال و
  

                                                            
 .104,ص 1875- 1852لالستعمار الفرنسي مقاومة منطقة تقرت وجوارهاشافوا رضوان:  1
 .141دحد سعود:المرجع الساب ,ص  2
  .99,ص 1875- 1852مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسيشافوا رضوان:  3
اسي:  4 م م   .92- 25),ص1934-1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة ( إبراه
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  :ةجتماعالنتائج اال  .ب
  

ة ومن أولقد  ة أ فرزت هاته المقاومة مجموعة من النتائج االجتماع هم النتائج االجتماع
ر   :لمقاومة الشرف محمد بن عبد هللا في الجنوب الشرقي الجزائر نذ

  

م المجتمع الجزائر  .1 التفتیت وتقس في منطقة الجنوب التصد لمشروع فرنسا القاضي 
ائل  الكبیرة األسرعض ة لمن خالل استما،الشرقي عض الق  اسرة بن قانة والتقرب من 
قا للقول  إخوانهمموالت في سطیل لتضرب بهم  أوالدقبیلة  فرق  المأثورمن الجزائرین تطب
  .1تسد

 

فبرغم ،اهدوءً  أكثرراء فشل مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا لم تجعل الوضع في الصح إن .2
م الفرنسي  أماممن صمود المجتمع المنطقة  إن من عت اسا استطنفر  أن إالمشروع التقس

ة بین أفراده ة خاصو   حدة الصراعات القبل ة والقادرة ة التناقضات بین طرقه الصوف الرحمان
تفي ، التها في تونس إبل قام ب االستعمار الفرنسي بذلكولم  ائل الجزائرة ضد مث ثارة الق

ا  اهدف عزل الجزائر بولیب ین اجتماع   .عن جیرانهم ین الصحراو
  

ار أل .3 ةشرحة ار والد سید الشیخ تراجع االعت ص ضف ستقراط ل الفرنسیین الدین قاموا بتقل
هذا استطاع ،هذه العائلة نفوذ ستطع األو میر عبد القادر والشرف الفرنسیون فعل ما لم 
 .2بن عبد هللا فعله محمد

 
  
  
  

                                                            
فاح الجزائر من خالل  1 ,صحي بوعزز:  .110-103الوثائ
,ص 2   .23- 22عبد العزز رأس المال:المرجع الساب
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ة الشرف محمد بن عبد هللا  المطلب الثالث:   نها
  

عد حادثة  1976في    ااعتقل الشرف محمد بن عبد هللا في تونس من طرف ال
ان العري المملوك،العري المملوك ةضمن فرق  من وقد  ح ا طالي صلأمن و هو  الص  ا

حي واسلم  اسلم حسب  هنر قارو ان مس حي بوعززأانه  ان  فیتساءل ما  متى اسلم ؟ وهل 
ان مسلما وتمسح؟أاسلم و تمسح  خضاع مقاومة الشرف محمد إشارك العري المملوك في  و 

عد،بن عبد هللا ةن  و على واد سوف وتمیزت عري المملوك قائدا ثورة المقراني عین ال ها
اسة العري الم القسوة و ملوك اتجاه األس    .1الظلمهالي 

  

عض األ 1873و في   صدقاء و لكن اعترضه اتجه العري المملوك رفقة عائلته لزارة 
قوا  فقتلوه رفقة زوجته وشخاص في مقدمتهم حمید الطرود السوفي مجموعة من األ على ا

ه  وهروا الى تونس و التجئوا لشرف محمد بن عبد هللا،على متاعهواستولوا  ولد) -(بنت طفل
ة دز في نفزاوة معتمد نة  ما آنذاك في قرة العو ان مق ر محمد المرزوقي ،والذ  ذ ن أو

فة األ رة  میر عبد القادرمحمد الصغیر بن عبد الرحمان خل س ة و سد عق رسل أعلى 
طلب فیها منه االحتفا  عةاشاأل أولئك الناس ولشرف رسالة  ود    .ء التي معهم 

  

أ مقتل العري المملوك  ة  إلىوعندما وصل ن ة السلطات الفرنس ومة التونس طالبت الح
ض عد مرور،متعة التي استولوا علیهاعلى الفاعلین واأل الق ال ثالث سنوات على حادثة و االغت

ة وجود القتلة في المزار ومة التونس ومة فأرسلت،اكتشفت الح رة  الح ة إلىفرقة عس  اه
ة وجودهم   ,سرا  نفزاوة ة الشرف محمد بن عبد هللاوعندما اكتشف الكاه فالة وحما   2في 

                                                            
,ص 1  .145-144دحد سعود:المرجع الساب
 :ة ة القائد األعلى لشرطة  الكاه مثا طل على من یتولى حفظ أمن المدینة و هو  هو مصطلح  عثماني 

  . 105-101المدینة.أنظر:حمدان بن عثمان خوجة:المرآة,ص
 114.-113,صفاح الجزائر من خالل الوثائ بوعزز:حي  2
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هفتوجه  ع رأسعلى  إل أخذ أمتعةفاقتحموا ب 1876حوالي في ر تفوا  العري  یت الشرف ولم 
قه محمد  ـأمانة لصد حتفظ بها  ان  ل ما  الصغیر بن عبد الرحمانالمملوك التي  بل نهبوا 

منزله  ثیرةمن حلي و صوف و وجدوه   وهو وقد علم الشرف محمد بن عبد هللا بنهب بیته،هي 
سرعة الوالد أغنامه وعائلته فرحل  ع  قضي الر ن قرب في بوفلیجة  طاو اب في ت حدود  د

ن واد دغسن ةضة السلطات فالت الشرف من قإورغم ،طرابلس وس نت نأال إ  التونس ها تم
عض ضیوفه من قتلة العري المملوك ض على  الجزائرتو سلم من الق ة    .هم لسلطات الفرنس

  

ض على الشرف فستعمل هذه المرة الحیلة بدل القوة الو  ة من الق أس الكاه ، عتقالهلم ی
اب فصدق الشرف أفقد طلب منه التوجه معه التوسط لحل خالف له مع  ذهب  ومر األوالد د

ة  الشرف واعتقله،والد شهیدة ألى حي إالرفقة الكاه ة  لى إثم نقله  وفي الطر غدر الكاه
  .شهرأنفزاوة حیث سجن هناك لعدة 

فة إولكن تم  م نفات علي بن خل فضل تدخل عامل إقل عد ذلك  طالق سراح الشرف 
اسيأفالته على جله و وضعه تحت أل ا نشا س قوم  فة دعن و،ال  ما تم نقل عبي بن خل
اإل م األعراضلإلق م نفات خلفه   ني إقل م  الجو عطفان على الشرف  ،براه انا االثنان  وقد 

ا اإلقامة الجبرة عنه  اة جد متواضفرفع ال حي ح نة ل العو العودة لمنزله    .ةعسمح له 
الرحمان فاستضافه  هذا وقد ساعد الشرف محمد بن عبد هللا  محمد الصغیر بن عبد

الدفع دیونه لبتونس عند هجر  حفاده أ اسمه على احد لطأ و،لجزائر وتونسته للحجاز والتزم 
  .تخلیدا لصداقتهما

عد احتالل فرنسا لتونسفي ة  الشرف  غادر 1881ولكن  نة نحو الحدود الطرابلس لعو
ة عد الى الجنوب التونسي  واخذ یتنقل بین  ثوم،اللیب ما  عود ف عض الوقت ل منطقتي هناك 

ة الصحراء الجفارة و یجةلفو ب   .18951حتى وفاته  اللیب
  

                                                            
  .114- 113,صفاح الجزائر من خالل الوثائ حي بوعزز: 1
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  خاتمة:
  

حث في موضوع  نوب الشرقي الشرف محمد بن عبد هللا في الجمقاومة عد استكمالنا ال
ة ,)1875-1851الجزائر ( ل مل تخلل 20والتي دامت قرا ات ضعف وقوة فتر ها من تسنة 

تالي ةنستخلص جمل   :من النتائج هي 
  

 

  س فقط في  أهماحد مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا التي تعد التعرف على المقاومات ل
ان،منطقة الجنوب الشرقي فقط بل في الجزائر عامة المنطقة في  و الكشف عن مساهمة س

اتهالدفاع عن الجزائر و صناعة  أبهى صوره وتجل  .تارخها 
 

  قضت مضاجع أ رغم ان مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا في الجنوب الشرقي الجزائر
اتها التي امتدت خارج حدود الوطن وسنة  20الفرنسیین لمدة  لم تحضى  أنهااال ،تداع

ان المنطقة مقاومةأف،حضها من الدراسة سمع عن هذه  غلب س االستعمار الفرنسي لم 
ان المنطقة  المقاومة وال عن قائدها جمل أالفرنسي وخلف لنا  اومة االستعمارلمقالذ قاد س

ة و رصو   .اءاإل التضح
 

   ان,واد استطاع الشرف ان منطقة الز محمد بن عبد هللا من خالل مقاومته توحید س
ا  اینة عرق ا المختلفة و المت رغ, واد سوف,ورقلة و األغوا المتقارة والمتشابهة جغراف

اءالذ ساعد على  األمروهو ،على هدف طرد الفرنسیین والتصد لهم ة   إذ الروح الوطن
ان المنطقة  .بین س
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  عدما انقالب ان غلطة  إلیهمانضمامه  إن أحسالشرف محمد بن عبد هللا على الفرنسیین 
حها عندما خرج على طاعتهم  ادة مقاومة شرسة في الجنوب ،بر قام بتصح ق و قام 

ل  عد الستمالته  اإلغراءاتللتصد لهم و رفضه  ما  ازات التي قدمتها له فرنسا ف و االمت
ه عن المقاومة  .لتخل

 

  1871-1851(مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا في الجنوب الشرقي الجزائر غموض( 
ة و وقلة  انت من أوائل المقاومات و الثورات التي ،المراجع عنهاالمصادر التارخ الرغم أنها 

امال إال أن،اندلعت في الجزائر ومن أقواها  هااإلضافة إلى شمولیتها لمنطقة الجنوب الشرقي 
اتي على  الدراسي للتارخ منذ االبتدائي وحتى الثانو ومة مغمورة  فمثال المقرر قیت مقا ال 

ة المقاومات ق رها مثل     .ذ
  

  الرغم من أنها شملت منطقة الجنوب الشرقي فقط إن مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا و 
ل، اتها تجاوزت نطاق المنطقة لتشمل الجزائر  ابها و تداع مر الذ یجعلها األ إال أن أس

  .من ابرز المقاومات المؤثرة على الصعید الوطني و الخارجي
  
  ان الدعم السنوسي من حیث لم ،هم عوامل الدعم لمقاومة الشرف محمد بن عبد هللا أ لقد 

محمد بن علي السنوسي في حشد الدعم المعنو و الماد لمقاومة الشرف محمد بن  ىیتوان
الجزائرمن خالل مر  عبد هللا اعه و أصدقائه   .اسلة أت

  
 س له ما یثبته ،الدعم العثماني الغامض لمقاومة الشرف محمد بن عبد هللا هذا الدعم الذ ل

ا سو عودة الشرف  ا و معنو اشا حاكم طرابلس نحو محمد بن عبد هللا ماد مع عزت 
  .الجزائر
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  ان من اب فشل مقاومة الشرف محمد بن أهم أ لقد  عض الجزائرین س عبد هللا هو وقوف 
ر سي حمزة ،من ضعاف النفوس مع الفرنسیین ضد الشرف محمد بن عبد هللا الذ ونخص 

ر من  بي أوالد سید الشیخ و الذین رغم شرف نسبهم فهم ینتسبون لسیدنا أو ابنه سي بو
إلى  ضافةاإل،ةعلى المقاوم فرنسییننهم آثروا جانب الأال ، إ -رضي هللا عنه-ر الصدی
ة التي ارتكبها تخطاء التكعض األ تي احتالل تقرت و األغوا و إن ة والحر خالل معر

ان جلهم من المتطوعین ال ین تحت لوائه  السالح ما المقاتلین المنضو  ادع خبرة لهم 
ش بني جالبع  .ض مقاتلي ج

  
  ة من الجزائرین ضد أال إإن هذه المقاومة و رغم فشلها نها ساعدت في تأكید الوحدة الوطن

 و عرش وآخرأین أمازغي وعري بنها ال تفرق أو التأكید على ،االستعمار الفرنسي 
القوة من جدیدإلى دفعها إاإلضافة ، ة    .لى استعار الروح الوطن

  
  ثیر من المقاومین و المجاهدین لمثال ناصر بن شهرة اتحاد الشرف محمد بن عبد هللا مع 

وشوشة وسلمان الجالبي لدلیل على سعة افقه مر وعدم شخصنته المقاومة في نفسه األ ،و
 .مدهاأالذ ساعد على طول 

  
  ة ة التیجان اد رفض الزاو االنضمام لمقاومة الشرف محمد بن عبد هللا و وقوفها جانب الح

لمردیها رسالها إهم من خالل تعاونت مع و لم تكتفي بذلك ،من صراعه مع الفرنسیین 
زهر ثم  الحرمین الستصدار فتو تمنع و تجرم األ لمساعدة لیون روش في رحلته للزتونة و

افر لم إ المسلمینالجهاد على  و لكنهم رغم ، عتد على دینهم ونسائهم ذا استولى علیهم 
   .ذلك رفض الشرف التعرض لهم حفا على وحدة الصف
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  ة واحدةتمیزت هذه بل  المقاومة عن غیرها من المقاومات أنها لم تكن ولیدة طرقة صوف
ة ة ممثلة في شخص شیخه محمد علي ،وقفت ورائها و دعمتها عدید الطرق الصوف السنوس

ة ،السنوسي في شخص ناصر بن شهرة و القادرة  ممثلة في الحاجة اللة الزهرةو الشاذل
ةاألمر الذ أزال عنها صفة  ة والطائف  .العروش

 
  اته ظل یدعم الثائرن  انتهاءرغم ة ح ق مقاومة الشرف محمد بن عبد هللا إال وأنه ل

الجزائر االستعمار والمقاومین للوجود  و أصدق مثال على ذلك حادثة العري ،الفرنسي 
فة األمیر عبد القادر على من طقة المملوك و مساعدته لمحمد الصغیر بن عبد الرحمان خل

ة  .سید عق
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  صورة الّشرف محّمد بن عبد هللا   :1الملح

  
1  

                                                            
,ص  1   18عبد العزز رأس المال:المرجع الساب



	المالح
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ر لشرف محمد بن عبد في مدینة ورقلة قبل إحد    :2الملح صورة لحشد عس
ة ر   مواجهاته العس

1 

                                                            
,ص 1   67محمد بن معمر:المرجع الساب



:المال 	ح
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  1853دخول فرنسا لألغواط في  :3الملح
  

1 

                                                            
,ص  1 :المرجع الساب   30أحمیدة بن صالح عمیراو



:المال 	ح
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  1863حالة ورقلة سنة   :4الملح
  

  

1 

                                                            
ة "ثورة الشرف محمد   1 ة التارخ و الثورات الشعب , 1895-1842بن عبد هللا بورقلة "محمد حسین:أهم

,تقرت, 1988افرل 24و 23یومي رغ واد منطقة جالب بني فترة حول الثالث لملتقى التارخيا
  25ص
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اشا إلى القنصل الفرنسي بتونس حول الّشرف محمد بن     :5الملح رسالة المشیر أحمد 
  عبد هللا

  

  

1 

                                                            
,ص  1 فاح الجزائر من خالل الوثائ   118حي بوعزز:
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اشا الى القنصل الفرنسي العام حول الشرف  :6الملح رسالة  المشیر أحمد 
  محمد بن عبد هللا

  

  

  

1 

                                                            
,ص  1 فاح الجزائر من خالل الوثائ   117حي بوعزز:
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  صورة لشرف محمد بن عبد هللا أسیرا   :7الملح
  

1 

                                                            
  69محمد بن معمر:المرجع السابق,ص  1
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ة:-أ   الكتب العر

ط, .1 :القاموس المح اد الفیروز  .1995,دار صادر,بیروت,3مج أ

ام في والخبر المبتدأ ودیوان العبر تاب الرحمان: عبد خلدون  ابن .2  والبرر والعجم العرب أ
ع، المجلد األكبر، السلطان ذو  من عاصرهم ومن  بیروت، للنشر، العلم دار السا

1958. 

:مصطفى السقا,ج .3 ر أبو عبیدة:المسالك والممالك,تحقی  ,عالم الكتاب,بیروت1,3ال
,1983. 
ار   .4 الحسیني محمد بن االمیر عبد القادر:تحفة الزائر في ماثر االمیر عبد القادر واخ

ندرة,مصر,1الجزائر,ج عة التجارة غرزوز و جاوش,اإلس   .1903, المط
عة الدرجیني  .5 المغرب,مط قات المشائخ  ,ط م طال اس:تح ابراه احمد بن سعید ابو الع

عث, الجزائر,ج  دس.,2ال
,الثمر الداني شرح العدواني  .6 ع االبي االزهر ابن ابي زد:تح الشیخ صالح عبد السم
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ة  .8 ة الوطن الني العوامر,الشر :الج م:الصروف في تارخ واد سوف,تعلی العوامر إبراه
 .1997للنشر و التوزع,الجزائر,

ر محمد السعید, .9 رة بن دومة محمد الطاهر:تح عبد الجواد محمد الطاهر و بو  مذ
ار ة أخ عة العصرة,تقرت, وعض تقرت لواحة تارخ  .1995ضواحیها,المط

م ، المرآة ، عثمان بن حمدان خوجة .10 ، العري محمد : وتحقی وتعرب تقد  الزیر
ة الجزائر ة ،الشر   .1982 ، واإلشهار للنشر الوطن

  

ة: -ب   الكتب األجنب
1.Augustin(b)et la croix:Histoire de la pemetration  saharienne ,Alger 

,1900. 
2.boubekeur Sidi hamza:(sidi cheikh), maision neuve,paris,1990. 
3.DUC DE DALMATIE: Le Sahara  Algerian, Imprimerie de carapelet  
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8.Luttaud , M .CH , Situation general des territories du sud  d'Algérie 

pendant  l'année 1910, imprimerie libraire , edition  Jordan , 1917. 
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9.Rinn Louis :Histoire de ľimurrection de 1871 en Algerien Alger ,
1891. 

10.  Second tome:L’algérIE FRANÇAISE(HISTOIRE- MOEURS 
COUTUMES –INDUSTRIE- AGRICULTURE), DENTU-LIBRAIRE 
-ÉDITEUR,PARAI,1856. 

11. Trumelet C.: Les Francais dans le desert, paris,1865.  
ا: المراجع:   ثان

رالجزا .1 ة العلوم و ابو  ت :منهاج المسلم,م م المدینة المنورة,بیروت,ئر   .1424⁄2003 الح

اسي واالقتصاد  .2 ة الدالي الهاد مبروك:التارخ الس ما وراء الصحراء من نها ا ف إلفرق
ة القرن 15 ة,بیروت,20الى بدا   .1999, المصرة اللبنان

ة للنشر و التوزع,الجزائر,  .3 ة الوطن ,الشر ة لشرق الجزائر :التجارة الخارج محمد العري الزیر
1982.       

اللي:صفحات من تارخ ورقلة منذ أقدم العصور حتى .4  االحتالل الفرنسي,السائح عبد الج
  .2010دار هومة,الجزائر, 

ة للكتاب,الجزائر, .5   1983العري إسماعیل:الصحراء الكبر وشواطئها,المؤسسة الوطن
,الجزائر,أ .6 ,د ة القطر الجزائر  .1948حمد توفی المدني:جغراف
,دار 1فوف في تارخ واد سوف,جالمنصور احمد بن الطاهر:الدرر المص.7 صائر,,د  ال

  .الجزائر,دس
,منشورات المتحف 1962-1830العلو محمد الطیب:مظاهر المقاومة الجزائرة .8

 .1994الوطني,الجزائر,
عة الولید,الجزائر, .9  .2008الهادف ابن سالم بن الطیب:سوف تارخ وثقافة,مط

شیر:تارخ الجزائر المعاصرة .10  .2000,دار المعرفة ,الجزائر ,1984الى1983الج 
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ة للنشر والتوزع,الجزائر,   . 1979الوطن

ة)  .12 اس ة وس ة واقتصاد یر الحاج سعید یوسف:تارخ بني میزاب(دراسة اجتماع  , بن 
ش,الجزائر, ة للج اعة الشعب   .2007سحب الط

 .2004الشیخ,دار الغرب للنشر والتوزع,وهران,حوص مالك:ثورة أوالد سید   .13
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2004. 
ة,عالم   .18 ات الوطن حي:مع تارخ الجزائر في ملتق  الجزائر والتوزع,المعرفة للنشر بوعزز 

,2009. 
 .2010الرحمان,ورقلة تارخ وحضارة,دار الهد ,الجزائر,حاجي عبد   .19
ر واإلدار لألمیر عبد القادر,ج  .20 ,دار1حرب أدیب:التارخ العس  , الرائد للكتاب ,د

 .1999بیروت,
,دار السبیل 1930- 1830حرز هللا محمد العري:منطقة الزاب قرن من المقاومة  .21

  .2009,الجزائر,
 المخطو في الجزائر والخارج(الوثائ المخطوطة حساني مختار:التراث الجزائر   .22

ة)نماذج,ج ت  .20091,منشورات الحضارة ,2,1الم
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,الجزائر, ة)دار الهد   .2013وعمران

ة للف  .24 عة الوطن ,المط ة, الجزائر, حمالو علي:نمادج من قصور منطقة االغوا ع  .2006نون المط
رة,خمار   .25 عة الفجرس ,مط رة النخیل,د س  .2007 احمد:تحفة النخیل في نبذة من تارخ 
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ة للكتاب,الجزائر,1سعد هللا ابوالقاسم:تارخ الجزائر الثقافي,ج .28  .1985,المؤسسة الوطن

ة للكتاب,الجزائر,2سعد هللا ابوالقاسم:تارخ الجزائر الثقافي,ج .29  . 1985,المؤسسة الوطن

حاث .30  ج ، سالمياإل الغرب دار ، ،بیروت الجزائر تارخ في وآراء سعد هللا أبو القاسم: أ
5 ،. 12005. 

عمیراو احمد:محاضرات في تارخ الجزائر الحدیث والمعاصر,مطبوعات جامعة   .31
 .1999منتور   قسنطینة,الجزائر,

ة والنشا الثور في واد سوف  .32 ة الوطن , دارهومة,الجزائر, 1934-1918عواد عمار:الحر
2005. 

وس صالح:محاضرات في تارخ الجزائر الحدیث و  .33 المعاصر:دیوان المطبوعات       فر
ة قسنطینة,  .2010الجامع

م قادر عبد الحمید  .34 ة الوفاء للشهید,تقرتإبراه  :التعرف بواد رغ,منشورات جمع
,1998 . 

م  قادر عبد الحمید  .35 ة الوفاء إبراه شرة لواد رغ,منشورات جمع ة ال ی :التر
  .1998للشهید,تقرت,

م  قادر عبد الحمید  .36 ة إبراه ت ة),م ة اجتماع :تقرت البهجة(قراءة تارخ
ندرة,قسنطینة ,  .  2011اإلس
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ة علم وجهاد), .37 ان العزوزة(مرجع ا الز اس:زوا اعة 1حول ع ,دار علي بن زد للط
رة, س  2013.و النشر,

, دار   .38 ة االغوا رة الكبر أثناء الثورة التحررة بوال ,مجهول:األحداث العس  الهد
,  (الجزائر),  .2010االغوا

ة التراث ,الجزائر  .39 ة في المغرب األوسط ,منشورات جمع اض  مزهود مسعود:اال
,1996. 

رة,  .40 س اعة والنشر,  مصمود نصر الدین:الزاب المصطلح والدالالت,دار علي للط
2013. 

 .2013جزائر,هومة,ال ,دار1847-1832في الجزائر والمغربیوسف مناصرة:مهمة لیون روش   .41
م  .42 اسي إبراه ,دار هومة,1934- 1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرة (:م  ),د

 .2005,الجزائر
اسي  .43 م م ,الجزائر, 1912-1881:توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغري الجزائر ابراه

     .1996منشورات المتحف الوطني للمجاهد,الجزائر,
اعة,منشورانجاح عبد الحمید:منطقة   .44 ,اآلمال للط ة ورقلة وتقرت وضواحیها,د ت جمع

  .2003الوفاء للشهید,تقرت,
  .2009,دار المعرفة, الجزائر,2ولد ایده احمد مولود:الصحراء الكبر مدن وقصور:ج .45

ات والمقاالت:  ثالثا:الدور

ة:  .أ  العر
:سعود  .1 احث في مجلة ,)ثورة الشرف محمد بن عبد هللا في الصحراء الجزائرة(دحد ال

ة العلوم ة و االجتماع ز الجامعي,اإلنسان ة للمر ة واالجتماع  , معهد العلوم اإلنسان
(الجزائر), ع   .2011, 1الواد
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ة المقارن(غنابزة علي: .2 احث في العلوم ,)1851 دور واد سوف في معر مجلة ال
ة ة اإلنسان ز الج, واالجتماع ة للمر ة واالجتماع الواد معهد العلوم اإلنسان امعي 
  .2011, 1سوف, ع

ة ,)واد رغ من خالل وثائ العدواني(غنابزة علي: .3 احث في العلوم اإلنسان  مجلة ال
ة الواد, واالجتماع ز الجامعي  ة للمر ة واالجتماع  الواد ,معهد العلوم اإلنسان

  .2012, 2ع,(الجزائر)
ة:  .ب   الفرنس

1. E.MANGIN (Notes sur l ̕ histoire de Lagouat),in Revue Africaine,n◦38 
(1894). 

2.  1 Ferau  cherls :Notes historique sur la province de Constantine les ben 
djallab de Touggourt ,RA ,N°23. 

3. Emerit :<<Une source pour ľhistoire du second emprit le souvenirs du 
générale>>,in revie d’histoire et contemporane 21 janvie-mars,sirap. 

ة: عا:الرسائل و االطرحات الجامع   را

ة في واد سوف نشأتها وتطورها( .1 ة اإلصالح  ),1930- 1900بن موسى موسى:الحر
  .2005/2006رسالة ماجستیر,قسم التارخ واآلثار,جامعة منتور قسنطینة,

ة وموقفها من  .2 م العثمانيالتلمساني بن یوسف:الطرقة التیجان الجزائر(الح ز  م المر االمیر -الح
التارخ الحدیث و المعاصر,جامعة في  ,رسالة ماجستیر1900-1782االدارة االستعمارة)- عبد القادر
 .1998- 1997,الجزائر

ة .3  ,رسالة1830- 1848)(ومقاومة دولة رجل ا أحمد الحاج بوعزة، بوضرسا
 199./1990الجزائر,معاصر,معهد تارخ,جامعة  ماجستیر,تارخ

ة لقصور  .4 ة الثقاف ة العمران ة:مجتمع القصور(دراسة الخصائص االجتماع ستي زه سو
ا,جامعة منتور قسنطینة, ماجستیرتقرت),رسالة  مدینة مغراف ,قسم علم االجتماع والد

2005/2006. 
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-ورقلة أنمودجا -شافو رضوان:الجنوب الشرقي الجزائر خالل العهد اإلستعمار  .5
توراه 1844-1962 ة و ,رسالة د ة العلوم اإلنسان ل في التارخ الحدیث و المعاصر,

ة,    .2012-2011بوزرعة, 2جامعة الجزائراإلجتماع
,رسالة 1875-1852رضوان:مقاومة منطقة تقرت وجوارها لالستعمار الفرنسي شافو .6

 .2006/2007,قسم التارخ, جامعة الجزائر,في تارخ المعاصر ماجستیر
ة المقاومة وعالقاتها العامر  لبي شهرزاد:ثورة واحة العامر واحةش .7  منطقة الشعب

ان ة ، ماجستیر عشر,رسالة التاسع القرن  في الز ة، والعلوم اآلداب ل  جامعة اإلنسان
اتنة,   .2008/2009الحاج لخضر 

ة,,رسالة ماستر,تارخ معاصر,قسم العلوم 1849صغیر حنان:ثورة الزعاطشة .8  اإلنسان
رة, س ضر   .2012/2013جامعة محمد خ

ة الوثائ خالل من سوف واد مجتمع : علي  غنابزة .9 رسالة  ، 19 القرن  في المحل
توراه ة الحدیث التارخ ,د ل ة،قسم التارخ, العلوم والمعاصر،  الجزائر جامعة اإلنسان

،2000/2001. 
ة .10 ة اإلصالح ع عبد القادر:الحر ان ومیزاب بین  قو  1920  سنتيفي منطقتي الز

ة,جامعة یوسف بن خدة رسالة ماجستیر, 1954و ة العلوم االجتماع ل ,تارخ معاصر, 
 .2007/2008الجزائر, بوزرعة,

ات: خامسا:   الملتق

ة العثما السلطة تقرت سالطین جالب بني محمد بن معمر:(عالقة .1   الجزائر) في ن
 ,1988افرل24و 23یومي رغ واد منطقة جالب بني فترة حول الثالث ,الملتقى التارخي

  .تقرت
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ة "ثورة الشرف محمد  .2 ة التارخ و الثورات الشعب -1842بن عبد هللا بورقلة"محمد حسین:أهم
, 1988افرل 24و 23یومي رغ واد منطقة جالب بني فترة حول الثالث الملتقى التارخي,1895
 .تقرت

اة( :مینة حضر  .3 ة الح م خالل رغ واد منطقة االقتصاد ), جالب بني ح
 24و 23یومي رغ واد منطقة جالب بني فترة حول الثالث الملتقى التارخي

 ., تقرت1988افرل
ة الوفاء للشهید, .4 ة التارخ اني الحاج محمد الصغیر:حقائ من تارخ بني جالب بواد رغ,الجمع  د

منطقة واد رغ یومي الملتقى الملتقى الثالث  م بني جالب    .,تقرت 1998افرل24و23فترة ح
ة واالقت .5 اة االجتماع ح رمضان:جوانب من الح الصحراءالجزائرة من خاللرا ة   رحلةاالغواطي,صاد

ة في الجنوب الجزائر خالل  ة واالقتصاد اة االجتماع اعمال الملتقى الوطني الثاني حول الح
ز  م19-18⁄ه13- 12القرنین ة للمر ة واالنسان ة,معهد العلوم االجتماع من خالل المصادر المحل

, , الواد الواد    . 2012الجاامعي 
ة موطن النخلة األول واالكثر موائمة لها,مدونة محاضرات الندوة  .6 ش:االرض العر ع العا علي بوص

ة محمد  ة الثقاف ة الوطن ,الجمع رة الثامنة محمد االمین العمود امالف ,ا ,الواد  30- 29- 28العمود
  .1995مارس

7.  ,(( الملتقى  بن صالح عمیراو احمیدة:( مقاومة الشرف بن عبد هللا في الجنوب (من خالل الوثائ
 ., تقرت1988افرل 24و  23یومي رغ واد منطقة جالب بني فترة حول الثالث التارخي

ة هارتز"),:( ثورة الشرف محمد بن عبد عبد العزز راس المال .8 الملتقى  هللا بورقلة"حسب روا
  ., تقرت1988افرل 24و 23یومي رغ واد منطقة جالب بني فترة حول الثالث التارخي

  الموسوعات: سادسا:

ة,المجلد .1 ي خور وآخرون:دائرة المعارف اإلسالم  ,دار الرائد للكتاب,بیروت,10رشید ز
1997.  
عا:   المعاجم: سا
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 .1976واإلعالم: دار المشرق,بیروت,المنجد في اللغة  .1
اقوت:معجم البلدان, ،تحقی .2  الكتب ،دار ،بیروت جنحي العزز عبد فرد: الحمو 

ة،  .1990/ 1410 ,1العلم

  األطالس:  ثامنا:
ارك:أطلس الزتونة,الزتونة لإلعالم والنشر,الجزائر,.1   .2010احمد م
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