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قد يقف المرء عاجزا عمى رّد ا لجميل لذوي الفضل، وقد ال تطاوعو أساليب 
التعبير ليعبر عن معاني الشكر والتقدير، أوال وأخيرا الشكر  عّز وجل، ومن باب 

 قول رسول ا صمى ا عميو وسّمم

  ﴾من ال يشــكــــــــــــــــــــــــر ا لنّـــــــــــــاس ال يشـكـــــــــــــــــــــــــر ا  ﴿ 

والعرفان إلى أستاذي المشرف كربوعة  أتقدم بالّشكر ا لجزيل ووافر االمتنان
سالم عمى ما أسداه لي من نصائح وتوجييات كانت لي عونا وسندا إلنجاز ىذه 

 ّني كل التقدير واالحترام.المذكرة ، فمو م

 جميع أساتذة قسم التاريخ جامعة بسكرة. إلى و

لى زمالئي الطمبة. لى كل من ساعدني من قريب أو بعيد ، وا   وا 

 أرجوا من المولى أن يجزييم عني أحسن الجزاء.                           
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 مقدمة  

لقد عاشت الجزائر طيمة ثالثة قرون في حالة من االستقرار متصدية لكل األخطار 
الخارجية والحمالت الّصميبية ، لكن يبدو أنَّ ىذا االعتقاد  في قوتيا لم يدم طويال فبحمول عام 

عرفو الّتاريخ والمتمثل في الغزو الفرنسي ، الذي أقنع شعبو  احتاللبأبشع م ابتميت 0721
باحتالل الجزائر وجعميا جزء من إمبراطوريتو متحججا بعدة ذرائع لعل أىميا الّرد عمى اإلىانة 
من طرف الجزائريين، والمتمثمة في قيام الّداي حسين بالتمويح بالمروحة عمى القنصل الفرنسي 

 العتذار لو ولمدولة الفرنسية.وعدم تقديم ا

م، نزلت القوات الفرنسية إلى ساحل سيدي فرج بالقرب من 0721جوان  03فبحمول تاريخ 
مدينة الجزائر وسيطرت عمى العديد من المناطق، ىنا أجبرت الّداي عمى توقيع معاىدة 

 االستعمارد م وبدأ عيد جديد قوامو التقتيل والتشريد فقد وطّ 0721جويمية  14االستسالم في 
أقدامو عمى ثرى الجزائر الطيور محاوال محو مقومات الشعب وطمس شخصيتو، لكن قابل 

وطن واالنتصار الجزائريين ىذا االعتداء وىذه الّسياسة بردود فعل عنيفة يدفعيم إلى ذلك حب ال
تضح ذلك ، فقد حاربوا تمك التبعية التي حاول الفرنسيون إرغاميم عمييا والمدِّين وحفظ العرض

من خالل مقاومات متعددة تحت قيادات وطنية ودينية، فكانت ىذه المقاومات متباينة زمنيا 
م بالغرب 0736م إلى غاية 0721من مقاومة األمير عبد القادر من سنة  انطالقاوأسموبا 

الجزائري والتي تدخل في إطار المقاومة المسمحة المنظمة والتي كانت بمثابة الغصة األولى في 
م بالّشرق الجزائري ، إاّل أّنيما 0725الحمق الفرنسي وكذا الحال بالّنسبة لمقاومة أحمد باي سنة 

لم تدوما طويال فقد انتيوا باالستسالم ، لكن ىذا االستسالم لم يفقد الشعب الجزائري عزيمتو في 
مة ، والتي مواصمة الكفاح فقد استمرت ىذه المقاومات لتدخل في إطار المقاومات الغير المنظ

عقودا طويمة بقيادة زعماء وشيوخ  االستعمارتطمق عمى تمك االنتفاضات التي ناىضت 
 االستعمارشممت مختمف أنحاء الوطن، فما يكاد  عشرينصوفيين خالل القرن التاسع عشر وال

 يخمد الواحدة حتى تندلع األخرى. 
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 مقدمة   

مقاومة المقراني والحداد والتي  االستعمارفنجد من بين ىذه المقاومات التي ناىضت 
من إقميم مجانة بوالية برج بوعريريج، فقد كانت بمثابة صدمة  انطالقام 0760اندلعت في عام 

أن تيدد الوجود ىذه المقاومة استطاعت  ا أن عيد المقاومات قد ولَّى،لمفرنسيين الذين ظنو 
 مناطق عديدة من البالد.الفرنسي في الجزائر حيث بمغت ذروتيا واتسع نطاقيا لتشمل 

 ومن ىنا يمكن طرح اإلشكالية التالية9

 الفرنسي؟  لالستعمارمامدى مساهمة مقاومة المقراني والحداد في التصدي 

 9التساؤالت الفرعية وتندرج تحت ىذه  اإلشكالية العامة مجموعة من

 م؟0760كيف كانت أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني والحداد 

 قراني و الحداد؟من ىو الم

 م؟0760مقاومة المقراني والحداد  الندالعماىي العوامل الحقيقية 

 فيما تمثمت آثار ونتائج ىذه المقاومة؟ وكيف كان رّد فعل الّسمطات الفرنسية مع رموزىا؟

 ختيار الموضوعدوافع ا

لعل سبب اختيارنا لدراسة ىذا الموضوع ، ىو تسميط الضوء عمى ىذه المقاومة التي 
 يعتبرىا البعض مجرد أحداث عابرة وليست مقاومة  منظمة وذات قيادة .

محاولة إزالة الّستار و الكشف عن الجرائم المرتكبة في حق قادة المقاومة والشعب   
 بصفة عامة.

 

 



 ج
 

 مقدمة                                           

نطقة بصفة خاصة والشعب كذلك ىذه المقاومة تعتبر محطة ىامة في مقاومة سكان الم
الجزائري بصفة عامة لالحتالل الفرنسي فيي جزء من تاريخ الجزائر المجيد ، إاّل أنَّيا تكاد 
تكون مجيولة لدى الكثير من الباحثين والطمبة، لذلك تحتاج إلى مزيد من الّدراسة والتعمق فييا 

 أكثر قصد إعطاء صورة واضحة عمييا.

وضوع مقاومة المقراني والحداد في القرن التاسع عشر دفعنا إلى إضافة إلى أنَّ تناولنا لم
براز مدى الكفاح المرير الذي قاده الشعب الجزائري ومنو سكان القبائل ضّد  معرفة خباياه وا 

 الفرنسي.     االستعمار

 فتتمثل في9 أهداف الدراسةأمَّا عن 

ة عامة ، الذي لم يرضى إبراز الدور البطولي لقادة المقاومة و الشعب الجزائري بصف
 بكل حزم وقوة. االستعماربالميانة وواجو 

كذلك إبراز دور الطريقة الرحمانية بقيادة الزعيم الروحي الحداد و اإلخوان الرحمانيين 
رساء دعائم  باعتبارىم شيوخ زوايا، حيث ساىمت في دفع الّشعب إلى الجياد في سبيل اهلل وا 

 المقاومة الشعبية.

 عمى شخصية قادة المقاومة ، المقراني والحداد.  التعرف كذلك 

 م.0760معرفة األوضاع التي كانت تعيشيا الجزائر قبيل مقاومة المقراني والحداد 

 اندالعأردنا كذلك من خالل ىذه الّدراسة الكشف عن األسباب الحقيقية التي كانت وراء 
 م.0760مقاومة المقراني والحداد 

ئج التي  خمفتيا ىذه المقاومة سواء عمى الثوار أو الشعب بصفة أيضا معرفة اآلثار والنتا
 عامة.
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 مقدمة                                           

كذلك ىدفنا من وراء ىذه الدراسة ىو الحفاظ عمى الموروث الثقافي التاريخي وتناقمو بين 
 األجيال.

 الدراسة: يةلمنهج بالنِّسبة

م، ومن أجل الوصول 0760يتناول مقاومة المقراني والحداد  نظرا لطبيعة الموضوع الذي
 إلى اليدف المنشود واإلجابة عن التساؤالت اعتمدنا عمى منيجين9

9 وذلك ألّنو األنسب من خالل طبيعة الموضوع التي أوال: المنهج التاريخي الوصفي
ووصف الكفاح تفرض عمينا سرد األحداث التاريخية واستعراض إطارىا المكاني والزماني، 

 بطريقة  كرونولوجية.

9 وىذا من خالل أنَّ الباحث ال ينتيي دوره عند السرد و الوصف ثانيا: المنهج التحميمي
المجرد لألحداث وجمع المادة العممية، بل دراستيا وتحميميا ومقارنتيا وذلك من أجل الوصول 

 إلى الحقيقة التاريخية. 

 : صعوبات الموضوع 

موضوع يواجو الباحث عراقيل وصعوبات ، فقد واجيتنا صعوبة في  في إطار إعداد أي
التباين واالختالف في بعض اآلراء والتواريخ حول حادثة واحدة ، وىذا ما يجعل كل اآلراء 

 تقريبية يصعب عمى الباحث التوصل إلى الحقيقة.

لمواضيع كذلك قمة الوثائق التاريخية التي تدرس ىذا الموضوع، ألنَّ دراسة مثل ىذه ا
 يحتاج إلى إطالع عمى األرشيف الجزائري بفرنسا.

 نظرا ألنَّ الموضوع جد واسع ومتشعب وجدنا صعوبة في ضبط الخطة.

 



 ه
 

 مقدمة   

 خطة الموضوع

بتقسيم الخطة إلى ثالث فصول متبوعة  سمحت لنا المادة العممية التي جمعناىا
 بخاتمة ومالحق.

لشرح أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني والحداد  الفصل األول خصصنالقد 
 التي أثرت عمى الجزائريين االستعماريةفيو السياسة واألساليب  وتناولنا م 0760

، كما لممستوطنين والقضاء عمى مقومات األمة العربية  كانتزاع األراضي وتمميكيا
ائر في تمك الفترة تناولنا كذلك عنصر آخر وىو الكوارث الطبيعية التي حمت بالجز 

 كذلك تطرقنا كالجراد والزالزل والتي أدت إلى تدىور حالتيم وانتشار الفقر واألمراض،
في مختمف المناطق من  االستعمارإلى بعض االنتفاضات الشعبية التي كانت قائمة ضّد 

 الجزائر.

مولد ي والحداد من لدراسة شخصية القائدين المقران فقد خصصناه الفصل الثانيأمَّا 
 مع األتراك و الفرنسيين ، ثم عرجنافيو العائمة المقرانية وكيف كانت عالقتيا  ونسب، كما ذكرنا

إلى الشيخ الحداد  والده أحمد المقراني، بعدىا تطرقنالمحديث عن تعيين المقراني باشاغا خمفا ل
و بقرية الزعيم الروحي وعالقتو بالطريقة الرحمانية وكيف تمكن من تأسيس زاوية خاصة ب

 صدوق مسقط رأسو.

ني فيو المقاومة بقيادة المقرا لذي يعتبر لّب الدراسة فقد تناولناوا الفصل الثالث أمَّا
العوامل التي أدت إلى قيام ىذه المقاومة وكيف كانت انطالقتيا  واإلخوان الرحمانيين،أوال ذكرنا

إلى  من انطالقيا، ثم تطرقنافترة قصيرة بقيادة محمد المقراني الذي لم يمبث أن استشيد في 
 اآلثار والنتائج التي  بعد المقراني، وفي األخير تناولنا مواصمة اإلخوان الرحمانيين لممقاومة



 و
 

 مقدمة    

لحق بقادتيا وشعبيا من انتقامات من طرف السمطة الفرنسية من  خمفتيا ىذه المقاومة وما
 مصادرات ألمالكيم ونفييم وفرض ضرائب باىظة عمييم.

من خالل ىذه   بخاتمة وىي عبارة عن حوصمة لمنتائج المتوصل إلييا الدراسة وأنيينا ىذه
من خرائط وصور، ة من المالحق الخاصة بالموضوع بمجموع الدراسة ، كما زودنا ىذه الدراسة

 بوضع قائمة بيبموغرافية لممصادر والمراجع. وفي األخير قمنا

 المصادر والمراجع: نظرة حول بعض

عمييا في إنجاز ىذه الدراسة كثيرة ومتنوعة بين  عن المصادر والمراجع التي اعتمدنا أمَّا
 الكتب والمجالت والرسائل الجامعية منيا9

عمى كتب يحي بوعزيز كثيرا فقد تناول ىذه المقاومة في العديد من  اعتمدنا لمكتب بالّنسبة
م 0760ثورة  و م،0760خ الحداد الكتب بشكل خاص ومنيا ثورة الباشاغا محمد المقراني والشي

ودور عائمتي المقراني والحداد، أيضا مواقف العائالت األرستقراطية من الباشاغا المقراني 
وخاصة كتاب ثورة الباشاغا محمد  كثيرا في دراستنا أفادنام وغيرىا، فقد 0760وثورتو عام 

جد قيمة، باإلضافة إلى المقراني الذي كانت معموماتو مفصمة وحتى المالحق التي يحتوييا 
كتب عديدة  أخرى خدمت ىذا الموضوع مثل كتاب بسام العسمي بعنوان محمد المقراني وثورة 

كذلك كتاب  الذي تناول أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني والحداد بصفة مفصمة م0760
 .من العناصر م وغيرىا0760حياة الشيخ الحداد وثورة الذي درس عمي بطاش 

 عمى العديد منيا9 فقد اعتمدنا المجالت عن أمَّا

مجمة األصالة التي تصدرىا وزارة الشؤون الدينية ومجمة الثقافة التي تصدرىا وزارة الثقافة 
 ، باإلضافة إلى مجمة الباحث والمجمة التاريخية المغربية .



 ز
 

 مقدمة

أمًّا فيما يخص الرسائل الجامعية فقد استفدنا كثيرا من رسالة العياشي روابحي بعنوان " 
م("، باإلضافة إلى رسالة كحول 0760-م0726) االستعماريةأسرة المقراني وعالقتيا باإلدارة 

-م0738الشرقي ) بالمزابالفرنسي  االحتاللعباس بعنوان" دور الزوايا الرحمانية في مقاومة 
  م(. 0748

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

                      
 

  م1781أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني والحداد  

 المبحث األول: السياسة واألساليب اإلستعمارية.

 المبحث الثاني: الكوارث الطبيعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
  الثالث: االنتفاضات الشعبيـــــــــــــــــــــــــــــــة. المبحث
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  م1871الحداد  زائر قبيل مقاومة المقراني وأوضاع الج        الفصل األول:     

 االستعماريةالمبحث األول: السياسة واألساليب 

 واالستيطان/ التهجير 1

لقد عممت اإلمبراطورية الفرنسية الثانية عمى القيام بعممية تيجير واسعة لألوربيين وخاصة 
صحبت ىذه العممية مصادرة  قدو  االستعماريمن أجل التوسع من فرنسا إلى الجزائر، وذلك 

أمالك الجزائريين من أراضي وعقارات وتمميكيا ليؤالء المياجرين الذين كانت ليم سوابق عدلية 
، فقد بذلت (1)في حركة التوسع واستغالليمبيم لمتخمص من مشاكميم  وجيءمية في فرنسا إجرا

تستطيعو لتشجيع األوربيين بصفة عامة عمى أن يستوطنوا الجزائر وذلك بأكبر عدد  كل ما
 .(2)وسياسية اقتصادية امتيازاتممكن ومنحيم 

غير أنَّ ىذه الّسياسة  ،عانى الجزائريين من ويالت الحروب  عممية التيجير فقد استمرت 
ا دفعة واحدة عمى حساب حاولت من خالليا الحكومة حل كل مشاكميوسيمة  لم تكن إالَّ 
 واعتمد (3)إلى الجزائر تقرر تيجير مائة ألف أوربي و قد نشطت حركة اليجرةالجزائر، ف

ا تمَّ استيطانيةء مستعمرات أوربية المجمس الفرنسي خمسين مميون فرنك إلنشا تخصيص  ، كمَّ
ثمانية وستون قرية،  االستعماريةبمغ عدد القرى  ىكتار لممياجرين وبذلك 42إلى  4من  أراضي
ياسة بواسطة رأسماليين وشركات رأسمالية كبيرة وذلك لكون قامت الحكومة بتطبيق ىذه الس  كمَّا 

مع الّسويسريين ، وكان من بين خاصة تربطو عالقات صداقة  (*)نابميون الثالث اإلمبراطور
 شركة جنيفواز الّسويسرية  من استفاد من ذلك

                                                           
 .223م،ص 6441،الجزائر، ، )م،م،وم(2، طثورات الجزائر فً القرن التاسع عشر والعشرٌن ٌحً بوعزٌز،  (1)
 .16ص م،2262،دار طالس، الجزائر، الثورة الجزائرٌة،مصطفى طالس  (2)
 .22م، ص2262، دار النفائس، بٌروت، م الجزائرٌة1781محمد المقرانً وثورة ، بسام العسلً( 3)

ضد  انقالبارئٌسا للجمهورٌة الفرنسٌة الثانٌة ، دّبر  انتخبثالث أبناء لوٌس بونابرت  م،6323هو شارل لوٌس نابلٌون بونابرت ولد  (*)

م ،توفً عام 6386الجمهورٌة وأعلن النظام اإلمبراطوري مسمٌا نفسه اإلمبراطور نابلٌون الثالث ،أطلق سراح األمٌر عبد القادر عام 

دار  عبد هللا المغربً،: مر ،أعظم شخصٌات التارٌخ)دٌنٌة،أدبٌة،سٌاسٌة علمٌة،فلسفٌة،(عٌسى الحسن، :أنظر م.6326

 .642م،ص 2262األهلٌة،عمان،
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 م1871الحداد  زائر قبيل مقاومة المقراني وأوضاع الج           الفصل األول:  

ىكتار من أجل إنشاء القرى وتيجير  4:3سنوات عمى  32م والتي حصمت خالل 3:75عام 
 . (1)السويسريين

لفالحين مصادرة أراضي الون إلى الجزائر، قابمتيا عمميات المتالحقة لمكو  إنَّ التيجيرات
الجزائريين وتوزيعيا عمى المستوطنين الجدد ألّن فرنسا لم تكن ليا من وسيمة لتشجيع اليجرة 

أراضي الجزائريين ومنحيا  انتزاع، كذلك تم (2)األوربية إلى الجزائر سوى منح األراضي مجاناً 
لمجمعيات والييئات المسيحية التي بدورىا تقوم ببيعيا لممعمرين األوربيين فقد حرمت الجزائريين 

 le، فبإصدار قانون سيناتوس كونسيمت(3)من موارد رزقيم وتحولوا إلى طبقة محرومة
sénatus consulte   قتصاديا م الذي ييدف إلى تحطيم الشعب الجزائري إ3:85أفريل

والقاضي بتوزيع أراضي العرش  يطرة عمى األراضي ،والذي مكَّن األوربيين من السّ  واجتماعيا
الشعب الجزائري وعزلو  باضطيادمطات قامت السّ  ، كما أنّ (4)الجزائرية عمى المستوطنين

 .(5)وجعمت منو طبقة تخدم الفرنسيين فحسب

نجد أنَّ شارل فوري يرى أنَّ ىجرة األوربيين إلى الجزائر يجب أن تكون عارمة ليزيد 
العنصر األوربي عمى العنصر الجزائري فيبتمعو وقال أيضا>" يجب أن نبعث إلى الجزائر 

نَّ فرنسا بإمكانيا أن تبعث دون  ثم  أن ترىق نفسيا أربعة ماليين نسمةجحافل من األوربيين ، وا 
 . (6)"ا ما تبقىتبعث أورب

 / تحقيق اإلدماج والقضاء عمى مقومات األمة العربية2

 
                                                           

 .826 -822م، ص ص :2224، دار الهدى ، الجزائر ،6، جموضوعات وقضاٌا من تارٌخ الجزائر والعرب، ٌحً بوعزٌز (1)
، وزارة المجاهدٌن، 6ج م،1691 -م1781والصراح حول ملكٌة األرض إبانَّ اإلحتالل الفرنسً للجزائر  االستٌطانبن داهة عدة،  (2)

 .644)ب،س،ن(، ص ،ن(،)ب،م
  .24بسام العسلً، المرجع السابق، ص  (3)
 .62م، ص2222، تر: حنفً بن عٌسى، دار القصبة، الجزائر، الجزائر األمة والمجتمع مصطفى األشرف، (4)
 .242م، ص2262الجزائر،  ،(د، م، ج) ،م1691-م 1781محطات من تارٌخ الجزائر المجاهدة  عبد القادر خلٌفً، (5)
 .24م، ص2222، وزارة الثقافة،)ب،م،ن(، 6، جنهضة الجزائر الحدٌثة وثورتها المباركة، محمد علً دبوز (6)
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  م1871الحداد زائر قبيل مقاومة المقراني وأوضاع الج          الفصل األول:    

إالَّ أنَّ األوربيين لم يقتنعوا بذلك وقاموا بشّن  واالستيطانرغم تطبيق سياسة التيجير 
 فقد نادوا بضرورة تحقيق اإلدماج،  (*)المكاتب العربيةحمالت صحفية ضدَّ النظام العسكري و

ياسي في إطار النظام المدني وطرد الجزائريين من أراضييم فمم تجد حكومة نابميون بدا من السّ 
حيث قام نابميون بنزع السمطة  (1)م:3:7جوان 46والمستعمرات يوم ذلك فأنشأت وزارة الجزائر 

  NAPOLEON JéROMEجيروم نابميونعمى رأس الوزارة الجديدة  العسكريين ووضعمن يد 
لكنو وجد معارضة من قبل  االجتماعيةالذي يرى أنَّ اإلدماج ىو الذي يغير في العالقات  (**)

 . عمى الجزائريينيطرة المعمرين ألنَّو يمنعيم من السّ 

لقد وسعت الوزارة التراب المخصص لممدنيين عمى حساب العسكريين وأعمن نابميون حق 
قام كذلك بمحاولة إلدماج العدالة اإلسالمية في  كما ،(2)المعمرين في شراء أراضي الجزائريين

العدالة الفرنسية ولم يبقى لمسمطات العسكرية سوى منصب القيادة العميا لمقوات البرية والبحرية 
كان من المفروض أن تسير  MAC MAHON (***) (3) ماكماىونوالتي أسندت قيادتيا إلى 

مع  اختمففي أوضاع غير مرضية، وذلك لكونو األمور بشكل طبيعي إالَّ أنَّ جيروم وجد نفسو 
بمعارضة العسكريين بالجزائر وذلك  اصطدمأنَّو  اعم و اإلمبراطور حول سياستو في بإيطاليا كمّ 

فتحت بالقوة ومن حقيم أن يطردوا  المعمرين الذين يرون أنَّ الجزائر اتجاهلسياستو التي تؤي د 
 الجزائريين من أرضيم ويستولوا عمييا. 

                                                           
 .826، ص...موضوعات وقضاٌاٌحً بوعزٌز،  (1)

،وعلى عمال هذه المإسسات أن ٌمٌلوا إلى البحث  لالستٌطانهً مإسسات مهمتها تهدئة القبائل بصفة دائمة، وذلك لتهٌئة السبل  (*)
القوة ،والعمل على التغلب علٌها عن طرٌق دراسة البالد.أنظر : عبد الحمٌد  استعمالالسلمً لكل المشاكل التً كانت تتطلب أحٌانا 

 .622م، ص2222، الجزائر،)د، م ،ج(  م(،1611-م1781نصوص ووثائق فً تارٌخ الجزائر المعاصر)زوزو،
لوٌس نابلٌون  ارتقاءم تمت ترقٌته إلى عرش مملكة وستفالٌا ،وبعد 6321م وهو األخ األصغر لنابلٌون ،فً سنة 6234ولد فً  (**)

م،أنظر: بسام 6312م ، مات عام 6382فً م ثم جعله أمٌر 6382للسلطة لرئاسة الجمهورٌة الثانٌة رقً إلى رتبة مارٌشال فً 

 .12مرجع سابق،صالالعسلً،
 .22 - 26، الجزائر، )ب،س،ن(،ص ص :(د، م، ج) ،م1611 -م1781المعمرون والسٌاسة الفرنسٌة صالح عباد،  (2)

م ، عٌن 6388م كما خاض حرم القرم 6362هو ثالث رئٌس للجمهورٌة الفرنسٌة من أصل إٌرالندي ،شارك فً حملة الجزائر  (***)

م فً حملة إٌطالٌا. أنظر بن داهة عدة ، المرجع 6384معركة ماجانتا عام عضوا فً مجلس الشٌوخ بفرنسا ، ضمن النصر للفرنسٌٌن ب

 . 826السابق، ص
 .824، ص.موضوعات وقضاٌا ..ٌحً بوعزٌز،  (3)
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 م1871الحداد زائر قبيل مقاومة المقراني وأوضاع الج        الفصل األول:     

 اعتبارهأنَّ األمير جيروم لم يفيم المعضمة الجزائرية ولم يضع في  ماكماىونلقد أكَّد 
ودينيم،  استقالليمحساب مميونين ونصف مميون جزائري الذين صمَّموا عمى القتال دفاعًا عن 

ما تنشره الصحيفة من مقاالت الطعن ضدَّ الجزائريين معظميم من المنفيين وأوضح كذلك أنَّ 
 تنازلو عن منصبو  يرومجالمعارضين لسياسة اإلمبراطور وحكومتو، وأمام ىذه المشاكل أعمن 

بصورة رسمية في  (*)  CHASSELOUP- LOUBATلوبا شاسمووبذلك تم تعيين 
نفس سياسة جيروم فتجرأ وألغى القضاء اإلسالمي وأرغم  اتبعىذا األخير الذي ، (1)مكانو

الجزائريين عمى التقاضي لدى القضاء الفرنسي والمحاكم الفرنسية فأصبحوا يتخوفون أكثر عمى 
 .(2)مستقبميم 

  (3)ضدَّ مس  المحاكم اإلسالمية احتجاجيمياسة وعبروا عن قاوم الجزائريون ىذه السّ   
ووجد نابميون من ىذه الس ياسة معارضة كبيرة فأصدر قرار في  االنتفاضاتقامت العديد من ف،

، وبذلك  (4)و المستعمرات وأعاد الحكومة العامة م ألغى فيو وزارة الجزائر3:82ديسمبر  32
نفس  اتبع، ىذا األخير الذي حاكمًا عسكريا جديدا (**)  PELISSIEبيميسيهعين المارشال 

لكن نابميون الثالث أثناء زيارتو إلى الجزائر عارض تمك  مصادرة األراضياسة المتمثمة في يالسّ 
ليم من  االعتبارفقد حاول إعادة ، تجاه الجزائريين  سياسة جديدة ياسة وأصبح يفكر فيالسّ 

 ياسة كانت قائمة عمى كسب الوقت لتعميق ، غير أنَّ ىذه السّ خالل إعادة جزء من أراضييم

 
                                                           

 .21 -28بسام العسلً، المرجع السابق، ص ص :  (1)

، نظم مصالح البرٌد كما نظم أٌضا بٌع أراضً الدومٌن بؤسعار محددة، أصدر ثالث  اقتصادم بإٌطالٌا ، هو رجل 6328ولد فً عام  (*)

،لم تكن له قوة شعبٌة جماهٌرٌة بٌن رجال اإلستعمار فً الجزائر. أنظر بسام العسلً، المرجع االستعمارٌٌنقرارات دعمت سلطة الرجال 
 .12السابق ،ص 

 . 22صالح عباد ، المرجع السابق ، ص (2)
 .68م، ص2222، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت، 2، ط6، جم1611 -م1791الحركة الوطنٌة القاسم سعد هللا،  أبو (3)
 .26صالح عباد، المرجع السابق، ص  (4)

م ،شارك فً 6362م وحملة الجزائر6326العسكرٌة سان سٌر شارك فً حملة إسبانٌا  األكادٌمٌةم ، درس فً 6244ولد عام  (**)

السٌاسة الفرنسٌة تجاه  م عٌن حاكما على الجزائر.ٌنظر: عٌسى ٌزبر،6312عٌن عضوا فً مجلس الشٌوخ، فً  م6388حرب القرم 

 . 12ص م، 2224 -م2223،جامعة الجزائر،،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر،قسم التارٌخم(1611-م1781العقارٌة فً الجزائر) الملكٌة
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  م1871الحدادائر قبيل مقاومة المقراني و أوضاع الجز            الفصل األول:   

، وكان ذلك من خالل إصدار قانون يمنحيم حق البقاء في األراضي التي (1)االستعمار جذور
في الغابات والمعادن واستصالح  باالستثماريستثمرونيا ، ونصح األوربيين بأن ييتموا 

نشاء السّ  ، وبذلك ظير  (2)عممية تيجير األوربيين إلى الجزائردود ،كما نصح بوقف األراضي وا 
ياسة العربية لإلمبراطور لم تكن إالَّ وسيمة لخدمة المصالح الفرنسية ولدعم بوضوح أنَّ السّ 

وايا اإلسالمية فميس المقصود منو تطوير التعميم العربي بالزّ  االىتمام مركزىا، أما ىدفو من
نَّما ىدفو تشكيل ط عمييم فرنسا لفرض رقابتيا الفكرية و بقة من العمالء و الجواسيس تعتمد وا 

نابميون  اقتراحاتالس ياسية ، فمم يكتفي بذلك بل عمل عمى تدعيم الوجود الكنيسي وبذلك كشفت 
                . االستعماريةالثالث حقيقة نواياه ومشاريعو التوسعية 

 / قانون كريميو وتسمط اليهود3

يم ركعوا لتقبيل أقدام م، حتى أنّ 3:52بفرحة سنة  االستعماريالييود الغزو  ستقبلالقد 
يطرة عمى البالد فبدأ بعضيم في ضباط و جنود الحممة فأصبحوا بعد ذلك وسيمة لمفرنسيين لمسّ 

تم وضع أول و م 3:65الحصول عمى الجنسية الفرنسية بصورة  شخصية حتى ما إذا أقبل عام 
بعد ذلك أنَّ من مصمحة فرنسا ربط ييود الجزائر  واتضحيس جماعي ليم، مشروع لتحقيق تجن

م تجنيسيم :3:7المجمس العام لمدينة قسنطينة عام  اقترحبذلك ، و (3)بيا وتحويميم إلى فرنسيين
عمى منح الجنسية الفرنسية لمييود  م صدر قرار نّص 3:87يوليو  36بصورة جماعية ففي 

 الشخصية وليم الحق في العمل بأحواليم احتفاظيممع  (4)والمسممين معًا بصورة شخصية
 عمى عاتقو   (*) CREMIEUXكريميوبالجيش والوظائف العامة بالجزائر، وقد حمل المحامي 

                                                           
 .28م، ص 2224، دار الهدى، الجزائر، 2، طمن تارٌخ الجزائر الحدٌث أحمٌدة عمٌراوي، (1)
 .24م، ص 2224، عالم المعرفة، الجزائر، م1691م إلى 1781والحركة الوطنٌة من  االستعماريسٌاسة التسلط ٌحً بوعزٌز، ( 2)
 .36، صبسام العسلً، مرجع سابق (3)
 .62م، ص2224العربً، الجزائر، ، دار الكتاب الٌهودي بالجزائر الستٌطانا أحمد سمٌح حسن إسماعٌل، (4)

محام ٌهودي وسٌاسً فرنسً،عمل مستشارا للملك لوٌس فٌلٌب ،تآمر ضده فً إنقالب  (CREMIEUX ADOLPHE)كرٌمٌو أدولف ( *)

م قانونا 6326م أعلن قانونه المشهور بمنح الجنسٌة للٌهود،من أعماله أنه فرض على الجزائر بعد قمع ثورة 6322م، فً 6343عام 

  .34جرٌد الجزائرٌٌن من ممتلكاتهم وكذلك فرض غرامات علٌهم.أنظر بسام العسلً،مرجع سابق، ص بت
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تحقيق ىذا اليدف ووثق صالتو بييود الجزائر خالل عيد اإلمبراطورية ، حيث قام بسبعة عشرة 
 معيم عمى مشروع التجنيس.  واالتفاقبزعمائيم  لالتصالرحمة إلى الجزائر 

نابميون  انيزامكريميو في بذل الجيد حتى ما إذا أتيحت لو الفرصة، فبعد  استمرلقد 
ذو األصول  THIERS، تولى رئاسة الحكومة الفرنسية تيار(1)الثالث في الحرب البروسية 

الييودية كمَّف ىذا األخير أدولف كريميو بوزارة العدل فسارع بإصدار مرسوم يمنح الجالية 
م ، وبذلك منحت ليم 3:92أكتوبر  46الييودية  في الجزائر حق المواطنة الفرنسية في 

، وقد عرف ىذا القرار الشيير (2)ع بو الفرنسيين الجنسية الفرنسية وأصبحوا يتمتعون بما يتمت
بقرار كريميو والذي أقرَّ حق المواطنة الفرنسية لمييود والذي ال يقبل النقض بيذه العبارات " إنَّ 

 ."من المصادقة عمى ىذا القرار ابتداءاإلطار الحقيقي والشخصي لمييود بالجزائر 

 (3)ألف نسمة دفعة واحدة 57عددىم وبذلك تم إدماج جميع ييود الجزائر البالغ  
وبواسطتو نزع الييود بذلتيم القديمة ولبسوا لباس األوربيين بعد أن تطبعوا بأخالقيم و عاداتيم، 

 استخدمتياكذلك أصبحوا قضاة يدينون بالوالء لفرنسا حيث كان ىؤالء القضاة ىم الوسيمة التي 
ىذا القانون أخذ طريقو لمتنفيذ رغم  (4)ألراضييا في سمب العائالت الجزائرية االحتاللت سمطا

معارضة المسممين في الجزائر ومقاومتيم لو، وعمى أي حال فإنَّ التجنيس كان لو تأثير سيئ 
 .(5)عمى الجزائريين

 

 
                                                           

 . 38 – 34 :بسام العسلً، مرجع سابق، ص ص (1)
دار الهدى،  ،م) أبعاده الصهٌونٌة ورد الفعل الوطنً والعربً(1681الٌهود على أهل قسنطٌنة سنة  اعتداءعبد العزٌز فٌاللً،  (2)

 .62م، ص 2264الجزائر، 
، الجزائر، )ب،س،ن(، ، )م،و،ك(2ج ،دراسات وأبحاث فً تارٌخ الجزائر الفترة الحدٌثة والمعاصرة ناصر الدٌن سعٌدونً،( 3)

 .232ص
 .63أحمد سمٌح حسٌن إسماعٌل، المرجع السابق، ص  (4)
 .31بسام العسلً، مرجع سابق، ص ( 5)
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 م1871الحداد زائر قبيل مقاومة المقراني وأوضاع الج      الفصل األول:        

 الطبيعية المبحث الثاني: الكوارث

ياسة الفرنسية مع العوامل المناخية وخاصة الجفاف ، فتعرض المجتمع لقد تفاعمت السّ 
 فباإلضافة إلى مواسم الجفاف شيدت ،الجزائري إلى سمسمة من المجاعات المدمرة واألوبئة

وغزت البالد من كل صوب، وقد  (1)أسراب من الجراد م زحف3:86الجزائر في مطمع عام 
م فأطمق عمى ىذه السنة "بعام الجراد" فقد عبر إلى 3:88شكال خطيرا في مطمع عام  اتخذت

وجده من ثمار ففقد النَّاس إنتاجيم  كل ما والتيمجبال األطمس من الجنوب إلى حقول الشمال 
، فكان أكثر المتضررين ىم الجزائريون أمَّا األوربيون لم  (2)وتعرضوا لضائقة مادية شديدة

 .بفعل توفرىم عمى وسائل المقاومة عاتيم إالَّ ألضرار طفيفة وذلكتتعرض مزرو 

طبيب فرنسي   VITALخطر الجراد يتجدد كل عام لذلك نجد أنَّ الدكتور فيتال  ظلَّ  
إسماعيل كان مستقرا في قسنطينة يتحدث في العديد من الرسائل التي وجييا إلى صديقو 

م 3:88جويمية  38، ففي رسالتو التي كتبيا في مستشار نابميون الثالث  (*)I.URBIN بانر أو 
خطر  تعاظم" ونتيجة لتزامن الجفاف مع  ...قائال>" إنَّ الجراد يزحف بأعداد كبيرة جنوب باتنة

، وبينما األىالي يعانون من  (3)اإلنتاج الزراعي بشكل كبير وانخفضالجراد بمغ األمر ذروتو 
م وىذا مازاد من 3:89أخطار الجراد حدث زلزال في البميدة وقرى متيجة وذلك في مطمع عام

ض واألوبئة منيا مرض الكوليرا الذي ظير األمرا انتشرتكما  واالجتماعي االقتصاديبؤسيم 
المسافرين بعض  بواسطة انتشرم، وكان قد 3:89خطره عام  واشتدم بشكل محدود 3:88عام 

 الوقايةوسائل  انعدامالذين قدموا من الخارج عن طريق الموانئ فقد عانى منو الجزائريون بسبب 
                                                           

، مجلة الحوار  16أضواء جدٌدة على المجاعة وتداعٌاتها على المجتمع الجزائري فً أواخر الستٌنات من القرن رمضان بورغدة،  (1)

 .661الفكري، مخبر الدراسات التارٌخٌة والفلسفٌة، الجزائر،)ب، س، ن(، ص
 .622 -44:بسام العسلً، مرجع سابق، ص ص ( 2)

ٌان عاصمة غوٌانا،  عاش حٌاة ملإها الفقر والشقاء و أول ماعاناه مشكلة النسب  م كا6362الحقٌقً توماس أوربان  ولد فً  اسمه (*)

حٌث كان عدٌم اللقَّب ،درس اللغة العربٌة فً مصر وأتقنها وأول عمل قام به فً الجزائر هو مترجم فً الجٌش الفرنسً. أنظر: 
جة الماجستٌر ، مذكرة لنٌل درراسة تارٌخٌة  تحلٌلٌةم( د1771-م1711الجزائر فً كتابات توماس)إسماعٌل( أوربان )مصطفى عبٌد،

 .61م، ص 2223-م2222المعاصر، قسم التارٌخ، جامعة الجزائر، فً التارٌخ 
 .661رمضان بورغدة، نفس المرجع، ص  (3)
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 م1871الحدادائر قبيل مقاومة المقراني و أوضاع الجز        الفصل األول:       

حيث  ،مرض التيفوس فقد أخذ الجزائريون يموتون بالجممة انتشرإلى جانب ذلك الصحية  
كان بحفر خنادق عميقة لدفن الموتى ويذكر األب بورزي بأنو " مطات الفرنسية السّ أرغمت السّ 

حايا ، لكن مجموع الذين ماتوا خالل شيرين فقط مائتان يصعب تقدير عدد الموتى والضّ 
 .(1)وخمسون ألف"

وغالء  رع وموت المواشيالزّ  انعداملقد أدَّت ىذه األمراض وكثرة القحط والجفاف إلى 
م >" إنَّ سعر القمح 3:89جوان  47بتاريخ   VITELاألسعار فقد جاء في رسالة الدكتور فيتال

الواحد، وسعر الشعير بمغ خمسة وأربعين فرنكا لمصاع ، في  لمصاع بمغ أكثر من مائة فرنك
، كما فقد الجزائريون نصف ماشيتيم  (2)حين كان يباع عند الحرث بسعر ستة وعشرين فرنكا"

وكان من نتائج ذلك أنَّ الجزائريون لم يجدوا ما  م3:89مميون رأس في سنة  35حوالي أي 
يأكمونو فأكموا العفن والقشور واألوراق، وفي الوقت الذي لم يجد الجزائريون ما يأكمونو كان إنتاج 

 . (3)ارتفاعالمعمرين من القمح في 

في وصف محمد إلى حدوث مجاعة مرعبة حصدت أرواحا كثيرة فقد جاء  أدَّى كلُّ ذلك 
 (4)أكمو كالميتة" ال يحلالمجاعة عمى أىل قسنطينة " أنَّ الفقراء أكموا ما الصالح العنتري ألثر 

رادوا بذلك أن أض المستوطنين بيع فائض الحبوب و قد رف، ففمم يتوقف األمر عند ىذا الحد
مانستشفو من قول أحد المستوطنين الكرتيل وىو ي إبادة الجزائريين يساىموا ف

LACRETELLE   م" من المحتمل أن يتم القضاء تماما عمى األىالي :3:8كتب سنة الذي
 .(5)خالل سنتين ، وعندئذ تحل مشاكل الجزائر ويصبح في اإلمكان تعميرىا"

                                                           
، 66الدٌنٌة ، الجزائر، ع ، مجلة األصالة ، وزارة الشإون  16المجاعات فً الجزائر خالل عقد الستٌنات من القرن ٌحً بوعزٌز ،  (1)

 . 4 م، ص6421
 .618م، ص6431، المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر، كفاح الجزائر من خالل الوثائقٌحً بوعزٌز، ( 2)
  .81ص  ، الجزائر، ) ب،س، ن((،ج د، م )،م1681 -م1781الجزائر بٌن فرنسا والمستوطنٌن صالح عباد،  (3)
 .643م، ص 6424ن (، ،، )ب، منار، )ش،و،ن،ت(رابح بو تق: ،قسنطٌنةمجاعات صالح العنتري،  (4)
، مإسسة كنوز الحكمة، م1781 -م1781الجرائم الفرنسٌة فً الجزائر أثناء الحكم العسكري  محمد عٌساوي ، نبٌل شرٌخً،( 5)

 .643 ص م،2266
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   م1871أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني والشيخ الحداد   الفصل األول:     

وذلك لتنمية ثرواتيم عن م ، ;3:8 -م:3:8 عاميمجاعة   استغمواكما نجد أنَّ الييود 
طريق القروض التي كانوا يقدمونيا لممنكوبين بفوائد وأرباح عالية ممَّا جعل الكثير من 

وأوضح ذلك أحد األوربيين في  (*)ماسةبالخ ى عمالالجزائريين يفقدون أمالكيم ويتحولون إل
رسالة لو إلى نابميون الثالث " وأحيط جاللتكم عمما بأنَّ الشعب األىمي لعمالة وىران يدفع ربا 

 .(1)لصالح الييود، وىو مبمغ يساوي أربعة أضعاف ما يدفعونو لفرنسا بعنوان الضرائب" 

يد العون لمجزائريين فقد ألقت المَّوم و المسؤولية لم تحاول مدَّ  االستعماريةمطات السّ إنَّ 
عمييم، وممَّا قالو القسيس بورزي>" لم يقاوم العرب الجراد، وقالوا بأنَّ اهلل الذي بعثو ىو الذي 

 ب كسَّل الجزائريين عن العمل...">" لقد حدثت المجاعة بسب في حين قال بعضيم سيطرده".
لجنة لمتحقيق في أسباب المجاعة وقد تقدم إلى ىذه المَّجنة فقد كان كل ما فعمتو فرنسا إرسال ،
والمكي بن باديس و أحمد ولد نيم حسين برييمات معض النُّواب الجزائريين وأجابوا ، ب

وقد جاء في شيادتيم " نعم كان في السالف كثير من الفالحين يكون عندىم  (2)القاضي
عر في بيم غمو السّ  ، ولمَّا حلّ  ةا بو المضرّ رع فيحفظونو في المطامير ليدفعو الفائض من الزّ 
يادة  (**)الدومينيةكراء األرض  راىم صارت الحاجة تدعوىم إلى قرض الدّ و غيرىا من الز 

بذلك نجد أنَّ أجوبة النُّواب الجزائريين عن أسئمة التحقيق التي ألَّفتيا حكومة  الفائدة المضرة "،ب
م، قد أجابوا عنيا بشجاعة وتوسعوا في شرح كثير ;3:8ماي  7الثالث في اإلمبراطور نابميون 
 . (3)و اإلدارية  واالجتماعية االقتصاديةمن أوضاع الجزائر 

 
                                                           

 .616)ب،س،ن(، ص ، الجزائر،(د، م، ج)، 8،ج تارٌخ الجزائر العامعبد الرحمان الجٌاللً،  (1)

تحدد مكانتها من موقع فقدانها لملكٌة األرض ومن باب تعاقدها مع المالكٌن على أخذ الخمس من قٌمة الغلة مقابل  اجتماعٌةهم فئة ( *)
 . 662م، ص 2224إبن الندٌم، الجزائر،  ،الجزائر عشٌة اإلحتالل العمل.أنظر محمد الطٌبً،

العقارٌة والمنقولة التً تملكها الدولة والهٌئات العامة ملكٌة عامة أو خاصة، التً تتكون من أراضً  هً ممتلكات الدولة أي األموال (**)
الجزائر وقسنطٌنة  جرائم الجٌش الفرنسً فً مقاطعتً وأراضً الحبوس. أنظر: عبد العزٌز فاللً، الباٌلك، الوقف والمصادرات

 .44م، ص 2262،، دار الهدى، الجزائر م1791 -م 1781
  .626بسام العسلً، مرجع سابق، ص( 2)
 .66، ص.الجزائر..المجاعات فً ٌٌحً بوعزٌز،  (3)
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   م1871الحدادائر قبيل مقاومة المقراني و أوضاع الجز          الفصل األول:     

العوامل وليس الطبيعية  فحسب ه أسباب المجاعة إلى كل ىذ إجماال نقول البّد من ردّ 
حايا م حيث قّدر صاري جياللي الضّ :3:8-م3:89يمغرافي الدّ  االنخفاضفيي كانت مصدر ،

، في حين كان عدد األوربيين في تزايد مستمر فقد (1)بمميون نسمة وىو ما يمثل ثمث السكان
 .(2)ألف وذلك راجع إلى عدم تأثرىم باألزمة 494إلى  وارتفعواألف  442كانوا 

 الشعبية االنتفاضاتالمبحث الثالث: 

فقد  دة زعماء الطرق الصوفية والزواياشعبية مسمحة بقيا انتفاضاتلقد شيدت الجزائر عدة 
س يما التي حدثت خالل  ،لمقاومة األمير عبد القادر امتداداتفي الواقع  االنتفاضاتكانت ىذه 

الخمسينات والستينات ، فقد حدثت في زمن غابت فيو جميع التدخالت األجنبية والمساعدات 
الفرنسي عمى الجزائر تسمط القوي عمى الضَّعيف ، ومع  االستعمارالخارجية لمجزائريين وتسمَّط 

 م;3:6عاطشة واحة الز  انتفاضةومنيا  ،ذلك كان مشعل المقاومة يجد دائما من يرفعو
 .(3)م3:86م، وأوالد سيدي الشيخ 3:79 -م 3:72الزواوة  وانتفاضات

 م 1849 (*)واحة الزعاطشة انتفاضة/ 1

 

                                                           
 .632م، ص6436،ن(، ، )ب، م22-26تارٌخٌة المغربٌة، ع ، المجلة الم1797 -م1798الكارثة الدٌمغرافٌة جٌاللً صاري،  (1)
 .68، صعات فً الجزائر...المجا ٌحً بوعزٌز،( 2)
م، 2222، ن(، دار الغرب اإلسالمً، )ب، م ،م(1691 -م1781خالصة تارٌخ الجزائر)المقاومة والتحرر أبو القاسم سعد هللا،  (3)

 42ص

كلم من عاصمة الزٌبان بسكرة ، ذكر أنها واحة صغٌرة تملك من السحر ما ٌعجز  68تقع فً الزاب الغربً ببلدٌة لٌشانة على بعد ( *) 

ثورة واحة العامري كانها بحفر خندق ٌحٌط بجمٌع المساكن على شكل دائري لحماٌتها. أنظر شهرزاد شلبً، اللسان عن وصفه قام س
، رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر فً تارٌخ الجزائر الحدٌث والمعاصر، الشعبٌة بمنطقة الزٌبان فً القرن التاسع عشر وعالقتها بالمقاومة

  .46م، ص2224-م2223لخضر، باتنة، اج قسم التارٌخ وعلم اآلثار، جامعة الح
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   م1871الحدادائر قبيل مقاومة المقراني و أوضاع الجز            الفصل األول:  

قرى ومدا شر م تطمع المستعمر إلى ما حوليا من 3:66مارس  6مدينة بسكرة في  احتاللبعد 
األمير  استسالم، فبعد  واحة الزعاطشة لإلجياز بيا، ومن المناطق التي صعب عميو احتالليا

 (*)يانبوز الشيخ  م تفرق أتباعو وتعاىدوا عمى مواصمة الجياد، منيم3:69عبد القادر سنة 
الح والذخيرة وذلك وبدأ يحضر لمجياد بالعمل عمى جمع الس   واحة الزعاطشةالذي لجأ إلى 

 .(**)زاوية الهاملوايا منيا كما تعامل مع بعض الزّ .م;3:6من عام  ابتداء

يا فشمت ىذا مازاد األىالي قوة وعزيمة في عمى المنطقة لكنّ  االستالءلقد حاولت فرنسا  
مكان  صد  العدو فما كان من الشيخ بوزيان إالَّ أن يعمن الجياد فتوافد المتطوعون من كل

دوا لذلك ، حاول الفرنسيون حصار الواحة وجنّ  (1)بو ليتحصنواوحفروا خندقا حول الواحة 
وذلك لتشمل جبال األوراس  (2)عمالءىم إالَّ أنَّ نشاط الشيخ بوزيان نجح في توسيع دائرتو

حاولوا كذلك ضرب الواحة بعد كما ، (3)والحضنة، باتنة، سطيف، سيدي عقبة، بوسعادة
ويعترف المؤرخ  سكانيا لكن بال فائدة. استسالمصد زاوية الشيخ بوزيان قالحصار وقصفوا 
>" أنَّ ثوار الزعاطشة ليسوا أعداء متعصبين ضعفاء (***)HERBILLONالفرنسي ىيربيون 

و حرام ونقل عن بعضيم قولو بأنّ  ،كما كان يشاع بل إّنيم مكافحون حيويون نشطون صبورون
 كما يحرم عمييم دخول مكة المكرمة".عمى الفرنسيين دخول الزعاطشة 

 

                                                           
 .84 -83ص :م، ص 2222، جامع الكتاب، الجزائر، أبحاث وآراء فً تارٌخ زٌبان بسكرة عبد الحلٌم صٌد، (1)

م، من أسرة مشهورة من بسكرة وهً عرش الدواودة درس فً زاوٌة الجزائر ، بعد سقوط 6244هو أحمد بوزٌان بن إسماعٌل ولد ( *)

 .46شهرزاد شلبً،المرجع السابق، ص العاصمة عاد إلى الزٌبان،شارك مع األمٌر عبد القادر فً عدة معارك.أنظر :

هً واحدة من الزواٌا الشهٌرة بالقطر الجزائري، والتً عملت فً سبٌل الحفاظ على مقومات الشعب الجزائري، فهً تقع بقرٌة ( **)

كلم جنوب شرق بوسعادة.أنظر: عبد  62كلم جنوبا عن الجزائر العاصمة ، وعلى مسافة  282الهامل هذه األخٌرة التً تبعد بحوالً 

ص  م،2266،الجزائر،،دار الخلٌل القاسم2ً،طم1691-م1791الهامل مسٌرة قرن من العطاء والجهاد  زاوٌةالمنعم القاسمً الحسنً، 

42. 
 .682، الجزائر،)ب،س،ن(، ص6ج ،م1691-م1781معركة اإلسالم والصلٌبٌة فً الجزائر صالح عوض،  (2)
 .42م، ص2262إبن الندٌم، الجزائر، ،التماثٌل فً حركات التحرر المغاربٌة )الجزائر، تونس، المغرب ( أحمد عبٌد، (3)

م عاقب سكان الزعاطشة فقام بقطع المئات من 6344م ،فً 6362بالجزائر  التحقم 6366م، إنضم إلى الجٌش 6244ولد فً ( ***)

، مرجع سابق ، محمد عٌساوي ، نبٌل شرٌخً م أصبح مارشاال . أنظر:6316فً  أشجار النخٌل بغرض نزع الحماٌة على الثوار

 .623ص
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    م1871الحداد زائر قبيل مقاومة المقراني وأوضاع الج        الفصل األول:      

الثورة لتشمل كل مقاطعة قسنطينة ، واشتد ساعد الثوار وتوسعت الرقعة الجغرافية  امتدت
الزعاطشة وطولقة وُمِنّي لنشاطيم ىنا قامت فرنسا بمضاعفة قواتيا ، وجرت معارك طاحنة في 

 العدو بخسائر فادحة في الّضباط والجنود وتواصمت المعارك في مناطق عدة وكان الثوار
 استجمبوار عن منعطف جديد في المقاومة، إالَّ أنَّ الفرنسيين كادت أن تعبّ  االنتصاراتيحرزون 

فبدأت ىذه القوات في دك حصون  (1)مزيدا من القوات المزودة بأضخم المدافع البعيدة المدى
آالف نخمة ورمييا في الخندق لممرور عمييا كجسر، فقد  32القرية بالمدفعية وقطع أزيد من

تمكن العدو من إحداث ثغرات في حصون الواحة ممَّا تسبب في وقوع مواجيات دامية 
عدو خالليا أبشع ال ارتكبوالمجاىدين ، وقد  الفرنسية  بالرصاص والس الح األبيض بين القوات

 ،(2)قتل كل حي في الواحة يذه الجرائم وأنواع التنكيل تموب، الجرائم في حق األطفال والن ساء 
وتمَّ إلقاء القبض عمى القائد عمي بوزيان الذي كان جريئًا وقطعوا رأسو ورؤوس أوالده الثالثة 

قطعوا رأس صديقو كمَّا  ، وذلك خوفا من أن ينتقم ألبيو(3)سنة 38الذين ال يتجاوز أكبرىم 
ممت رؤوسيم إلى بسكرة وعمقت عمى أبوابيا لمدة ثالثة أيام قبل وحُ  ،(*)الحاج موسى الدرقاوي

 .(4)أن تنقل إلى متحف األنثروبولوجيا في باريس وىي ال تزال إلى غاية اليوم ىناك

 م1857 –م 1850منطقة الزواوة  ةانتفاض/ 2

الزعاطشة تنتيي حتى شيدت منطقة الزواوة الواقعة بالوسط الشمالي  انتفاضةلم تكد 
  (**)بوبغمةالشريف  لقائدين بارزين وىما اسمينالتي تحمل  االنتفاضةوىي  تحركا جديدا،

                                                           
 .683صالح عوض، نفس المرجع، ص( 1)
 .84عبد الحلٌم صٌد،نفس المرجع، ص  (2)
 .22م، ص2224موفم للنشر، الجزائر، ،الجزائر بلد التحدي والصمودمحمد الصالح الصدٌق،  3

فً  التقىهو سً موسى بن حسن المصري الملقب بوحمار، ولد بمصر قام بالعدٌد من الرحالت أهمها سورٌا والجزائر و طرابلس، *

عنها الطرٌقة الدرقاوٌة ، دافع عن الصحراء من التواجد الفرنسً ، ٌعتبر  فانشقتهذه األخٌرة بمإسس الطرٌقة الشاذلٌة وأقنعه بإتباعها 
، دار هومة ، الجزائر، م1681 -م1788اإلحتالل الفرنسً للصحراء الجزائرٌة عاطشة . أنظر: إبراهٌم مٌاسً، أحد أقطاب ثورة الز

 .663م،ص 2228
  .88شهرزاد شلبً، المرجع سابق، ص 4

المصادر  اختلفتالحقٌقً محمد األمجد بن عبد الملك، عرف بوبغلة نسبة إلى بغلة كان ٌركبها كانت تمتاز بحاسة شم العدو ،  اسمه**

م، تلقى تعلٌما قرآنٌا كما تلقى تكوٌنا عسكرٌا خالل جهاده فً صفوف جٌش األمٌر عبد القادر 6362م و 6324حول تارٌخ والدته مابٌن 

 .22م،ص 2222، وزارة المجاهدٌن،م1691 -م1781موسوعة أعالم الجزائر  ،.أنظر: بن نعٌمة عبد المجٌد وآخرون
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    م1871أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني و الحداد        الفصل األول:      

  (1)م قادما من غرب البالد;3:6الزواوة في نياية عام  وفاطمة نسومر، لقد دخل بوبغمة منطقة
وىذا يعني أنو انتظر مدة سنتين كاممتين قام خالليا  ،م3:73لم يبدأ دعوتو لمثورة إالَّ في عام 

بدراسة المنطقة من جميع الّنواحي ، فتعرف أوال عمى موقف الّسكان من فرنسا ومدى 
كذلك بمعرفة وتحديد  ، كما اىتم (2)دعاىم إلى الثورةلتقديم المساعدة لو إذا ما  استعدادىم

وحّدد المناطق  لالستعمارالعناصر التي يجب ضربيا في البداية كالّشخصيات الموالية 
  الضرورة. اقتضتإلييا إذا  االلتجاءالتي يمكن  االستراتيجية

شريف  أعمن ثورتو وقرر اليجوم عمى زاوية ابن عمي االستعداداتكل  استكملفبعد أن 
في صفوف  م ىذا ما أثار االرتباك3:73مارس  32قرب أقبو ببجاية ،وكان ذلك يوم  شالطة

، فالشريف بوبغمة برز بكونو رجل حرب حيث نّظم وسيَّر حركتو التي (3)القوات الفرنسية
ألف مقاتل لمقضاء عمى ىذه المقاومة كمَّا أرسمت  2:من الجيش الفرنسي أن يسَّخر  استدعت

قبائل أخرى مثل  انضمامأن يكسب  استطاع، لكن بوبغمة  (4)لمقضاء عمييا جنراالتفرنسا عدة 
 قبيمة معاتقة وقشتولة و بني إسماعيل.

وقائده النقيب  م تمكن بوبغمة من إلحاق اليزيمة بالجيش الفرنسي3:73أوت  :3في 
دامت شيرًا كامال  بيميسيوبحممة يقودىا  االستعماريةمطات ت عميو السّ ، فردّ  PECHOTبيشو

أخضعت خالليا بعض القبائل ، ونتيجة لذلك قرر بوبغمة العودة إلى منطقة مميكش في حوض 
إليو ىناك عمر شيخ زاوية محمد بن عبد الرحمان الرحمانية  وانضم (5)واد الساحل الغربي

 م قاد3:76حركتيم إلى مناطق جرجرة والبيبان والبابور وحوض الصومام ، في عام  وامتدت

  
                                                           

  .86أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص  (1)
 .42م، ص6431، 4مجلة الباحث، مصلحة التارٌخ، الجزائر،ع  م،1791-م1791ثورة الشرٌف بوبغلة محمد سً ٌوسف،   (2)
 .626 -622م، ص ص: 2222، ن(، ،) د، م، ج(، )ب، م لمحات من جهاد الشعب الجزائريإبراهٌم مٌاسً،  (3)

)4  ( AHMED AKKACHE ,LA RESISTANCE ALGERINNE DE 1845 A 1945 , SNEP, ALGER,1972,P7.  
 .624إبراهٌم مٌاسً، نفس المرجع، ص  (5)
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    م1871الحداد أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني و        الفصل األول:      

قوات ضخمة القتحام جبال جرجرة واغتنم  (*)RANDON  راندون  الحاكم العام لمجزائر
فرصة تمرد الّسكان ضدَّ آغا سباو بمقاسم أوقاسي بتحريض من الّشريف بوبغمة وتوغل إلى 

حول المنطقة وأمكن لو خالل ىذه المطاردة القضاء عمى القائد الشريف  واستطمعحوض سباو 
 .(1)م3:76بوبغمة في ديسمبر 

فاطمة حول  التفتبوبغمة فمقد تمقتيا أيادي أخرى  باستشيادالزواوة لم تنتيي  انتفاضةلكن 
ن فاع عن العقيدة و األرض، فقد كان القروييالتي دعت إلى الجياد من أجل الدّ  (**)نسومر

ويذىب الفرنسيين  ،بحياتو افتدائيابعضيم قرر  حتى أنَّ  مستعدين لمموت دفاعا عن عرضيم
يا كانت تظير في كوكبة من الن ساء في لباس ومر أنَّ الذين حاربوا أىل زواوة بقيادة فاطمة نس

م ىي 3:79يونيو  46وقد كانت معركة إيشريضن  جال عمى القتال ،أحمر وكانت تحرض الرّ 
الحاكم العام راندون لمخروج  اضطرآخر فصل من المقاومة التي برزت فييا فاطمة نسومر فقد 

ولم يا الثوار بطولة وشجاعة ال توصف ، وقد أبدى في (2)بنفسو لإلشراف عمى ىذه الحممة
اء القبض وتمَّ كذلك إلق (3)م 3:79يوليو  9الحاج عمر يوم  اعتقالتتوقف المعارك إالَّ بعد 
م عن عمر 3:85جن المؤبد وتوفيت عام ة اآلخرين وحكم عمييا بالسّ عمى فاطمة نسومر والقاد

 .(4)سنة 55

  

                                                           
 .628بسام العسلً، مرجع سابق، ص  (1)
م 6386 دٌسمبر 66م،كّما عٌن حاكما عاما للجزائر من 6386أكتوبر 21جانفً إلى  4م، عٌن وزٌرا للحربٌة من 6248ولد فً عام ( *)

 .612م.أنظر: محمد عٌساوي، نبٌل شرٌخً، مرجع سابق، ص6326م، توفً فً 6383أوت  66إلى 
 .82ص ، خالصة تارٌخ ....أبو القاسم سعد هللا،  (2)

بمقاومة بوبغلة  التحقتم 6342حمانٌة ، فً عام فً أول شبابها بالزاوٌة الرّ القرآن م بالقبائل بقرٌة ورجة، حفظت 6362ولدت عام ( **)

م 6382جوٌلٌة  22، ألقً علٌها القبض فً   ماكماهونسنة ضد قوات الجنٌرال  24وقدمت درسا بلٌغا فً الشجاعة وعمرها ال ٌتجاوز 

من المقاومة إلى الحرب من أجل اإلستقالل م ببنً سلٌمان أنظر: محمد الشرٌف ولد الحسٌن، 6316وسجنت إلى أن وافتها المنٌة فً 

 .22-26م،ص ص :2262، دار القصبة، الجزائر، م1691-م1781
 . 621بسام العسلً، مرجع سابق ،  ص  (3)
 .86، ص  خالصة تارٌخ .... أبو القاسم سعد هللا، ( 4)
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    م1871الحداد أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني و         الفصل األول:     

  م1864 لشيخا/ انتفاضة أوالد سيدي  3

م اندلعت ثورة أوالد سيدي الشيخ فرع الشراقة بالجنوب الوىراني وكانت 3:86في عام 
 الصبايحية دوافعيا األوضاع المتدىورة والظمم االستعماري ، ومازاد الطين بمَّة ىو اعتداء جنود

التابعين لممكتب العربي بالبيض عمى سي فضيل كاتب سي سميمان بن حمزة زعيم أوالد سيدي 
، وكان سبب ذلك االعتداء أّنيم كانوا يمعبون لعبة "اليف" (1)م3:86جانفي  42الشيخ يوم 

 عبة تدخل أحدفي الجنوب وىي تشبو لعبة الشطرنج ، خالل ىذه المّ  وىي لعبة ذات شيرة واسعة
ى ذلك إلى حدوث مشاجرة بين جنود وحرك بيدق بطريقة غير صحيحة وأدّ  (*)الصبايحية جنود

إلى مقر المكتب العربي وعوقب ىناك ، ولمَّا عمم سي سميمان  فاقتادوهالصبايحية وسي فضيل 
ىذا األخير أنَّ ما حدث إىانة لو  اعتبربالحادث أسرع إلى المكتب وأطمق سراحو وبذلك 

الفرنسي وقرر الجياد من أجل  االستعمارورة في وجو عال نار الثّ ىنا أخذ يستعد إلشّ ،  ولعائمتو
 طرده من أرض األجداد.

لو عدد البأس بو من  واستجابلقد أعمن سي سميمان الجياد بعد أن وافقو المجمس 
، ولم فوا سي الفضيل بأن يقوم بإبالغ كل القبائل والعروش بيذا القرار الميم األنصار، فقد كمَّ 

أفريل  :نيرانيا يوم  اشتعمتلمثورة  و  االستعداداتم حتى تمت 3:86يمضي شير فيفري 
م حينما باغتت قوات أوالد سيدي الشيخ مخيم الجيش الفرنسي في ىضبة عوينة بوبكر 3:86
، وأسرع سي سميمان  اليمع في صفوف القوات الفرنسية البيض فأثار ىذا اليجوم المفاجئ شرق

وقتمو ولكن حراسو قتموا سي سميمان في  BEAPRETEREة إلى خيمة العقيد بوبريترقائد الثور 
 وتعرضت عدة مواقع ومراكز  (2)قوات الثورة وانتصرتالمعركة  استمرتحظة، ورغم ذلك نفس المّ 

                                                           
 .222م، ص 2262، دار المعرفة، الجزائر، 6، جتارٌخ الجزائر المعاصر،بشٌر بالح وآخرون (1)

هم فرق مجندة فً صفوف الجٌش اإلفرٌقً معروفة منذ العصر التركً وتعنً الخٌالة ، التحقت بخدمة فرنسا منذ األشهر األولى ( *)

 الموجز فًم أنظر: ٌحً بوعزٌز، 6364سبتمبر  62لتؤسٌس فرق الزواوة وتم تؤسٌس أول كتٌبة للصباٌحٌة فً مدٌنة الجزائر بتارٌخ 

 .663م، ص2224م، ج(، الجزائر،  ،) د،2، ط6، جتارٌخ الجزائر
 .266م، ص6448، ن(، ، )ب، م6المتحف الوطنً للمجاهد ،عمجلة الذاكرة،  ،ثورة أوالد سٌدي الشٌخإبراهٌم مٌاسً،  (2)
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    م1871أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني و الحداد        الفصل األول:      

ليجمات وتكبدت خسائر في عدة مناطق مثل التل الوىراني ومنطقة لممستعمر الفرنسي 
 .(1)سطيف

خمف سي سميمان أخوه سي محمد بن حمزة وامتدت الثورة إلى عدة مناطق من أرض 
، وأمام ىذا الوضع  الوطن قادىا زعماء أوالد سيدي الشيخ و قاموا بمياجمة المراكز الفرنسية

، لكن رغم ىذا  جنراالتقامت فرنسا بتجنيد كل قواتيا لمتصدي ليم وعينت لذلك عدة الخطير 
في كل  اتساعامود أمام المجاىدين بل بالعكس زادت رقعة المعركة الّدعم الكبير لم تستطع الصّ 

د فعل قام الفرنسية، وكرّ  االقتصاديةمن سعيدة واألغواط وىاجموا الكتائب الفرنسية والمؤسسات 
قام الجنيرال يوسف  ، كذلك (2)الفرنسي بتدمير القرى ومصادرة أراضي القبائل الثورية الجيش

كما قامت القوات الفرنسية بحرق محاصيل  ، من أغنام وأبقار القبائلبمصادرة كل ما يممكو 
 .(3)الحصاد) القمح والشعير( و القرى

ي معركة سيدي الشيخ متأثرا ف، وذلك الزعيم الثاني لمثورة  استشيدم 3:87فيفري  44في يوم 
و سي فخمفو في قيادة الثورة أخوه سي أحمد ولد حمزة ، لكن القائد الحقيقي كان عمّ  بجروح

حاسي " منيا معركة  االستعمار ة معارك  ضدّ عدّ  و وخاض االثناناألعمى وىذا نظرا لصغر سنّ 
  (4)ر في األرواح والعتادم وتكبد خالليا الطرفان خسائ3:88بن العتاب " و"غار القيفور " عام 

ت المجاعة وأودت البؤس وعمّ  انتشرنة قد عاكست الثوار، حيث كانت الظروف في ىذه السّ 
سي أحمد بمرض الكوليرا  عيمم توفي الزّ :3:8، في شير أكتوبر (5)الكثير من الجزائريينبحياة 
المحاوالت الفرنسية المتكررة رغم  و سي األعمى.إلى جانب عمّ  المسؤولية أخوه سي قدور فتحمل

 ع ىكذا حتى تقمص لم تنجح وبقي الوضّ  توقيف القتال ، إالَّ أنَّيالل في مفاوضات معيم خو لمدّ 

                                                           
)1  ( AHMED AKKACHE, OP.CIT, P 18. 

 .223بشٌر بالح وآخرون، المرجع السابق، ص( 2)
)3  ( AHMED AKKACHE, OP.CIT, P19. 

 .224بالح وآخرون،المرجع السابق، ص بشٌر  (4)
 .26محمد الصالح الصدٌق، مرجع سابق ، ص  (5)
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    م1871أوضاع الجزائر قبيل مقاومة المقراني و الحداد        الفصل األول:      

 ليفسح المجال لثائر آخر من أوالد سيدي الشيخ أكثر صمود وىو 1نشاط الثورة شيئًا فشيئاً 
 .(2)ن وأصبح ضعيف الجسدبدال من سي األعمى الذي كبر في الس   بوعمامة

                                                           
  .224بشٌر بالح وآخرون ، المرجع السابق، ص  (1)
 .84م، ص 6446دار البعث، الجزائر، ، 6، ج ملحمة الجزائر الجدٌدةعمار قلٌل ، ( 2)



 

 

 

 

 

 

                                         
 
 
  

 التعريف بشخصية المقراني والحداد      
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 المقراني و الحداد التعريف بشخصية           الفصل الثاني                     

 المقراني  ل: العائمة المقرانية وشخصيةالمبحث األو

  المقراني/ مولد ونسب 1

بكالية  (*)مجانة ـ( بناحية8181 -ـ8181مابيف )بف أحمد المقراني  محمد المقراني كلد
عاشت منذ قركف في قمعة بني  في أسرة كبيرة كعريقة ، ( 02أنظر ممحق رقم)  برج بكعريريج

كحتى بعده ، شاركت إلى جانب أحمد بام  االحتالؿكىي ذات مكانة سياسية بارزة قبؿ  عباس
 (1)ـ.8181في صدِّ الغزك الفرنسي عمى قسنطينة سنة 

غـ مف الشيرة التي نالتيا العائمة المقرانية  كالدكر السياسي ك العسكرم الذم لعبتو عمى الرّ 
الفرنسي في الجزائر ، إالَّ أفَّ المؤرخيف لـ  االستعمارسكاء في العيد العثماني أك أثناء فترة 

رب األقصى يتفقكا في تحديد أصكؿ ىذه العائمة ، منيـ مف ينسبيـ إلى العائمة اإلدريسية بالمغ
حيث كاف أجدادىـ مف مدينة فاس يقيمكف ىناؾ منذ عيد إدريس األكؿ بف عبد اهلل الكامؿ بف 

سب لممؤرخ محمد الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ، كنجد في كتاب النّ 
 األشماكم أنَّو صنَّؼ المقرانييف مف األشراؼ كأدعى بأنَّيـ مف ساللة سيدم بكزيد بف إدريس

ىذه الساللة في المغرب  انتشرتالثاني مف ساللة الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب، كقد 
بأفَّ أبناء سيدم بكزيد بف إدريس  ـ ، كذلؾ يذكر81ؽ لمقرف ق المكاف4اإلسالمي منذ القرف 

ستقر ببجاية كبعد لرحماف، كيقكؿ بأفَّ ىذا األخير اأربعة كىـ محمد كعمي ك عبد اهلل كعبد ا
 نجد كذلؾ الكرثالني ، (2)ـ8951أمقراف جدُّ المقرانييف األكؿ الذم تكفيَّ عاـ  ابنوخمفو  مكتو

 
                                                           

، دار الهالل، 5ط ،م(06م ) رواد المقاومة الوطنٌة فً القرن 0691 -م0321شخصٌات بارزة فً كفاح الجزائر  سعٌد بورنان، (1)

 .341م، ص5002الجزائر، 
دار الكتاب  ،م(06-م09العسكري القرنمجانة عاصمة إمارة المقرانٌٌن )ثالثة قرون من النضال السٌاسً والجهاد مزٌان وشن،  (2)

 .50-47م، ص ص : 5005 )ب، م ، ن(،العربً،

كلم ،تعتبر مركز سكانً هام تحتل موقعا إستراتٌجٌا ٌربط المناطق الجبلٌة 33تقع شمال عاصمة الوالٌة برج بوعرٌرٌج على بعد ( *)

 .51ان وشن، نفس المرجع، ص شماال وسهول مجانة الشهٌرة إلى مدٌنة برج بوعرٌرٌج جنوبا أنظر: مزٌ
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فرحكف أنَّو نّص عمى  البفرفاء ينسبيـ إلى األشراؼ حيث يقكؿ:" كقد رأيت في طبقات الشّ 
المؤرخيف مف ينسبيـ إلى الحفصييف الذيف حكمكا قسنطينة بعد ىناؾ مف ، ك (1)شرؼ المقرانييف"

ـ كمنذ ذلؾ 8981اإلسباني لبجاية ، كأستقر أحد أفراد العائمة ببرج بني عباس عاـ  االحتالؿ
 . (2)أصبحت العائمة ذات سيادة عمى المنطقة

أفَّ أسرة المقراني تنسب إلى فاطمة الزىراء في كتابو العبر  يذكرفأماَّ المؤرخ ابف خمدكف 
 بجباؿ قمعة بني حماد في المعاضيد استقركابنت الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كاف أفرادىا قد 
 انتقمكاتاريخيـ باألمراء الحمادييف الذيف  كارتبطشماؿ مدينة المسيمة كشرؽ مدينة برج بكعريريج 

الـ مف ، كنجد أفَّ يحي بكعزيز يذكر بأفَّ المقرانييف ينتمكف إلى عبد السّ  (3)فيما بعد إلى بجاية
 .(4)أكالد حناش أك ابف عباس ابف خفير مف بطف الخراج

عبد  البففقد نقؿ بأفَّ فرع المطرفة كاف رئيسا  FEREAUأماَّ المؤرخ الفرنسي فيرك 
السالـ كأكالد بالقندكز المقرانييف، كفرع المطرفة ىذا ينتمي إلى فرع الخراج مف أكالد فراج بف 

  (5)مطرفة بف عبيد اهلل الفرع الثالث لعرب المعقؿ الذيف كانكا ينتشركف في المغرب األقصى
 كيضيؼ كذلؾ في ركاية أخرل أفَّ األمير عبد الرحماف مف أصؿ مغربي قدـ إلى منطقة،

جرجرة في النصؼ الثاني مف القرف الخامس عشر الميالدم ، ككاف يبيع الطالسـ كيمارس 
إلى منطقة بني  انتقؿمدة ثـ الشعكذة فناؿ بذلؾ شيرة كبيرة لدل سكاف المنطقة كاستقر بيا ل

إلى قبيمة بني عباس البربرية كىذا حسب ما يذكر فيرك كدليؿ  ، كما أّف البعض ينسبيـعباس
 عكسيا في المغة نفسيا  ك كممة بربرية تعني الكبيرأمقراف كىي  اسـأفَّ األسرة تحمؿ ىؤالء ىك 

                                                           
 .14ص  م،3706، المطبعة الثعالبٌة ، الجزائر،نزهة األنصار فً فضل علم التارٌخ واألخبارالحسٌن الورثالنً، (1)
 .533م ، ص 3767 ك(،،، )م،و3، ج تارٌخ الجزائر فً القدٌم والحدٌث مبارك محمد الهاللً المٌلً،(2)
العبر ودٌوان المبتدأ و الخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان كتاب عبد الرحمان بن خلدون،  (3)

 .536، ص م5000بٌروت،،، القسم األول، دار الفكر4، مجاألكبر
 . 21م، ص3753، الجزائر، (ش،و، ن، ت) ،م ودور عائلتً المقرانً والحداد0380ثورة ٌحً بوعزٌز، (4)
  .51السابق، ص مزٌان وشن، المرجع  (5)
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كما يدعمكف قكليـ بأفَّ سالطيف اإلمارة كانكا يمقبكف بالعباسي غير  األسرةصغير  أمزياف تعني
 . (1)ىذا الرأم لـ يجدكا لنا أصكؿ بني عباسأفَّ أصحاب 

 رة أكالد مقراف إلى أصكؿ أكربية حة ترجع أسىناؾ ركايات أخرل ال أساس ليا مف الصّ 
أكرد بعضيا فيرك الذم يقكؿ أفَّ أكالد مقراف كانكا يتداكلكف فكرة مفادىا أنَّيـ ينحدركف مف ،فقد 
عمى خبر نشرتو جريدة  اعتماداالفرنسية ، كذلؾ  (*) Montmorencyمونتمورنسي أسرة 

نقال عف جريدة  Henri Couvainيد ىنرم ككفاف ـ لمسّ 8198مام  88األخبار بتاريخ 
قائد بني عباس  (**)سي لخضر المقراني حيث ذكر فيو أفَّ constitutionnel  le الدستكرم

أحد أفرادىا اإلسالـ بالمغرب األقصى كاعتبر مف  اعتنؽينحدر مف أسرة مكنتمكرنسي التي 
أمَّا العربي منكر فيذكر أفَّ عائمة المقراني ذات أصكؿ شريفة منبعيا بالد القبائؿ ،(2)األشراؼ
 .(3)بيا منذ الفتكحات اإلسالمية األكلى لنكميديا استقركا

سب سكنت منطقة بمزمة أفَّ أسرة المقراني شريفة النّ  أمَّا جميمة معاشي ، فإنَّيا تذكر لنا
يف السادس كالسابع ىجرم أم بيا خالؿ القرن استقربباتنة ، كأفَّ رأس األسرة ىك بكزيد الذم 

كعندما تكفيَّ خمَّؼ كراءه أربعة أبناء كىـ : عمي كعبد اهلل كمحمد كأحمد الذيف ـ ، 88ـ ك88
 .(4)تكزعكا بشرؽ البالد كانقسمكا إلى عدة فرؽ

ؼ بيف المؤرخيف كالكتاب فإفَّ أغمبيـ يرجحكف النسب الشريؼ ألكالد كميما يكف مف اختال
 العائالت الكبيرة ذات النفكذ  اتبعتوإلى آؿ البيت الذم  انتسابمقراف ، كىذا النسب الشريؼ ىك 

                                                           
رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر فً تارٌخ الجزائر خالل  (،م0328-م0303أسرة أوالد مقران خالل العهد العثمانً)لخضر بوطبة،  (1)

 .57 - 56م،ص ص : 5004-م5003العهد العثمانً، قسم التارٌخ، جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم اإلسالمٌة، قسنطٌنة، 
 .11 - 15نفسه، ص ص:  (2)

م،من أبرز شخصٌاتها آن دوقة 34و م33هً من أشهر األسر الفرنسٌة النبٌلة،التً لعبت دورا فعاال فً فرنسا خالل القرنٌن (*)

م(، وهنري 3315التً كانت مستشارة للملك الفرنسً فرنسوا األول ) Anne duc de Montmorency    مونتمورنسً

 .15مرجع، ص م(.أنظر: لخضر بوطبة، نفس ال3312الثانً)

     .11م.أنظر: لخضر بوطبة، نفس المرجع ، ص 3643هو إبن خلٌفة مجانة أحمد بن محمد، توفً فً عام (**)

 . 536 ص م،5004، دار المعرفة، الجزائر، م06تارٌخ المقاومة الجزائرٌة فً القرن  العربً منور،(  3)
، االجتماعٌة، رسالة ماجستٌر معهد العلوم م06م إلى القرن 09الشرق الجزائري من القرن  األسر الحاكمة فً باٌلكمعاشً،  جمٌلة(  4)

 .20م، ص 3773 -م 3770جامعة  قسنطٌنة، 
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 االنتسابالركحي كعميو حرصت مثؿ ىذه العائالت عبر التاريخ اإلسالمي أف يككف ليا شرؼ 
ليذه الركايات يبقى نسب أكالد مقراف غامضا، مع أننا  استعراضناكمف خالؿ ، (1)إلى آؿ البيت

 أنظر، كعائمة المقراني تممؾ شجرة نسب (2)نرجح القكؿ الذم ينسبيـ إلى األشراؼ األدارسة
 (. 03رقم)ممحق 

 باألتراك مالمقرانيين وعالقته تنامي نفوذ/ 2 

ـ قاـ األمير عبد الرحماف بترؾ جبؿ عياض بالمعاضيد، 89صؼ الثاني مف القرف في النّ 
أكال بقرية مكقة ثـ بالشكاريخ كأخيرا بقمعة بني عباس شماؿ  كاستقرإلى جيات البيباف  كانتقؿ

، يقكؿ الشيخ الكرثيالني :" إفَّ مؤسس إمارة القمعة ببني عباس ىك سيدم  (3)غرب سيؿ مجانة
أحمد بف عبد الرحماف زكاكم" حيث أقاـ قصبة لحكمو كعاصمة لممقرانييف حصينة في مكقع 

متميز، كمَّا أسس زاكية لتعميـ كتدريس القرآف الكريـ كأنشأ كذلؾ جيشا قكيا تكسع بو  استراتيجي
لى حدكد تكنس كثبت أركاف مممكتو كعاش ىناؾ حتى تكفيَّ عاـ في أعماؽ الصحراء ك  ا 

مطاف عمى المنطقة بيف الساحؿ أحمد أمقراف الذم لقب بالسّ  ابنو، بعد ذلؾ خمفو  (4)ـ8911
جاعة كنصيب مف العمـ كالمعرفة تمكف مف جمع شمؿ ، فقد كاف رجال يتحمى بالشّ  (5)كالحضنة

ليو يعكد الفضؿ في رفع  عطائيا المكانة السّ عائمتو كا  كبعد  كاالقتصاديةياسية سمعة اإلمارة كا 
ف نفكذا كاسعا في المنطقة ، كقد عرفت اإلمارة  ابنوكفاة ىذا األخير خمفو  عبد العزيز الذم ككَّ

الذيف شدَّ بيـ أزره  (*)بقبائل الحشمأزىى عصكر قكتيا كميابتيا في عيده حيث عزز أركانيا 
. 

                                                           
 .52مزٌان وشن، مرجع سابق، ص   (1)
 .12لخضر بوطبة، المرجع السابق، ص  (2)
 .22م، ص 5007، عالم المعرفة ، الجزائر،  م0380ثورة الباشاغا محمد المقرانً والشٌخ الحداد عام  ٌحً بوعزٌز،( 3)
 .20سابق، المرجع الالحسٌن الورثالنً، ( 4)
 .24ٌحً بوعزٌز، نفس المرجع ، ص   (5)

مع الحسٌن بن خٌر الدٌن فً إفتكاك مدٌنة وهران  لالشتراك اختارهمأطلق هذا المصطلح على مجمل أنصارأحمد المقر انً، الذٌن  (*)

وضع قبائل الحشم م.أنظر: كمال بٌرم، 3653إلى فرق حرس المقرانً، تعرضت لعقوبات كبٌرة نتٌجة دعمها لثورة  وتحولوام، 3341

 .20م، ص 5033، 35، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، جامعة األمٌر عبد القادر، قسنطٌنة، عبالحضنة 0380 انتفاضةالمقرانٌٌن بعد 
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 ياسيةلقد كانت فكرة اإلمارة عمى شكؿ النِّظاـ األميرم العائمي المتكارث عمى األنظمة السّ 
ياسية ، ىكذا كانت فكرة اإلمارة المقرانية كالمكانة السّ  كاالقتصاديةعامة الركحية يعتمد عمى الزّ 

كىي تناضؿ سياسيا كعسكريا كتكاجو المتمرديف كتصارع اإلسباف عمى التي دامت ثالثة  قركف 
كانت ىناؾ عالقات ، ك (1)سكاحؿ بجاية كالجزائر كىي عمى ذلؾ إلى أف جاء العثمانيكف األتراؾ

يف بربركس الدّ ني عمى عالقة باألخكيف عركج كخير معيـ حيث كاف األمير عبد العزيز المقرا
ـ ، فقد تمكف عبد العزيز 8981عاـ في الجزائر  استقرارىماخاصة بعد  كتكطدت ىذه العالقة

مقاتؿ بمساعدة األتراؾ كذلؾ مف أجؿ المشاركة مع حسيف بف  88111مف تككيف جيش قكامو 
يف في تحرير تممساف ككىراف مف اإلسباف ، كذلؾ شارؾ مع الكالي صالح رايس في خير الدّ 

ات العاصمة ، كبيذه الطريقة ربط المقرانيكف صالتيـ يما إلى سمطتحرير كرقمة كتقرت كضمّ 
بالسمطة التركية الجديدة بالجزائر ، غير أفَّ ىذه العالقات الطيبة لـ تدـ طكيال بيف الطرفيف 

مطة التركية العامة كذلؾ ألفَّ صالح رايس كاف يرل دمج كؿ اإلمارات المحمية في إطار السّ 
بجاية كتممساف إلى  حفزتو إلى فتح كاحات الجنكب كضـّ  ياسة التيبالجزائر العاصمة كىي السّ 

سمطة الجزائر ، كعمى ىذا األساس غير رأيو تجاه إمارة عبد العزيز كشفَّ عمييا حركب كلـ 
 .(2)يكفؽ في إخضاعيا بؿ تسبب في خمؽ عداء بينيما

إلى  كاضطركاالمقرانييف بالمصاىرة لكنيـ فشمكا في ذلؾ  استمالةلقد حاكؿ األتراؾ 
المقرانييف عمى  كانقسـبإمارة المقرانييف لكف سرعاف ما دخمت اإلمارة حيز الضعؼ  االعتراؼ

األتراؾ الفرصة كدخمكا في شؤكف  استغؿأنفسيـ إلى عدة فركع متناحرة عمى الّسمطة ، ىنا 
 ـ.8181الفرنسي  االحتالؿاإلمارة الداخمية فتعرضت لمتشتيت الذم تكاصؿ حتى حممة 

 

                                                           
 .55 -53 :مزٌان وشن، مرجع سابق، ص ص (1)
 .24، ص ثورة الباشاغا محمد المقرانً... ٌحً بوعزٌز،(2)
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 / عالقة المقرانيين بالفرنسيين3

، كذلؾ بسبب الحركب كالصراعات  كانت عائمة المقرانييف قبؿ الغزك الفرنسي ضعيفة
فرع  ، سكلسياسي ال ىاعمى أداء دكر  ةقادر  ايمؾ قسنطينة كلـ تكفاألتراؾ خاصة في ب ضدّ 

فمقد خر مف كجكد الخالفات بيف زعمائو، أكالد الحاج كأكالد عبد السالـ الذم لـ يسمـ ىك اآل
الخالفات بيف  اشتدادكاف لتدخؿ بايمؾ قسنطينة في شؤكف إمارة بني عباس الداخمية تأثير في 

محمد  الحاج ابنةأفراد زعمائيا ، فرغـ أفَّ بام قسنطينة األخير الحاج أحمد كاف متزكجا مف 
، فقد قاـ أحمد بام  (1)بينيـ الـ العايب المقراني إالَّ أفَّ ذلؾ لـ يمنع مف قياـ المشاكؿعبد السّ 
عمى  ـ8181أكتكبر 88اليجـك الفرنسي في   أثناءصيره كسجنو كلـ يطمؽ سراحو إالَّ  باعتقاؿ
مطة في غياب شيخيا عمى السّ  كاستحكذبمجانة مباشرة  كالتحؽالذم سمح لو بالفرار  قسنطينة

قكات الغزك الفرنسي في  أحمد البامعمى رأس قكاتو يحارب مع  آنذاؾأحمد المقراني الذم كاف 
 .(2)قسنطينة

نجاز حممة قسنطينة عاـ  معاىدة تافنة كبعد إمضاء ـ، حضر األمير عبد القادر إلى 8181كا 
 الـأحمد كعبد السّ  إقميـ كنكغة في منطقة سكر الغزالف مف نفس العاـ كفد عميو كؿ مف

المقرانييف كذلؾ مف أجؿ الفكز بمنصب الخميفة عمى إقميـ مجانة ، فماؿ األمير إلى محمد عبد 
الّسالـ كعينو خميفة عمى مجانة  كىذا أمر طبيعي ألفَّ أحمد المقراني كاف صديقا لخصمو 

فاز بيا محمد عبد أحمد بام كال يمكف أف يعينو خميفة لو، فرجع أحمد المقراني خائبا فمجانة 
 .  (3)الّسالـ كالحضنة بقيت تحت سمطة أكالد بمقندكز

                                                           
 .26-25.، ص ص: .ثورة الباشاغا محمد المقرانًٌحً بوعزٌز،  ( 1)
 .341بشٌر بالح وآخرون، مرجع سابق، ص   (2)
 .27ص  ،ثورة الباشاغا محمد المقرانً ...ٌحً بوعزٌز ،   (3)

  
 
 
 
. 
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لقد شعر أحمد المقراني بالعزلة ففكر في تسميـ نفسو لممستعمر، ككاف الفرنسيكف قد عينكا 
مير عبد القادر مف خالؿ تعينو د فعؿ عمى ما قاـ بو األكرّ "ىني بف يممس" قائدا عمى مجانة 

د سكاف يا ضّ الـ خميفة عمييا، كلمَّا قتؿ ىني في إحدل المعارؾ التي كاف يشنّ لمحمد عبد السّ 
 (*) Valéeفالي لنداء المارشاؿ  استجابريغة جاءت المناسبة لتعييف أحمد المقراني الذم 

 84كىك لقب شرفي كقد نصبو بنفسو رسميا في حيث منحو لقب خميفة عمى مجانة ، 
 ـ في قصر أحمد البام بقسنطينة.8181أكتكبر

كىنا كانت بداية العالقات الفرنسية مع األسر القسنطينية ذات النفكذ الكاسع في المنطقة  
قرار التعييف أف يحكـ المنطقة بنفس الشركط كاألكضاع التي كانت لعائمتو في عيد  كقد نّص  ،

دفع ثمث الضريبة يمباشر بالجنراؿ قائد المقاطعة كذلؾ  اتصاؿاألتراؾ كأف يظؿ عمى 
، كىكذا فقد كاف لقب الخميفة ال يمنح  إالَّ  االستعماريةمطة المستخمصة بالمشيخة إلى السّ 

 .(1)التي لـ تستطع فرنسا أف تبسط نفكذىا عمييا أك تمارس فييا حكميا المباشرلرؤساء األقاليـ 

، فقد كاف متحمسا  ياسة الفرنسيةكفكر تنصيبو كخميفة شرع في أداء ميامو كتنفيذ السّ    
 و فكجئ بعكس ذلؾ ، فمـ يمضي عاماف عمى تعينولمعمؿ كيظف أفَّ قكتو ستتكسع كتتدعـ لكنّ 

تعرض لو  امتحافحتى أخذت السمطات الفرنسية تضايقو كتغير سياستيا تجاىو ، فكاف أكؿ 
 ـ كىك عجزه عف مكاجية أنصار األمير عبد القادر الذيف شنكا ىجكمات متكالية 8141عاـ 

إلى زمكرة ىاربان فأعطى بذلؾ دليال عمى عدـ قدرتو  انسحبكأصبحكا يقتربكف مف مجانة، فقد 
ىذا الحادث  اتخذكانطقة كعف أداء الدكر الذم كاف الفرنسيكف يريدكنو منو، فقد عمى حماية الم

ـ دائرة سطيؼ العسكرية كأخضعكا 8141فرصة ليضعفكا مف مركزه فأسسكا في شير أكتكبر 
 ليا المناطؽ الممتدة مف مجانة كبجاية كجيجؿ كأصبح الخميفة المقراني يخضع ليا بالتبعية. 

                                                           
، منشورات جامعة باجً م0680-م0333الفرنسً للجزائر فً ضوء شرق البالد  واالحتاللإدارة المكاتب العربٌة صالح فركوس،  (1)

 .155م، ص 5004مختار، الجزائر،

معركة  دم فً منطقة برٌن لوشاتو بفرنسا، ترقى فً الجٌش وتولى وظائف هامة، تمت ترقٌته إلى رتبة مارشال بع3551ولد عام ( *)

  .344، مرجع سابق، ص م. أنظر: محمد عٌساوي ، نبٌل شرٌخ3624ً م، توفً ف3615ًقسنطٌنة الثانٌة فً أكتوبر 
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 التعريف بشخصية محمد المقراني و الحداد                  الفصل الثاني        

الثاني فيك إرغامو عمى التخمي عف أراضي أبناء عمكمتو الذيف سممكا  االمتحافأمَّا عف 
مطات الفرنسية ، فقررت إعادتيا ليـ حتى تضمف كالئيـ غير أفَّ الخميفة حاكؿ أف أنفسيـ لمسّ 

 . (1)ه كىذا ما زاد في إضعاؼ مركزهفثاركا ضدّ يرفض إعادة حصة أكالد عبد السالـ 

مف أجؿ تعميؽ  كانت ، لعائمة المقرانية في البدايةا اتجاهكميما يكف فإفَّ سياسة فرنسا 
مف حالة التجزئة كالتفرقة كمحاكلة تحقيقيا لحمميا في جعؿ الجزائر  كاالستفادةاليكة بيف اإلخكة 

غـ مف أفَّ ىذه األمكر كانت تعرض مركزه لمخطر كتقمص مف نفكذه إالَّ أّنو عمى الرّ ، (2)فرنسية 
الفرنسيكف بالتراخي في مقاكمتيا كغضبت  اتيمولـ يظير غضبو ، غير أنَّو أثناء ثكرة بكبغمة 

 عميو ككاد يعزؿ مف منصبو ألنَّو لـ يفدىـ بأية معمكمات عف زعيـ الثكرة .

ـ ليككف 8198كذىب أحمد المقراني إلى سطيؼ عاـ  كبعة بسالـ ،لقد مرَّت ىذه الزّ 
 الخميفةضمف المستقبميف لمحاكـ العاـ راندكف الذم كاف يقـك بزيارة خاطفة لممنطقة فقد أكـر 

الحادثة أصبح  كذلؾ بالدنك منو كالرككب إلى جانبو، غير أفَّ الخميفة كرغـ ىذه أحمد المقراني
ب التي دفعتو إلى البحث عمَّا ينسيو ىمكمو فقرر قد يككف ذلؾ مف األسبايتثاقؿ في عممو 

ـ إلى 8198كسافر أكاخر عاـ  الفرنسية مطاتفحصؿ عمى إذف مف السّ الذىاب إلى الحج 
سة ، كفي مطمع العاـ المكالي عاد عف طريؽ فرنسا فكجد رسالة دعكة مف يار المقدّ الدّ 

إلى باريس كسيؿ لو أحد أصدقائو مقابمة  فاتجواإلمبراطكر نابميكف لحضكر حفؿ زفافو 
َـّ  أفريؿ  14عاد إلى مرسيميا فمرض بالحمى كتكفيَّ يـك  اإلمبراطكر الذم أنعـ عميو بكساـ، ث

 . (3)ـ كنقمت جثتو إلى بني عباس ، كدفف في مقبرة أجداده8198

 

                                                           
 .33 -30، ص ص : محمد المقرانً.. الباشاغاثورة ٌحً بوعزٌز، ( 1)
م، 5035دار العلوم، الجزائر، ،(م0691-م0321الفرنسً )المقاومة المسلحة  لالحتاللتارٌخ جهاد األمة الجزائرٌة صالح فركوس،  (2)

 .516ص
 .  36 -35، ص ص:  ثورة الباشاغا محمد المقرانً...، ،ٌحً بوعزٌز (3)
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 الحداد التعريف بشخصية محمد المقراني و              الفصل الثاني            

 / تعيين محمد المقراني باشاغا عمى مجانة 4

 اعتبر يارممباط الفرنسييف، فمثال النقيب كاف خبر كفاة أحمد المقراني بمثابة فرحة لمضّ 
، فقد قاـ  االستعماريةمطة تمؾ المصيبة ذات فائدة ليشعر أكالد مقراف بأفَّ فكؽ سمطتيـ السّ 

خميفة لكالده كذلؾ  الفرنسية تكلية محمد بف أحمد المقرانيمطة عمى السّ  باقتراح دارجنتالضابط 
كخميفة  اختيارهكلعؿ ، (**)الخميفة أقؿ قيمة مف كىك ،(04أنظر ممحق رقم ) (*)الباشاغا بمقب

 كاستجابلكالده كاف كمَّا جاء في أحد التقارير الفرنسية " أنَّو رجؿ تبنى أفكارنا كطريقة عممنا 
 . (1)لمطالبنا كمَّما دعكناه إلى ذلؾ..."

في إخكتو ، كربَّما كاف  ال تكجدكالكاقع أفَّ محمد المقراني كاف يتكفر عمى عدة صفات 
ىذا ليشغؿ  كاختيارهذلؾ مف بيف األسباب التي دفعت بضباط المكاتب العربية إلى تفضيمو 

 صفات نفسية لمحمد المقرانيكقد أعطى بعض المؤرخيف  المنصب مف ضمف إخكتو الخمسة ،
كاف يعرؼ كيؼ يخفي انفعاالتو  ي شارؿ أندرم جكلياف بأنَّو "، حيث كصفو المؤرخ الفرنس

، فإنَّو ال يستطيع تحمميا إالَّ بقكة ككاف يتمتع بقكة أكبر بكثير مف التي يتمتع بيا  كغضبو كحقده
كىك اللماند كقاؿ عنو ": أنَّو  ، كمَّا كصفو جنراؿ فرنسي آخرخركف"الرؤساء الجزائريكف اآل

ذك ابتسامة فخكر، عزيز النفس ال يتحمؿ اإلىانة إالَّ بمشقة " كقاؿ عنو الدكتكر فيتاؿ ": أنَّو 
 زائفة كنظرة حاقدة " .

 

 

                                                           
 . 524.، ص تارٌخ جهاد األمة الجزائرٌة..صالح فركوس،  (1)

 .301، ص الوطنٌة.... الحركة ، سعد هللاهو حاكم دائرة واسعة ،وله سلطات قوٌة،وهو من األلقاب التركٌة. أنظر: أبو القاسم ( *)

أبو القاسم هو الوالً الذي ٌحكم والٌة أو محافظة ، وهو لقب شاع فً عهد األمٌر عبد القادر وكاد ٌختفً فً العهد الفرنسً. أنظر: ( **)

 .301، ص الحركة الوطنٌة...سعد هللا ، 
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 التعريف بشخصية محمد المقراني و الحداد           الفصل الثاني               

ذكر": أفَّ الباشاغا محمد المقراني قاـ   Rinnكمَّا أنَّنا نجد أفَّ الّضابط الفرنسي ريف 
كذكر كذلؾ  ،(1)ـ8199أم عاـ  تيف مف تعيينو في منصب الباشاغافريضة الحج بعد سن بتأدية

أفَّ الباشاغا محمد المقراني عاد مف أداء ىذه الفريضة عبر تركيا كفرنسا، كأثناء عكدتو استقبؿ 
استقباؿ الكبار مف قبؿ المسؤكليف الفرنسييف، كقد عاد إلى الجزائر مسركرا كمف مظاىر ذلؾ أنَّو 

ف الذيف حاربكا ضمف جمع بصحبة أفراد أسرتو مقدارا معتبرا مف الماؿ كتبرع بو إلى العسكريي
 .(2)الجيش الفرنسي  في حركبو 

متيازات التي كالى عميو كتمس مف كبريائو كمف االلكف سرعاف ما بدأت المضايقات تت 
يِّف حاكمان عمى برج رمي الذم عُ اكرثيا مف أبيو ، ككانت البادرة األكلى لذلؾ تصرفات المقدـ م

دراجنت فقد أخذ يراقب تحركاتو كيصدر إليو ابط ـ خمفان لمضّ 8191في منتصؼ عاـ بكعريريج 
مطات بررت ذلؾ في ككنو ييدؼ إلى مساعدة محمد المقراني في األكامر ك التعميمات، لكف السّ 

رمي عند ذلؾ الحد ا، كلـ يتكقؼ م(3)تنظيـ إدارتو، إالَّ أفَّ الباشاغا إعتبر ذلؾ حدا مف نفكذه 
كاؿ ضرائب المخالفات التي يستخمصيا مف ـ بأف يحكؿ أم8191فقد طالب الباشاغا أكائؿ 

كاف بأكامره إلى الخزينة الفرنسية، كذلؾ عكس ما كاف عميو الكضع سابقا فقد كاف يحتفظ السّ 
مف كراء ىذا اإلجراء إضعافو ماديا حتى تتأثر مكانتو  االستعماريةلذلؾ كاف ىدؼ اإلدارة  بيا،

جراء عمى كافة أفراد أسرتو كأعكانو مف الحشـ بيف األىالي، كمَّا قامت اإلدارة بتعميـ نفس اإل
، كذلؾ قامت  (4)الذيف أخضعكا كميـ ليذا اإلجراء الضريبي شأنيـ في ذلؾ شأف عامة السكاف

 ج ككضعيا تحت تصرؼ المركزخمسة آالؼ ىكتار مف أبناء عمكمتو في منطقة البر  بانتزاع

 
                                                           

، رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر فً تارٌخ المجتمع م0380 -م0328  أسرة المقرانً وعالقتها باإلدارة اإلستعمارٌةالعٌاشً روابحً،  (1)

 .333م ، ص 5006 -م5005المغاربً الحدٌث والمعاصر، قسم التارٌخ، جامعة  قسنطٌنة، 
 .37ص  م ودور عائلتً المقرانً ...،0380ثورة  ٌحً بوعزٌز ،( 2)
 .43ص  ،ثورة الباشاغا محمد المقرانً... ٌحً بوعزٌز،( 3)
 .336، ص نفس المرجعالعٌاشً روابحً،   (4)

.  
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 التعريف بشخصية محمد المقراني و الحداد        الفصل الثاني                 

لتكزيعيا عمى المعمريف القادميف مف أكربا ، كبمَّا أفَّ ىذا اإلجراء ال يمسو ىك شخصيا البمدم 
كشارؾ مع القكات الفرنسية في مقاكمة تمرد محمد بف بكخنتاش في  االكتراثتظاىر بعدـ  فقد

 ـ . 8111منطقة المسيمة كالحضنة  عاـ 

مطات بنقؿ المقدـ مارمي كتعكيضو بضابط أصغر منو كمف اف ما قامت السّ لكف سرع
ابط الصغير يطالبو بتقديـ ، خمؽ لمحمد المقراني مشكمة نفسية كخاصة أفَّ ىذا الضّ  دراجنت

إيضاحات عف كؿ األعماؿ التي يمارسيا ، كذلؾ يظير أفَّ كجكد عدد كبير مف فرساف الحشـ 
مطات الفرنسية فقد كانت تخشى عصيانو كتمرده ،  لذلؾ السّ  كالصبايحية  تحت تصرفو أقمؽ

ىجرة الفرساف رسانو فقد تسبب ىذا اإلجراء في ـ عمى التقميص مف عدد ف8118أجبرتو عاـ 
خارج أرض الكطف كتحديدا إلى تكنس، كمَّا تال ىذا اإلجراء نزع سمطتو عمى يف سرحيـ إلى الذّ 

عدد مف الدكاكير التي كانت خاضعة لو كمنحيا إلى قياد جدد مستقميف عنو ، كىك األمر الذم 
 . (1)أرىقو معنكيا كزاد مف متاعبو، فأخذ يتثاقؿ في أداء ميامو اإلدارية 

 كامتيازاتومطات الفرنسية في التنقيص مف مركزه ـ بالغت السّ 8118لكف في منتصؼ عاـ 
عميو ىك كأجداده  فقد غضب  اعتادالذم  (*)التويزة  كأعكانو ، كأرغمتو عمى إلغاء نظاـ

مف ىذا اإلجراء غضبا شديدا حيث قاؿ : " إنَّنا نحتـر ىذا األمر، كنمتثؿ إلى كؿ ما  الباشاغا
، كقد  "االحتقارطمب منَّا ، كمع ذلؾ فإفَّ حسرتنا كبيرة ، ألفَّ ذلؾ ينطكم عمى كثير مف 

ضعاؼ كؿ  ساىمت إلى حد بعيد في إضعافولكيس ريف" أفَّ ىذه المضايقات  اعترؼ ، كا 
 .(2)اطية( العربية "األجكاد )األرستقر 

  

                                                           
 .41ص  ،ثورة الباشاغا محمد المقرانً...ٌحً بوعزٌز،   (1)

، إبن الندٌم ، اإلحتاللًالجزائر عشٌة الغزو هً تقلٌد تعاونً ترسخ عادة فً عالم الرٌف الجزائري منذ القدٌم، أنظر: محمد الطٌبً، ( *)

 330م، ص 5007الجزائر، 
 .351روابحً، المرجع السابق ، ص العٌاشً  (2)
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 الحداد ريف بشخصية محمد المقراني والتع    الفصل الثاني                      

سبة لممقراني ، ففكر في كسيمة لمتخمص ـ كىك عاـ المتاعب بالنّ 8114كما إف أطؿ عاـ 
يعيف مطات أف يجزئ منطقة حكمو إلى أربعة قيادات فأقترح عمى السّ  كالمضايقاتمف القيكد 

مطات لـ تجبو عمى ذلؾ ، كفي أفريؿ مف عمييا إخكتو الثالثة كأحد أبناء عمكمتو ، لكف السّ 
 برج قائدا عمى " عرش مقدـ " شماؿ نفس العاـ ذىب ليحضر حفؿ تنصيب أخيو بف عبد اهلل

مطات بكعكاز مشتعمة في فرجيكة كالزكاغة بالبابكر كاتيمت السّ  آنذاؾ، ككانت الثكرة بكعريريج 
، ىنا أظير محمد المقراني عطفو نحكه فقاـ بحفظ  فاعتقمتوبف عاشكر زعيـ فرجيكة في إثارتيا 

 . (1)مطات ذلؾ بمثابة تأييد منو لحركة الثكرة كالتمردالسّ  فاعتبرتأشياء لو 

 لكؿ أنحاء انتشارىاالمقراني ليا، كتمنى  اىتزكأثناء ثكرة أكالد سيدم الشيخ مف نفس العاـ 
الكطف كىك ماجعؿ قادة الجيش الفرنسي ينظركف إليو نظرة المشككؾ فيو فنصبكا لو جكاسيس 

بؿ  االحتالؿيراقبكنو، نعـ إفَّ الباشاغا كاف يغالب نفسو حتى اليظير عمى حقيقتو أماـ قادة 
، لكف بعد  (2)، فقد كاف يقكؿ أنَّو لف يثكر عمى فرنسا كاف عميو أف يتعامؿ معيـ بمكر كدىاء

أف أخذ منصب الباشاغا المقراني يضعؼ كيتدىكر باستمرار كجد نفسو في كضعية صعبة ، 
 . (3)مطات الفرنسيةلتصفية حساباتو مع السّ  ارتآهكانت الثكرة ىي الحؿ الذم 

 المبحث الثاني:  الحداد وعالقته بالطريقة الرحمانية 

 الحداد/ مولد و نسب 1

تعكد أصكؿ أسرة الشيخ الحداد إلى أصؿ جزائرم، مف منطقة بني منصكر الكاقعة في 
 جباؿ البيباف عمى الضفة اليمنى لكاد الساحؿ في مكاجية جباؿ جرجرة غير بعيدة مف بكجميؿ 

 

                                                           
 .41، ص ..ثورة الباشاغا محمد المقرانً ٌحً بوعزٌز، (1)
 .350سعٌد بورنان، مرجع سابق ، ص  (2)
 . 43، ص ثورة الباشاغا محمد المقرانً... ٌحً بوعزٌز،( 3)
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 الحداد ريف بشخصية محمد المقراني والتع      الفصل الثاني                    

كتازمالت عمى حدكد كالية البكيرة حاليا، انتقؿ البعض منيـ إلى قرية تيفرا القريبة مف عرش آث 
البعض اآلخر إلى قرية إيمكلة بعرش مسيسنا حاليا حيث امتينكا حرفة الحدادة   كانتقؿكغميس 

يد كىي مينة مييبة الجانب كفي نفس الكقت محترمة لدل السكاف كذلؾ لمَّا كاف ألدكات الحد، 
 . (1)مف مفعكؿ إيجابي عمى الفالحة، لذلؾ سميَّ بالحداد

، ىاجر أكبرىـ  كعندما تكفيَّ الجدُّ األكؿ الذم ىاجر إلى إيمكلة خمَّؼ كراءه ثالثة أبناء
صدكؽ ببني عيدؿ عمى الضفة اليمنى لكاد الصكماـ قريبا مف بجاية أكاخر القرف  إلى قرية

ىناؾ كمارس نفس مينة أبيو كىي الحدادة ىذا األخير خمَّؼ  كاستقرالخامس عشر الميالدم ، 
منذ صغره  اىتـالذم  2بعد كفاتو كلديف أحدىما يدعى عمي بف محمد الحداد كالد الشيخ الحداد

شغفو  ازدادكاء كحسف الرأم ، كعندما كبر بالعمـ كالثقافة ، ككاف رجال مصمحا يتصؼ بالذّ 
مع يتعمـ فيو أبناء القرية كالقرل المجاكرة عمى شكؿ مدرسة بالعمـ كالثقافة فبادر إلى بناء جا

 . (3)قرآنية ، كحسب شيادة الشيخ عزيز فإنَّيا كانت تضـ ثالثيف تمميذا يطعميـ كيدرسيـ مجانان 

رزؽ عمي بف محمد الحداد بخمسة أبناء منيـ  محمد أمزياف الحداد الذم كلد عاـ  
أبكه بتعميمو عكس باقي أبنائو اآلخريف الذيف ذكر سي عزيز  كاىتـ، (4)ـ بقرية صدكؽ 8158

أف يذكر الّسبب، لعمو كاف يمتمس فيو منذ الّصغر سمات النبكغ كالتقكل عمى  أنَّو طردىـ دكف
 كاستكعبعكس إخكتو الذيف لـ يذكر سي عزيز مصيرىـ ، كبعد أف كبر محمد أمزياف الحداد 

 في آيت إيراثف  بجباؿ  (*)الشيخ أعرابحاؿ إلى زاكية ما بمدرسة أبيو مف معارؼ ، شدَّ الر 

 
                                                           

 .53م، ص 5030األمل، الجزائر،  ، دار 1،ط 0380لمحة عن تارٌخ منطقة القبائل حٌاة الشٌخ الحداد وثورة علً بطاش ،  (1)
 .53، ص ثورة الباشاغا محمد المقرانً...ٌحً بوعزٌز،  (2)
 .53علً بطاش، نفس المرجع، ص  (3)
 .306، صمرجع سابقوآخرون،  عبد المجٌد بن نعٌمة (4)

تعلم وتثقف بالمشرق، وعندما عاد إلى وطنه كانت زاوٌته إحدى القالع العلمٌة والدٌنٌة التً تخرج منها الكثٌر من العلماء منهم ( *)

 .52الشٌخ أحمد التٌجانً.أنظر: علً بطاش، المرجع السابق، ص 
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 الحداد ريف بشخصية محمد المقراني والتع    لفصل الثاني                    ا  

جرجرة التي كاف يرأسيا الشيخ عمي بف عيسى كأخذ عنو العمـ مدة مف الزمف حتى تزكد بثقافة 
، كعند عكدتو (1)شيخو نبكغو كذكاءه كأعطى لو الميثاؽ كرقاه إلى رتبة مقدـ كاسعة ، فاكتشؼ 

 .(2)مو ألف يككف إمامان عميياأى كاختارهتكلى زاكية أبيو ( 05) أنظر ممحق رقم قرية صدوق إلى

بإحدل بنات القرية كرزؽ بعدة بنات ككلديف كىما عزيز  الحداد محمد أمزيافلقد تزكج 
فقد تالقيا مف  كانا ينبضاف فتكة كشباباىذيف الكلديف الذيف ،ك  (06رقم) أنظر ممحق كمحمد

فمحمد كاف مف القادة الكبار فمـ يرضى  أبييما ما يؤىميما لممارسة المسؤكلية في المستقبؿ ،
، أمَّا عزيز رجؿ سياسي محنؾ  ـ(8194-ـ 8198بالتكاجد الفرنسي كشارؾ في ثكرة بكبغمة )

لقد كاف الشيخ الحداد بعيدا عف العالقات مع  ، (3)عمكشة تاقيطكنتكاف قائدا عمى منطقة 
، كقد جاء في مذكرات أحمد بام أفَّ أبناء الشيخ الحداد لبكا نداء المقاكمة  مطات الفرنسيةالسّ 
 ـ.8181د فرنسا في حممتيـ عمى قسنطينة عاـ ضّ 

شالطة الذم قؿ كابف عمي الشريؼ باشاغا  ك كاف ىناؾ صراع قائـ بيف الشيخ الحداد
الطريقتيف في التعامؿ مع طالبيا قد زاد مف  اختالؼنفكذ الحداد ، كمَّا أفَّ  ازديادنفكذه أماـ 

كيكمؼ اإلخكاف بحفظ  (**)الخموتية في ىكة الخالؼ ، فالّشيخ الحداد كاف يتبع الطريقة اتساع
بتحفيظ  اكتفتفقد  ةزاكية شالط القرآف كاألدعية كاألذكار كأداء الصمكات في أكقاتيا، أمَّا شيخ

 .(4)القرآف كؿ ذلؾ جعؿ ىذا األخير يسعى لتحطيـ الحداد

 

 
                                                           

 .53ص  ،ثورة الباشاغا محمد المقرانً ...، ٌحً بوعزٌز (1)
 .47م، ص 5006، دار الهدى، الجزائر، زائر حضارة وتارٌخ )الحضارات المتعاقبة للجزائر وتارٌخها المشرفالجالطٌب بن نادر،  (2)
 .53علً بطاش، المرجع السابق، ص  (3)

: وفاء بن ، التفرغ والتجرد، وعند الصوفٌة هً حادثة.أنظرواالنعزال نسبة للخلوة والكلمة عند الغوٌٌن تحمل عدة معانً، اإلنفراد( **)

، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر، قسم زاوٌة الهامل وعالقتها بالمقاومة الشعبٌة والثورة الجزائرٌةعلٌة، 

 .56م، ص 5006-م5005التارٌخ،  جامعة بوزرٌعة، 
 .307بن نعٌمة وآخرون ، المرجع السابق، ص عبد المجٌد  (4)
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 التعريف بشخصية محمد المقراني و الحداد     الفصل الثاني                     

ـ ضدَّ المستعمر الفرنسي ، إذ أعمف 8118كما كاف لمشيخ الحداد دكر كبير في ثكرة 
، فقد  (1)إلى الثكرة خالؿ نصؼ شير فانضـالجياد المقدس في سبيؿ اهلل كتحرير الكطف 

 لقكات الجنراؿ استسالموأكسب الثكرة تأييدا شعبيان كاسعان مكنيا مف الصمكد أماـ الجيكش ، لكف 
ـ بعد مقاكمة قكية ّضد العدك الفرنسي ، كقد سجف في قرية باراؿ 8118 جكيمية 88سكسيو في

كدفف في مقبرة قسنطينة رغـ أّنو أكصى أف  (2)ـ8118أفريؿ 85ية في و المنّ ككافت بجاية  في
كالذم يمثؿ مجمكعة الكصايا التي  (07أنظر ممحق رقم )يدفف في مقبرة أسالفو بقرية صدكؽ 

عزيز:"  كقد دفف كسط مقبرة المسمميف  بقسنطينة عشية يـك  ابنو، قاؿ  تركيا الشيخ الحداد
الثالثاء كأحسف لو عمماء البمد كخاصتيـ كعامتيـ، كشرفكا قدره بما يناسب أمثالو مف حضكرىـ 

 عاء كالصدقات فجزاىـ اهلل خيرا..." ، كذلؾ بعد ما كنَّا قدكر كالدّ الة كتشييع جنازتو بالذّ لمصّ 
مطة الفرنسية سالو إلى مقبرة أسالفنا بقرية صدكؽ بالقبائؿ كمَّا أكصانا ، لكف السّ عزمنا عمى إر 

مطات الفرنسية بمصادرة ، قامت السّ  (3)قسنطينة ةأبت أف تنفذ كصيتو كبذلؾ دفف في مقبر 
 .(4)أمالكو ككزعكىا عمى المعمريف

 / التعريف بالطريقة الرحمانية وتأسيسها2

كامال ىك محمد بف  كاسموتنسب ىذه الطريقة إلى َمحمد بفتح الميـ بف عبد الرحماف األزىرم، 
 في منطقة ـ8188-ـ8184عبد الرحماف بف أحمد بف يكسؼ بف أػبي القاسـ، كلد بيف سنتي 

، ينتمي إلى أسرة عممية مشيكرة بالمنطقة، كَما أنَّيا  (5)مف عرش قشطكلة (*)بني إسماعيل
 أطفاؿ  أسرة مرابطة شريفة قدمت إلى المنطقة مف المغرب األقصى ، تمقى تعميمو األكؿ كجميع

                                                           
 .350م، ص 3760، بٌروت،نوٌهض  ، مؤسسة5ط،أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضرمعجم  عادل نوٌهض، (1)
 .25م،  ص 5006، دار المسك، الجزائر،(شخصٌة )التارٌخٌة والفكرٌة 011الشخصٌات الجزائرٌة  آسٌا تمٌم،( 2)
 .13م، ص 3753، 3األصالة، وزارة الشؤون الدٌنٌة، الجزائر، ع ،مجلةالشٌخ ابن الحداد الصوفً الثائر عمار الطالبً، (3)
 .350عادل نوٌهض، نفس المرجع ، ص  (4)
م، ص 5005وزارة المجاهدٌن، الجزائر، ، حول دور الزواٌا إبان المقاومة و الثورة التحرٌرٌةأعمال الملتقى الوطنً األول والثانً،(5)

550. 

 شرق مدٌنة ذراع المٌزان بجبال جرجرة، فً القبائل الكبرى. كلم من 13تقع فً فروحة على بعد ( *)
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 المقراني و الحداد التعريف بشخصية          الفصل الثاني                     

إلى  انتقؿإلى زاكية الشيخ صديؽ بف أعراب ببني إيراثف، ثـ  انتقؿعصره عمى يد كالده ثـ  
 ، كخالؿ عكدتو تكقؼ بالقاىرة(1)ـ8141المشرؽ ألداء مناسؾ الحج كذلؾ في حدكد سنة 

 الصعيدم كسالـ النفراكم كغيرىـ. سنة ، ىنا تتممذ عمى يد أحمد 89ليستقر بجامع األزىر مدة 

داف الخمكتية ليصبح مف الناشريف ليا في اليند كالسك تمقى محمد بف الرحماف الطريقة لقد  
بو  التقىىذا األخير الذم يعتقد البعض أنَّو ،  (2)(*)محمد بن سالم الحفناوي بأمر مف شيخو

في مكة المكرمة، غير أفَّ تأثر الشيخ ابف عبد الرحماف بالشيخ الحفناكم يجعمنا نعتقد أنَّو أخذ 
بمصر بينما بقاءه بمكة  استغرقياعميو الطريقة باألزىر، كذلؾ نتيجة المدة الطكيمة التي 

الشيخ  اختيار، ىذا ما جعؿ العالقة بينيما تتكطد أكثر كلعؿ  (3)المكرمة كاف مف أجؿ الحج
الحفناكم لعبد الرحماف في نشر الطريقة الخمكتية بالّسكداف كاليند مف الجكانب اليامة التي تحدد 

  المكاف الذم لـز ابف عبد الرحماف شيخو الحفناكم محمد بف عبد السالـ. 

بعد عكدتو مف المناطؽ التي نشر فييا الطريقة الخمكتية، عاد إلى مصر كأخذ اإلذف مف 
ك قاـ  ، (4)ـ مع زكجتو كخادميف سكدانييف معو8111كتكجو إلى بمده األصمي سنة شيخو 

 لخمكتية التي أدخميا إلى الجزائربتأسيس زاكيتو في مسقط رأسو بآيت إسماعيؿ لنشر الطريقة ا
 لقد كجدت تعاليـ الطريقة الخمكتية إقباال كبيرا مف طرؼالرحمانية ،  باسموتعرؼ في ما بعد ل

  

 
                                                           

)1  (
 LOIUS RINN , MARABOUTS ET KHOUANS ETUDE SUR L’ISLAM Algérie, ADOLPHE JOURDAN, LIBRAIRE-

EDITEUR, ALGER,1884, P452. 
، دار السبٌل، ص 3، جسٌةٌواألو الرحمانٌةالتصوف فً الجزائر دراسة وصفٌة تحلٌلٌة للطرق الحبٌبٌة والهبرٌة  بشٌر بوعتو، (2)

172. 

هجري بقرٌة حفنا وإلٌه تنسب، درس باألزهر الشرٌف تتلمذ على مشاٌٌخ عصره، تولى 3300محدث فقٌه نحوي بٌانً وصوفً ولد  (*)

توفً وأكبر شٌوخها ، هجري ، أخذ الطرٌقة الخلوتٌة على ٌد الشٌخ مصطفى البكري ٌعد من أبرز ممثلٌها 3355التدرٌس باألزهر سنة 

 .57، المرجع السابق، ص هجري.أنظر: وفاء بن علٌة 3363
 .332م، ص 3765، ش،و،ن،ت، الجزائر، 5، ط3، جأبحاث وآراء فً تارٌخ الجزائرأبو القاسم سعد هللا،  (3)
 02-01الجوانب الحٌاتٌة من القرن تأثٌر القوى الدٌنٌة فً منطقة القبائل وأدوارها ومواقفها فً مختلف محند أكلً آٌت سوكً،  (4)

 .62 م، ص5005م/5004، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث ، قسم التارٌخ، جامعة الجزائر ،  م 06-09 هجري/
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 الحداد شخصية محمد المقراني والتعريف ب          الفصل الثاني                

، كفي نفس الكقت كاف ىناؾ  معارضيف لمطريقة الجديدة ككاف الضغط عميو  (1)سكاف المنطقة
بإماـ مسجد الحامة فأسس بقربو زاكيتو  اتصؿمتزايدا فانتقؿ إلى مدينة الجزائر العاصمة بعد أف 

لتي كاف اإلقباؿ عمييا كبيرا ممَّا كاف لو تأثير عمى عمماء المدينة ، الذيف ثاركا ضده الثانية كا
صكفية جديدة إلى الجزائر كالتي البد مف تكقيؼ نشاطيا كالتعاكف مع الّسمطة  ألنَّو جاء بطريقة

التي رأت فيو خطرا عمى نفكذىا، خاصة كأفَّ معظـ أتباع ىذه الطريقة مف الطبقات  المركزية
، أماـ ىذه الضغكطات فضَّؿ  (2)د النظاـالفقيرة ك التي يمكف أف تكجو إلثارة القالقؿ ضّ 

بمسقط رأسو بآيت إسماعيؿ بالقبائؿ أيف أسس زاكية جديدة بعيدة عف العاصمة  االلتحاؽ
أخذ ينشر أفكاره كتعاليمو التي لقيت إقباال ف،  مطة المركزية في جك مفعـ بالتفاىـ كالحريةكالسّ 
،  ، ككاف مف تعاليميا التصكؼ(3)را مف أىؿ المنطقة كمناطؽ أخرل مف الجزائر كخارجياكبي

 .(4)الةالصّ ك كر، ياـ كالذّ العزلة ،الخمكة ،الصّ  ،المساكاة  الجياد 

باإلخكاف كأممى عمييـ كصيتو األخيرة المتمثمة  اجتمعـ ، 8158قبؿ كفاتو بيكميف سنة 
ليككف خميفة ، كقد كاف أىال لذلؾ  عمي بف عيسى المغربي في إعطاء الخالفة مف بعده لسيدم

لما كاف يتمتع بو مف كفاءة عممية كتفاٍف في خدمة الطريقة الرحمانية حيث قاؿ سيدم بف محمد 
أجد لو  بف عبد الرحماف :" ثقتي بو كاممة ليكف ىك كجيي أمامكـ، كلساف حالي بعد كفاتي فمـ

خكتي   كقد كتب ىذه الكصية بيده كأشيد عمى  ، 5فأطيعكه حؽ طاعة"مثيال مف بيف عشيرتي كا 

 

 

                                                           
 .173بشٌر بوعتو، نفس المرجع ، ص  (1)
 .63، ص السابق المرجع محند أكلً آٌت سوٌكً، ( 2)
 .42علً بطاش، مرجع سابق، ص ( 3)
 .325م، ص 5003، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت، 5، ط2، جتارٌخ الجزائر الثقافً ،أبو القاسم سعد هللا ( 4)
  .43علً بطاش، مرجع سابق، ص   (5)
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 الحداد ريف بشخصية محمد المقراني والتع                       الفصل الثاني   

الشيخ بن ذلؾ اإلخكاف كاألتباع كزكج ابنتو ،  كبذلؾ انتقؿ تسيير الّزاكية الّرحمانية إلى 
 .  (1)ـ8181ـ إلى 8154شيخو فيما بيف ، الذم كاصؿ عمى نيج (*)عيسى المغربي

تكفيَّ عبد الرحماف دكف أف يخمِّؼ ذككران ، لكف خمَّؼ مقاديـ في الجزائر كخارجيا بتكنس 
كالّسكداف فقد خمفو عمى زاكيتو الشيخ عمي بف عيسى المغربي الذم قاد اإلخكاف الرحمانييف 

 بزاكيتو لكف أتباعو بالحامة قامكا بنقؿ إسماعيؿكالطريقة الصكفية ، دفف الشيخ ببنكح بآيت 
الطريقة كأتباعيا كبذلؾ  جثمانو كدفنكه بالحامة ، كقد يككف بتحريؾ مف الّسمطة التركية لمراقبة

 رشاد منيا آداب الطريقة الصكفية ، ترؾ مؤلفات كرسائؿ في الكعظ كاإل(2)قبريفعرؼ ببك 
ؿ صمى اهلل عميو كسمـ تحت عنكاف" تحريؾ كقصيدة الحنيف إلى المدينة المنكرة كزيارة الرسك ،

 .(3)الساكف بيف الشكؽ الكامف في زيارة طيبة كمف بيا ساكف"

لكنو تكفيَّ مسمكمان  يخ بمقاسـ مف منطقة المعاتقة ،كبعد عمي بف عيسى المغربي أتى الشّ 
في  اإلخكاف الرحمانييف كقياـ زكايا منفصمة كمستقمة النقساـفي العاـ المكالي، ككاف ذلؾ بدايةن 

، لكف رغـ ذلؾ كاصمت الطريقة التكسع لتشمؿ مناطؽ أخرل بعدىا ُعيِّف الحاج  الشرؽ الجزائرم
قة كذلؾ لسمعتو السيئة كبعدىا ـ ، لكف سحبت منو الثّ 8181 الرحمانييفالبشير لرئاسة اإلخكاف 

 اكتسبتيا قة التيغـ مف مكانتيا كالثّ ي بف عيسى ، كبالرّ خمفتو الشيخة خديجة أرممة الشيخ عم
لـ يكف معيكد فعزليا  المرأةفإف تأثيرىا عمى المقدميف لـ يكف فعاال كأفَّ أمر إسناد القيادة 

تكفيَّ  يخ الحاج ليعكد إلى ميامو في تسيير الزاكية كبقي فييا إلى أف، لذلؾ كاتبت الشّ  اإلخكاف
 ـ.8144ـ إلى 8148بمقاسـ الذم بقي قرابة سنة ـ ليخمفو الشيخ بف 8148

                                                           
)

1
 ( LOIUS RINN, OP.CIT, P 86. 

ٌوماً ، وهو والد اللة فاطمة نسومر. أنظر:  20خلفاً لمحمد بن عبد الرحمان مدة  اسما عٌلهو من أصول مغاربٌة ، تولى زاوٌة آٌت ( *)

. 42كحول عباس، نفس المرجع، ص   
   .43كحول عباس، المرجع السابق، ص ( 2)
(

3
 . 351م، ص 3761، بٌروت ،  ، دار الثقافة1ط ،1، جتارٌخ الجزائر العامعبد الرحمان الجٌاللً، ( 
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ـ ُعيِّف الحاج عمر مقدمان لمرحمانييف فأيَّد بكبغمة في ثكرتو كقاد بنفسو 8149كفي عاـ 
اللة فاطمة نسكمر، لكف سرعاف ما ىـز عدة معارؾ ، كما كاف المنظِّـ الحقيقي لثكرة القبائؿ مع 

 الّرحمانية، بعد رحيمو اختار المقدمكف عدة  *زاوية نفطة أرغـ عمى اليجرة إلى تكنس حيث
رؤساء منيـ سي الحاج محمد الجعدم لكنو لـ يحافظ عمى الكحدة  فرضيت القبائؿ بالشيخ 

  . (1)الحداد كرمت بكؿ ثقميا لتعينو كشيخ لمطريقة الرَّحمانية

 الحداد / تأسيس زاوية3

عـ في مقدمتيا الدّ  ،بفعؿ تكفر شركط كعكامؿ عديدة ) زاكية لكقرم( ىذه الزاكيةتأسست 
بكية كالعمـك المختمفة نة النّ تأسست لعبادة اهلل كدراسة القرآف كالسّ  األمني مف سكاف المنطقة ،

اكية مكقع خاص فيي عف الحالؿ كالحراـ، كلمزّ  لالستفساراس بعيدا عف الشعكذة يقصدىا النّ 
كالقرل األخرل لعرش مسيسنا ، تتككف زاكية  (**)صدوق أوفال تقع في ربكة تحيط بيا قرل

الة كتالكة القرآف كأخرل لتدريس لكقرم مف بيكت مختمفة األحجاـ كاألشكاؿ فييا بيكت لمصّ 
يا مكتبة زاخرة بالكتب كالمخطكطات كب ،الغذائيةكأخرل لتخزيف المكاد يكؼ الضّ  كاستقباؿالطمبة 

كأخرل أحرقت بعد تيديـ  االستعمار ادرة بقي البعض منيا ، لكف معظميا سرقتيا أيدمالنّ 
تفادم الحركب  كمَّا عممت عمى ،كاف إالِّ عمى الشيء القميؿ اكية كلـ يحافظ السّ الفرنسييف لمزّ 

  لحؿ المشاكؿ بالمحاكـ الفرنسية االتصاؿادم اء عمى الحقد كالثأر، كتفبيف القرل كالقضّ 

 

  

                                                           
  44 – 43علً بطاش ، مرجع سابق، ص ص:  (1)

م على ٌد محمد بن عزوز بعد احتالل الفرنسٌٌن لبسكرة ، لها تأثٌر خاصة فً تونس ولٌبٌا والمدٌنة المنورة ، 3621تأسست منذ ( *)

ٌن من االستبداد. أنظر: علً بطاش: مرجع سابق، ص   .44كانت ملجأ للجزائرٌٌن الفارِّ

قرٌة بالقبائل الصغرى بعرش أث عٌدل، وهً لٌست ببعٌدة عن صدوق المدٌنة االستٌطانٌة ، وٌفصل عرش أث عٌدل عن عرش ( **)

 .52مسٌسنا واد صغٌر ٌسمى تاسٌفث.أنظر: علً بطاش، مرجع سابق، ص 
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  . (1)(*)اآلباء البيضإلى  يمجؤكاكما أعانت الكافديف مف بعيد خاصة أثناء المجاعة لكي ال 

صالت كعالقات دينية بزكايا رحمانية لقد كاف لمزاكية الّرحمانية بصدكؽ كالشيخ الحداد 
 أخرل مثؿ زاكية اليامؿ كزاكية طكلقة بالجزائر ، ككذلؾ زاكية نفطة بتكنس ككاف ىناؾ تنافس
بيف ىذه الّزكايا الّرحمانية ، قد يككف مصدره الغيرة الشخصية بيف رؤسائيا فقد سعي كؿ كاحد 

ك المشرؼ كىك الذم يعيف المكاد التي ، كاف الشيخ الحداد ى (2)منيـ لكسب التفكؽ عمى اآلخر
تدرس حيث نجد العمـك الّدينية كالّمغكية كالفقيية كمكاد عممية، كلكؿ طالب بالّزاكية لكحة خشبية 

 معدة لمكتابة، كانت عممية التدريس في شكؿ حمقات .

إليو العمماء كالفقياء، تخرج منيا أجياؿ مف  يمجئاكية كأصبح شيخيا عالمان لقد ذاع صيت الزّ 
إلى ركزا إلشعاع عممي كثقافي كركحي ،فكانت مككا في نشر العمـ كمقاكمة الجيؿ المثقفيف شار 

التي زرعيا المستعمر في األكساط  االجتماعيةجانب ذلؾ كانت مركزا لعالج مختمؼ األمراض 
كايا مف مختمؼ مناطؽ حضر جميع ممثمي الزّ يخ الحداد يجتمع بالمقدميف فيالشعبية ، كاف الشّ 
 ، ثـ يقدـ ليـ تكصيات كعند عكدة عباكؿ التي يعاني منيا العامة مف الشّ البالد لطرح المشّ 

يخ الحداد ، الذم كاف دائما كف اإلخكاف لقراءة رسائؿ الشّ المقدميف إلى مناطؽ نفكذىـ يستدع
كجكب نية كيؤكد عمى بساطة تعاليميا ك حمايحث الجميع عمى العمؿ كفؽ مبادئ الطريقة الرّ 

بر، ىذا مف رامة كالتحمي بالصّ فالزاكية تعِكد الطالب عمى الصّ  عبية ،تأقمميا مع الفئات الشّ 
عقكبة بدنية  خالؿ المعامالت اليكمية كمَّا أنَّيا تحاسب كتعاقب الطالب عمى تصرفاتو سكاء

 عقكبة مالية لمكبار. لمصغار أك

                                                           
 .64-63علً بطاش، مرجع سابق، ص ص:  (1)

بٌضاء)برنوس أبٌض وشاشٌة حمراء(، وكانت جمعٌة اآلباء البٌض من أهم البعثات أخذ هذا االسم ألنَّ كل أعضائها ٌرتدون ألبسة ( *)

 .320المسٌحٌة فً الجزائر، أسسها الكاردٌنال الفٌجري.أنظر: العٌاشً روابحً،مرجع سابق، ص 
 .56، ص ...ثورة الباشاغا محمد المقرانً، ٌحً بوعزٌز (2)
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 التعريف بشخصية محمد المقراني و الحداد                        نيالفصل الثا  

إّف االلتحاؽ بالّزاكية ليس محدد بشركط الّسف أك المستكل ، فبعد سنكات مف الّدراسة يكجد 
مف يتمكف مف االلتحاؽ بجامع األزىر كالزيتكنة ، منيـ مف يككف إمامان كمعممان في زاكية أك 

 أمُّ صالت بفرنسا كذلؾ ألفَّ أفرادىا ال يتقربكف مف الكظائؼ اإلداريةقرية ، لـ يكف لمّزاكية 
كانت  (1)ـ.8115باستثناء  سي عزيز الذم عيٍّف كقائد عمى دكار عمكشة لبضعة شيكر 

مصادر الزاكية تأتي مف أمكاؿ اليدايا كالّزيارات، كحبس اإلخكاف عمييا أكقافان كثيرة مف 
األراضي ذات المردكد الكاسع بيف الحبكب كالغالؿ ممَّا ساعدىا عمى أداء مياميا ، الثقافية 

ـ ك 8111كمّكنيا مف تقديـ المساعدة لممنككبيف خالؿ مجاعة  كاالجتماعيةكالّدينية 
 كف كالمناسبات الّدينية كعاشكراءكذلؾ ترد إلييا أمكاؿ الزكاة في مكاسـ جني الزيت،(2)ـ8111

باإلضافة إلى اإلعانات التي يقدميا المحسنكف األثرياء، ىذه المصادر تستغؿ لإلنفاؽ عمى 
القائميف عمى تسيرىا مف مقدميف كأئمة كمشايخ ، ككذا إلطعاـ الفقراء كالّصرؼ عمى الطمبة 
 مختمفة كالتغذية كاإلنارة كشراء الكتب. اتاحتياج

لقد لعبت زاكية صدكؽ دكرا ىامان، فقد كقفت في كجو سياسة اإلدماج كالتنصير ك كافحت 
لقضاء عمى الخرافات التي لحقت بالدِّيف اإلسالمي، كما دعت إلى تفادم الحركب كالخالفات كا

، ىذا بالتقريب بيف  االجتماعيةكمَّا عممت زاكية الشيخ الحداد عمى إزالة الفكارؽ الحقد كالثأر ، 
األغنياء كالفقراء كحتى بيف العرب كاألمازيغ ، كاف ليا دكر ثقافي في نشر العمـ كتفادم الجيؿ 

أفَّ التعميـ فييا كاف مجانان ، لقد كجد الجزائريكف فييا راحة نفسية سمحت ليـ بالتفرغ كخاصة 
اكية كسجف شيخيا ـ ىدمت الزّ 8118لمقاكمة العدك في الزيباف كاألكراس كالقبائؿ...، فبعد ثكرة 

  كتشتت في صفكفيا كىذا لغياب الزعيـ الركحي. انفصاؿالحداد كصكدرت ممتمكاتو ، كظير 

 

                                                           
 .63علً بطاش، مرجع سابق، ص  (1)
 .55، ص ثورة الباشاغا محمد المقرانً ... بوعزٌز،ٌحً  (2)
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أف يؤثر عمى الفئات الشعبية،  (*)بكاليدونيا الجديدة الشيخ العزيز مف المنفىلقد حاكؿ 
الكثير منيـ كفيا لو كذلؾ عف  يحتميا عند أبيو كبقي التيمحمد بف عمارة نظرا لممكانة فأجاز 
في اإلشراؼ عمى  كاالستمرارأحمد بف العزيز الحداد ، فقد حاكؿ لـ الشمؿ  ابنوطريؽ 
 .(1)الزاكية

                                                           
 .65 -64طاش، مرجع سابق، ص ص: ب علً (1)
م ، كان ٌرسل 3631ألف كلم من الجزائر، كانت تحت السٌطرة الفرنسٌة منذ  55جزٌرة نائٌة بالمحٌط الهادي الجنوبً على بعد ( *)

م، أنظر: علً 3641المواطنٌن الفرنسٌٌن لٌسجنوا فً معتقالت خاصة وهذا منذ إلٌها الثوار الجزائرٌٌن والخارجون عن القانون من 

 .346بطاش ، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 
 

                           
 
 م1781مقاومة محمد المقراني واإلخوان الرحمانيين  
 .المبحث األول: مقاومة المقراني  
 .المبحث الثاني: اإلخوان الرحمانيين بعد إستشهاد المقراني  

 .م1781المبحث الثالث: آثار ونتائج مقاومة المقراني والحداد
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين      الفصل الثالث:                 

 المبحث األول: مقاومة المقراني

 /عوامل قيام مقاومة المقراني1

 أ/ العوامل الداخمية:  

وىذه م ،1781جير مقاومة المقراني ت إلى تفلقد تظافرت مجموعة من العوامل الداخمية أد  
كذلك  ارتبطتكم ا  االستعماريةتبطة بالباشاغا محمد المقراني وعالقتو باإلدارة العوامل كانت مر 

 بحالة الجزائر بصفة عامة.

 امتيازاتهالمضايقات المستمرة لمباشاغا والتقميص من  

ضد  أسرة المقراني، وباألخص الباشاغا  االستعماريةاإلدارة  انتيجتياإن  السياسة التي 
 إلعالن المقاومة ، فقد ضايقتو لمدة تجاوزت سبعة عشرة عامًا . المقراني كانت كافيةً 

م بدأ التقميص 1781، فمنذ عام  (1)رت عميو ماديا ومعنوياياسة قد أث  والحقيقة أن  ىذه الس  
 اختصاصالشيوخ أو القياد لتصبح من  اقتراحمنو صالحيات  انتزعتفقد  وامتيازاتومن سمطتو 

 االستعماريةتطور اإلدارة أسرة أوالد مقران عمى أن يا تعرقل  اتيمت وعربية ، ضباط المكاتب ال
 االمتيازاتمحمد المقراني رجل خطير فتم  تجريده من  الباشاغامكتب البرج أن   ، كذلك الحظ

فرنكًا ، مم ا جعل منو موظف ال  10.000ص لو راتب سنوي يقدر بـالتي ورثيا عن والده وخص
 يتمتع بحرية التصرف .

ىكذا بدأت وضعية األسرة تتعقد وتتأزم بعدما أجبر محمد المقراني عمى دفع الزكاة التي 
لى جانب ذلك فقد عممت السمطات الفرنسية عمى إذاللو  وذلك (2)لم تكن مفروضة عميو  ، وا 

                                                           
 .016، ص يا... موضوعات وقضا، ٌحً بوعزٌز (1)
 .893، ص... إدارة المكاتب العربية ،(صالح فركوس2)
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م 1781، وفي عام (1)م تحت رقابة ضباط صغار أقل منو شأناً 1781ة من خالل وضعو سن
م 1781بالتواطىء مع أوالد ماضي بدخوليم لثورة أوالد سيدي الشيخ وبيذا كانت ثورة  اتيم

 ولكن يا رفضت. استقالتوإحدى العوامل لتقديم 

 Lallemandوقدميا لمجنرال اللماند  استقالتود الباشاغا م ، جد  1781مارس  10وفي 
تحداه وطمب منو  Rustantغير أن  المفتش اإلداري الجديد لعمالة قسنطينة الجنيرال روستان 

في ربوع قيادتو ويتحمل كل  ما يحدثمسؤواًل عن كل  واعتبارهكتابيًا ،  استقالتوأن يجدد 
و ىذا وعمى إثر تمقي المسؤوليات إلى غاية رّد اإلدارة الفرنسية عمى طمبو بالرفض أو القبول،

 .  )2(لجيادالباشاغا بأقربائو وأخبرىم أن  الوقت قد حان لإلعالن عن ا اتصلالجواب 

 سياسة فرق تسد

ىذه الس ياسة التي غذ ت بشكل رىيب روح الفتنة بين األىالي، فقد حاولت اإلدارة 
ىذه العالقة  العالقة المتوترة بين الباشاغا محمد المقراني وأبناء عمومتو ، استثمار االستعمارية

والمتمثل في سياسة  االستثماريالتي كانت موروثة عن العيد العثماني وتوظيفيا في مشروعيا 
م ، حاول العقيد "بونافالي" بمحاولة اإليقاع بين الباشاغا وبين 1781فمنذ ديسمبر فرق تسد، 

عائمة المقراني  ابن عم و محمد بن عبد الس الم وذلك لتجد السمطات الفرنسية مبررا لمتخمص من
، (*)ابن عمي الشريف، نجد كذلك أّنيا خمقت خالفًا سحيقًا بين عائمة الحداد وعائمة  (3)كم يا
 نفوذ قيادتو إلى صدوق امتدم 1780ديسمبر  41تعي ن ىذا األخير باشاغا شالطة في  فبعد

منصبو كقائد سي عزيز الحداد من  استقالةفأصبحت عائمة الحداد تحت نفوذه مم ا أدى إلى 
 عمى منطقة عموشة، فقد كان ابن عمي الشريف ينزعج كثيرا من عائمة الحداد وزاوية صدوق 

                                                           
 .487،ص ثورات الجزائر ... ٌحً بوعزٌز، (1)

(2) MOULOUD GAID ,MOKRANI, EDITIONS ANDALOUSES , ALGERIE , 1993, P107.  
 . 482ص  ،ثورات الجزائر.. ٌحً بوعزٌز،( 3) 

م استسلم ابن الشرٌف له 7481، وعندما غزا الجنٌرال بٌجو وادي الصومام عام األتراك  هً أسرة كانت صاحبة نفوذ منذ عهد  )  *(

ٌُخضع   .808، ص إدارة المكاتب العربية... أنظر: صالح فركوس، السكان المجاورٌن لزاوٌته. جمٌعوتعهد أن 
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 . )1(لمفرنسيين استسالموألن يا منافسو الديني بالمنطقة ، وقد برز ىذا الصراع بشكل جمي بعد 

وىكذا يتضح أن  الخصومة الحادة بين عائمة الحداد وعائمة ابن عمي الشريف، ليا تأثير 
ىذه العائمة كان أحد العوامل التي ساىمت في  اتجاهعمى األحداث وأن  سموك ابن عمي الشريف 

 .)2(م1781تفجير ثورة 

 في المنطقة المسيحي النشاط التبشيري 

ن ما الفرنسي  االستعمارلم يكن ىدف  بسط ىيمنتو عمى الجزائر، وجعميا إقميًما فرنسيا فحسب وا 
كان ييدف كذلك إلى غزو األفكار ونشر الدٍّين المسيحي ، فإذا كانت ميمة غزو األرض من 

 . )3(الكنيسة اختصاصالمؤسسات العسكرية ، فإن  ميمة غزو الفكر من  اختصاص

تينات من بيا الجزائر خالل سنوات الس  الكنيسة الظروف التي مرت  استغمت اإلطارفي ىذا 
 Saintالقديس أوغسطين القرن التاسع عشر ميالدي ، فقد حاولت إحياء أمجاد وذكريات 

Augustin  )*( ومآثر اإلمبراطورية الرومانية)يني في الجزائر تزعم حركة التبشير الد   ، فقد )4
 واتخذ باآلباء البيضية عرفت الذي أنشأ ىيئة دين )**(  Lavigerieالفيجري  الكاردنال

الفيجري من الجزائر العاصمة مقرا لو ، وصر ح قائال:" عمينا أن نجعل من األراضي الجزائرية 
 ميدا لدولة مسيحية تضاء أرجائيا بنور مدينة منبع وحيٍّيا اإلنجيل، تممك ىي رسالتنا اإلليية". 

 

                                                           
) 

1
 . 143، ص  ودور عائلتي... 1871ثورة  ٌحً بوعزٌز،  )

 .767، ص  كاتب العربية...إدارة الم صالح فركوس، (2) 
 .176العٌاشً روابحً، مرجع سابق، ص  (3)

ًَّ سنة 822ولد بسوق أهراس سنة ) *( م، أنظر: محمد عٌساوي وآخرون، 786م، كان أسقًفا مدٌنة بونة )عنابة( ، من كتبه مدٌنة هللا، توف

 .14مرجع سابق، ص
 .17سة الوطنٌة للكتاب، الجزائر، )ب،س، ن(، ص تر: جباح مسعود، المؤس ، 1871ثورة  الطاهر أوصدٌق، )4 (
م فً باٌون بفرنسا، اهتم بالنشاط الكنٌسً منذ نعومة أظافره ،انتقل إلى بالد الشام وتعلم اللُّغة العربٌة وعادات 1342من موالٌد عام ( **)

ت القحط والمجاعة ، لم ٌكن الفٌجري ٌحمل المجتمع العربً ثم عاد إلى فرنسا مارس عدة وظائف دٌنٌة، انتقل إلى الجزائر خالل سنوا
 .760 767،ص ص :1،جالحركة الوطنية...مشروعا دٌنٌا فحسب بل كانت له آراء سٌاسٌة جرٌئة، أنظر: أبو القاسم سعد هللا، 

 



26 
 

 م1781واإلخوان الرحمانيين  الفصل الثالث:                    مقاومة المقراني 

وفي سبيل تجسيد ىذا المشروع، قام الفيجري بزيارة المناطق المنكوبة حامال الصميب في 
حضان أيمينو والخبز والدواء في شمالو وتمكن من جمع األطفال اليتامى وتعيدىم بالتربية في 

قد تحجج أن  ىؤالء األطفال ف بو ما يقومل تبرير ، ومن أج(1)يا الدٍّينيةالمسيحية وفقا لتعاليم
 1881، وبيذه الطريقة جمع  (2)فقدوا آبائيم ولم يجدوا من يرعاىم في تمك الظروف المأساوية

طفل من جراء  711وعشر سنوات، وقد توفي  منيم  ثماني ما بينطفال يتيما تتراوح أعمارىم 
  .)3(األوبئة

ن كان ذلك عمى حساب آالم الجزائريين  لقد أراد الفيجري أن يعمي من شأن الصميب ، وا 
ن  األمر طردىم من ىذه البالد، فقال :" لقد وجب إعادة بناء الشعب ووقف حياتو  استدعىوا 

بو منذ زمن بعيد وعمى فرنسا أن تسمح بتقديم اإلنجيل أو تعمل عمى  ارتبطعمى القرآن ، الذي 
:"  L.Veuillotب فويو طرد ىذا الشعب إلى الصحراء" ، وقد كان مساندا كذلك لمقولة األ
 .(4)إمسحوا القشرة السطحية لإلسالم فسيظير لكم جوىر الجزائر المسيحية"

وبالطبع فإن  الباشاغا المقراني قد تألم لذلك وزادت أحقاده وضغائنو ضد  اإلدارة الفرنسية 
 يني، وبذلك كان ىذا النشاط الد  (5)التي تيدف إلى تمسيح وتنصير كل الشعب الجزائري

 م. 1781مقاومة المقراني  الندالعالتبشيري الذي مارستو الكنيسة أحد العوامل الرئيسية 

 واالجتماعية االقتصاديةاألوضاع 

 

 
                                                           

 .04م، ص1937،)م،و،ك(، الجزائر،كتاب تاريخ الجزائر أحمد توفٌق المدنً، (1)
 .171مرجع سابق، ص  العٌاشً روابحً، (2)

3CH,A,JULIEN, HISTOIRE DE L’ALGERIE CONTEMPORAINE(1827-1871),1ere EDITION,P.U.F,PARIS,1964 , 
P  441 . 

 .127محمد عٌساوي، نبٌل شرٌخً، مرجع سابق، ص  (4)
 .487، ص  ثورات الجزائر...ٌحً بوعزٌز،  (5)
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 م1781الفصل الثالث:                    مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين 

والقحط م أزمات حادة ، حيث تواصل الجفاف 1781م و1788عرفت الجزائر منذ عامي 
م بعام الجراد فقد عبرت أفواج الجراد من جبال 1788وتيجم الجراد عمى البالد، وعرف عام 
وتعرضوا ، ففقد الن اس إنتاجيم ما وجدتوكل  والتيمتاألطمس من الجنوب إلى حقول الشمال 

 يمامتالكلضائقة مادية شديدة غير أن  األوربيين كانوا أقل ضررا من الجزائريين وذلك نتيجة 
، باإلضافة إلى ذلك نجد األوبئة والمجاعات التي حمت بالجزائريين حيث لوسائل مكافحتو

في البالد  انتشرتالعديد من األمراض كمرض الكوليرا والتيفوس ،ىذه األمراض التي  انتشرت
ال يحرك  االستعمارعن طريق المسافرين األجانب فأخذ الجزائريون يموتون بالجممة، فكان 

نتيجة ليذه الكوارث عرف  ، )1(اجتماعياو  اقتصادياالزيادة في تقتيميم وتدميرىم  ساكنا سوى
سكان الجزائر تناقصا كبيرا ، والسبب األكبر في ىذا التناقص ىو السياسة الفرنسية التعسفية 

 . )2(من مصادرة األراضي ومنحيا لممعمرين اتجاىيم

المزرية مييئين لمثورة ، وقد أك د  جتماعيةواال االقتصاديةلقد كان الجزائريون بسبب حالتيم 
م حيث قال :" إن  الجزائر خاضعة بالقوة 1780في شير جوان  ماك أىونذلك الحاكم العام 

 ما يفسرولكن سكانيا لم يستسمموا ، وأيُّ حادث تقترفو فرنسا ضد ىم سيدفع بيم إلى الثورة وىذا 
 .)3(م1781في ثورة  ارتمائيم

  هودقانون تجنيس الي

ألغيت في باريس و  انقالب،حدث  معركة سيدان في أمام ألمانيا بعد ىزيمة فرنسا
م وتم  تعيين 1781الثانية بقيادة نابميون الثالث ، وأعمنت الجميورية في ديسمبر  اإلمبراطورية

جبارية  أراد منح الجنسية  ، فقد 4كريميو الييودي مكم فا بشؤون الجزائر بصورة جماعية وا 

                                                           
 .828، ص موضوعات وقضايا... ٌحً بوعزٌز، (1)

 .106مرجع سابق، ص  العٌاشً روابحً، ) (2
 .426، ص  تاريخ جهاد األمة...صالح فركوس،  (3)
 .143، ص  ودور عائلتي ... 1871ثورة ٌحً بوعزٌز،  (4)
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 م1781لفصل الثالث:                    مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين ا   

، فرأى (1)الفرنسية لمييود المقيمين بالجزائر بصفة جماعية دون التخمي عن عقيدتيم الدينية
ذالل لمشعب الجزائري وضعت في يد المعمرين  الباشاغا المقراني في ىذا المرسوم وسيمة قير وا 

  كل ما من شأنو ضمان مصالحيم ، فقد أثار ىذا القانون غضب الباشاغا  وااستباحالذين 
مستعد أن أضع رقبتي تحت الس يف ليقطع رأسي، وال أقبل أن المقراني وصر ح قائال:" إن ني 

لمييود وبدأ بعضيم  االنصياع، كم ا أن  الجزائريون رفضوا (2)الييود" أخضع لحكومة من الّتجار
أمرىا مادام يحكميا ييودي، وأن  اهلل أعمى قموب  انتيىفرنسا مقاىي وغيرىا:" أن  يردٍّد في ال

لإلسالم" ، وقد بدأت تنمو في كيان القبائل نزعة  انتصارالفرنسيين وىذا موعد رحيميم وىو 
ام ظاس أن  الن  المقراني يشيع بين الن  الدٍّين ، فقد كان  باسمحيث كانت مستعدة لمجياد  االستقالل

 .(3)المدني سيغيٍّر ليم قوانينيم اإلسالمية

م الغاش االحتاللوىكذا كانت الحالة تزداد سوء عمى سوء ، وبات الجزائريون نتيجة 
وكان البد بسبب تمك العوامل أن تندلع مقاومة خاضعين لكل أنواع الظمم والقير، 

:" أيُّيا ما يمي م1781 أفري 41م، حيث كتبت جريدة "المستقبل" بتاريخ 1781المقراني
 .(4)المعمرون كنتم تريدون أن تضعوا أيديكم عمى أراضي العرش فمتجبكم عن ذلك الثورة"

 مشكمة ديون المقراني 

م، ضعف اإلنتاج الفالحي في البالد وخاصة في منطقة  1781م و1780خالل عامي 
 خيل الفالحين المقراني التي ىاجميا الجراد وأتمف محصوالتيا ، وقد نتج عن ذلك ضعف مدا

 

                                                           
والنشر،  لالتصال، المؤسسة الوطنٌة م1962-م1831الفرنسي للجزائر  االحتاللمختصر وقائع وأحداث ليل بشٌر كاشه الفرحً،  (1)

 .43م، ص 4664)ب، م، ن(، 
 .124، ص لمحات من جهاد الشعب...( إبراهٌم مٌاسً،  2)
 .760، ص  إدارة المكاتب العربية...( صالح فركوس،  3)
 .424، ص  تاريخ جهاد األمة... ( صالح فركوس، 4)
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 م1781نيين مقاومة المقراني واإلخوان الرحما         الفصل الثالث:              

فقام زعماء األسر الجزائرية بتقديم مساعدات لممنكوبين ، فأخرجوا ما عندىم من مخزون 
إسعافيم قام الباشاغا المقراني ، ومن أجل (1)الحبوب والدراىم ووزعوىا عمى المتضررين

مبمغا ماليا من الييود بأرباح عالية ، فقد وجيت حكومة ماكماىون نداء لكبار التجار تراض قبا
األىالي ليقدموىا بدورىم إلى الفالحين المتضررين   طمبت منيم أن يقدموا قروضا مالية لرؤساء

الذي كان يممك أسيًما في بنك  Mesrinمن الييودي مسرين  واقترضالمقراني لذلك  فاستجاب،
 وتعيد لو باالقتراضبالحاكم ماكماىون فنصحو  اتصلزائر، وقبل أن يقوم بيذا اإلجراء الج

 .(2)شفوًيا إذا عجز الفالحون عن أداء الّديون التي قّدميا ليم تضاف عمييم كضريبة وتعاد إليو

 وارتفعتوعند أسرتو من حبوب ونقود،  ما عندهوعمى أساس ىذا الوعد أخرج المقراني كل 
لكن نجد أن  السمطة المدنية الجديدة التي ، (3)من الييود إلى مميون فرنك اقترضياالتي   يونالدّ 

خمفت النظام العسكري بعد رحيل ماكماىون ، قد رفضت الوفاء بيذا التعيد ، ووجد المقراني 
غضبو وحقده  اشتديون التي عميو، وىنا إلى رىن أمالكو ألداء الدّ  واضطرنفسو في أزمة مالية 

النظام المدني وىو األمر الذي دفعو لمتفكير في اإلعداد لمثورة كوسيمة لمتخمص من عمى 
اخمية نجد كذلك عامل آخر وىو باإلضافة إلى كل ىذه العوامل الد .(4)مصدر ىذه المشاكل

،  الفرنسية جنيد وذلك من خالل بعث جنود مخزن المسممين إلى فرنسا لممشاركة في الحربالت
ريون ىذا الموقف إىانة ليم وال سيما أن  ىذا الواجب فرض عمييم  دون أن الجزائ اعتبرفقد 

الجزائريون عن رفضيم لذلك ببعض الحركات حيث خرجوا في  ر، فقد عبّ  (5)تمنح ليم الحقوق
شعبية ضد  رغبة فرنسا في تجنيدىم ورمييم وقودا لمعاركيا الظالمة، بذلك أعمنوا  اجتماعات

 (6)رمقاومتيم ضد  المستعم

                                                           
 .164ص ،ثورة الباشاغا محمد المقراني ... ٌحً بوعزٌز، )  (1

2 LOUIS RINN, HISTOIRE DE L’INSURRECTION DE 1871 EN Algérie, ALGER,1891,PP 50-51.                           
 .168، ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...ٌحً بوعزٌز،  (3 )

 .173العٌاشً روابحً، مرجع سابق، ص )  (4
 .817(  أندري برنٌان، أندري نوشً ، المرجع السابق، ص  (5
 .443( العربً منور، مرجع سابق، ص  6)
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   م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين              الفصل الثالث:        

 ب/ العوامل الخارجية

، نجد أن  االستعمارإلى جانب العوامل الداخمية التي دفعت بالمقراني لإلعالن عن جياده ضد   
 ىناك عوامل خارجية ساىمت ىي األخرى في قيام ىذه المقاومة.

 وسييندور البر 

م، نشط دور البروسيين في 1781عمى إثر قيام الحرب بين فرنسا وبروسيا في جويمية 
عاية ضد  فرنسا وعمموا عمى إضعاف نفوذىا خارج أوربا، ومنيا الجزائر التي حاولوا إستغالل الد  

فقد كانت تونس أنسب مكان ليم ،  (1)غضب شعبيا ودفعو إلى الثورة وذلك من أجل مصالحيا
ونظرا لتوافر أعداد ضخمة من ، وذلك بسبب قرب الحدود من جية  رب إلى الجزائرلمتس

،  الالجئين والمنفيين من الجزائريين الذين كانوا يستقرون في الحدود التونسية من جية أخرى
م بيدف التحريض ضد  السيطرة الفرنسية 1781فأسسوا بذلك مصمحة إعالمية سرية في عام 

 .(2)بالجزائر

" ىو جندي Gerald Rohlsعمى رأس ىؤالء الجواسيس البروسيين "جيرارد روىمس" فكان  
نتقل 1780سابق في حرس الشرف بالجزائر ، كان يتقن المغة العربية، غادر الجزائر عام  م وا 

إلى طرابمس الغرب ليمارس أنشطة معادية لفرنسا ، كم ا رافقو في ىذه الميمة الدكتور " 
أوت  10" وقد وصال إلى الميناء التونسي عن طريق البحر بتاريخ  wetzesteenوتزستاين" 

 انطالقام، وكانت ميمتيم  تتمثل في تحريض القبائل الجزائرية ضد  المصالح الفرنسية 1781
السمطات التونسية نشاطيم  اكتشفت، غير أن  ميمتيم لم تكتمل فقد (3)من التراب التونسي

 لفترة قصيرة. عتقاليمافأبعدتيم إلى صقمية ، وذلك بعد 

                                                           
 .122، ص ثورة الباشاغا...  ٌحً بوعزٌز، (1)
 .96بسام العسلً، مرجع سابق، ص  (2)
 .121العٌاشً روابحً، مرجع سابق، ص (3)
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 م1781الفصل الثالث:                    مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين   

لى  الجواسيستسرب  استمرلقد  البروسيين من تونس إلى مدن الجزائر الوسطى الساحمية، وا 
 اىتدوافشل المغرب األقصى وذلك لنشر دعايتيم ضد  الفرنسيين لكنيم لم ينجحوا ، ونظرا ليذا ال

 زائريين إلى اإلمبراطور البروسي الج باسمإلى أسموب تحريضي آخر يتمثل في تزوير الرسائل 
 "غميوم" فقد نشرت الجريدة الّرسمية األلمانية رسالة مزعومة من الجزائريين إلى اإلمبراطور ،

 اضطرد م، وق1781عمى الفرنسيين في حرب  بانتصارهيعمنون فييا عن تأييدىم لو وفرحتيم 
 . (1)الفرنسيون البروسيين بالتحريض عمى الثورة اتيمالجزائريون بالعاصمة إلى تكذيبيا، وبذلك 

لقد كان الباشاغا المقراني عمى إطالع بمجريات الحرب بين فرنسا وبروسيا، فقد كان كثير 
انوا يترجمون باألحداث الجارية ىناك، حيث جن د عدة مترجمين يتقنون المغة الفرنسية فك االىتمام

يكن فإن  آثار ىذه  الفرنسي. وميمالو الجرائد التي كانت تصمو وتتناول أخبار ىزيمة الجيش 
إلى الجزائر ، وىزيمة فرنسا فييا تعتبر حافزا لمجزائريين وعمى رأسيم الباشاغا  امتدتالحرب 

عالن مقاومتو المقراني لحمل الس    .(2)لالستعمارالح وا 

 األمير عبد القادردور محي الدين بن  

بثقافتو الواسعة فقد حظي   واشتيرين مستقرا مع أبيو عبد القادر في منفاه بدمشق، كان محي الد  
نشاطو  من طرف الدولة العثمانية  فأسندت إليو وظيفة أزمير القضائية، وبقي يمارس بالتقدير

لمعودة إلى الن ضال  م، غير أن و كان يكثر من الشكوى و يتوق1781بصورة عادية حتى عام 
 من أجل تحرير الجزائر. 

 

 

                                                           
 .91( بسام العسلً، مرجع سابق، ص  1)
 .121( العٌاشً روابحً، مرجع سابق، ص  2)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين              الفصل الثالث:       

وعندما قامت الحرب بين فرنسا وبروسيا وظن  أن يا ستطول بينيما، فرأى فييا فرصة 
ا إلى تونس دون عمم أحد وكان ، فغادر اإلسكندرية متوجي(1)االستعمارلتخميص الجزائر من يد 

السمطات التونسية بحفاوة وتظاىر محي الدين  استقبمتوم، فقد 1781ذلك في أكتوبر 
بالّناس  االتصالدراسة المخطوطات العربية اإلسالمية في تونس ، فقد تجنب  إلى باالنصراف

حاربة فرنسا عند وأخذ يقوم بتحرير الرسائل خفية ويرسميا إلى زعماء الجزائر حتى يستعدوا لم
قدومو إلييم ، فبالرغم من محاوالتو لمدخول إلى التراب الجزائري، إال  أن و لم يتمكن من ذلك فقد 

 التونسية نشاطو الخفي . االستخباراتالفرنسية المتعاونة مع  االستخباراتأجيزة  اكتشفت

الغرب ومنيا إلى  ين تونس إلى مالطا ، ثم توجو بعدىا إلى طرابمسوبذلك غادر محي الدٍّ 
الوصول إلى  واستطاعنفطة، فقد كان متنكرا في ثياب مغربية ومعو عدد من المجاىدين 

، ومنيم ابن ناصر (2)حولو عدد كبير من الجزائريين الالجئين إلى تونس التفالحدود، وىناك 
بن عبد  م وكذلك الشيخ إبراىيم1781بن شيرة الذي كان ثائرا ضد  السمطات الفرنسية منذ عام 

، وشيخ زاوية نفطة الرحمانية مصطفى بن عزوز  اهلل مقدم إخوان عبد القادر الجياللي بورقمة
ين راسل العديد كم ا أن  محي الد   ، (3)الفرنسي االستعماروىؤالء ليم ماضي تاريخي في مكافحة 

ت يحث الناس المراسالمن زعماء الجزائر وكان من بينيم الباشاغا المقراني فقد كان في ىذه 
 عمى الجياد .

سائل ىذا ختم أبيو في بعض الرّ  استعمل ولكي يوفر حظوظ أكثر لنجاح دعوتو فقد 
وبينما كان محي الدين يقوم بيذا النشاط في الحدود  ،(4)الشيء الذي جعل والده يستنكر لألمر

 لذلك  استنكارهالحكومة الفرنسية بقنصميا بدمشق ليطمب من األمير عبد القادر أن يعمن  اتصمت

                                                           
 .101ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...،  ٌحً بوعزٌز، (1)
 .98ص بسام العسلً ، مرجع سابق،  (2)
 128( روابحً العٌاشً، مرجع سابق، ص 3)
 .823، ص موضوعات وقضايا...ٌحً بوعزٌز،  (4)



24 
 

 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين              الفصل الثالث:       

 ابنوالعديد من الرسائل لوقف نشاط  ، وعمى إثر ذلك قام بإرسالاتجاىياويمتزم بعيوده 
وخاصة إلى سكان الجزائر الذين حثيم عمى عدم إتباعو، فقد أعمن أنو سيتبرأ منو إذا خالف 

 . (1)مرهأوا

لقد أثارت رسائل األمير عبد القادر ضجة كبيرة ، وقد يكون ليذه الّضجة تأثير في 
، فكم ا يوضح لن ا يحي  بوعزيز قد تكون عاطفة األبوة التي دفعتو إلى ابنوإضعاف حركة 

نفس المصير الذي القاه ىو ، لكن الّسبب األكبر يرجع إلى الضغوط  ابنوالخوف من أن يمقى 
لم يكن  ابنوحركة  اتجاهاألمير  اتخذهإن  الموقف الذي  ،(2)نسية التي كانت تمارس عميوالفر 

نتيجة كرىو لممقرانيين كم ا يدعي بعض الكتاب الفرنسيين ، الذين بررو بأن  ىذا الموقف كان 
أن و رغم  نتيجة العداء التقميدي لألمير وفرع أوالد الحاج الذي ينتمي إليو الباشاغا المقراني. نقول

السكان الذين كانوا معو  ارتماءين التي قام بيا، إال  أن يا ساىمت في محدودية حركة محي الدّ 
 .(3)م1781في أحضان المقاومة التي أعمنيا الباشاغا عام 

 التحريض العثماني 

كل جيودىا من أجل  استثمارلم ا قامت الحرب البروسية الفرنسية، حاولت الدولة العثمانية 
الموقف سواء عن  استثمارالعربي ، وخاصة الجزائر فحاولت نفوذىا في المغرب  استرجاع

 ين الذي توجو إلى الجزائر كم ا أشرنا سالفًا من أجل الجياد ضد  المسيحيين ، أوطريق محي الدّ 
. فعندما (4)بالباب العالي اتصالعن طريق الجمعية الخيرية اإلسالمية لمجزائر التي كانت عمى 

ظيرت حركت محي الّدين بمنطقة الحدود التونسية، أشاع أتباعو بأن  جيشا عثمانيا يتألف من 
 ستة آالف جندي في طريقو لتحرير الجزائر، كم ا لوحظ أيضا وجود جواسيس أتراك في 

                                                           
 .92 -97( بسام العسلً ، مرجع سابق، ص ص:  1)
 .109ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...، ( ٌحً بوعزٌز، 2)
 .127العٌاشً روابحً، مرجع سابق، ص  (3)
 .94( بسام العسلً، مرجع سابق، ص 4)
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الدعاية لصالح السمطان العثماني، باإلضافة إلى ذلك وجود ضباط صفاقص وجربة ينشرون 
 .(1)أتراك يتقنون المغة العربية كانوا يستميمون األنصار إلييم من خالل توزيع بعض األموال

لكن فرنسا لم تقف موقف الالمباالت من التحريض العثماني ، فقد عممت عمى توجيو 
مت من خالليا الدولة العثمانية عمى سحب ضباطيا التحذير لمباب العالي فمارست ضغوطا أرغ

م 1781وصمت إلى ىناك وذلك في عام من تونس إلى طرابمس ، وسحب المؤن والذخائر التي 
فعمى إثر ذلك وجو زعماء الجمعية الخيرية اإلسالمية لمجزائر رسالة لمصدر األعظم "محمد ، 

الدولة العمية ورغبتيا  باختيارعداء ديننا، كان إن  أصل محاربتنا ضد  أجاء فييا :" (2)نديم باشا"
وفي رسالة أخرى جاء فييا  ،(3)"باألسمحة والنقودرية والجيرية نا زعمائيا بالمساعدة الس  فقد وعد  
:" إن نا نقترح عمى السمطان حل من الحمول الثالثة وذلك إليجاد حل لمشكمة الجزائر، إم ا ما يمي

م ا مطالبة فرنسا بالتنازل توسيط بعض الدول حتى تسمم  فرنسا بسيادة السمطان عمى الجزائر وا 
عن الجزائر مقابل مبمغ مالي نمتزم نحن بدفعو، أو إعالن الحرب عمييا إذا رفضت الحمين 

 األولين".

األمير ين بن جيود محي الدّ  ومن خالل ما سبق يظير بوضوح أن  التحريض العثماني 
 .(4)م1781لم تكن بعيدة األثر في تفاعالت ثورة  كمياالقادر، ودور البروسيين  عبد

 / إنطالق المقاومة2

المقراني من األوضاع بشرق الجزائر، طمب الباشاغا  كر أن و بعد تدىورسبق الذ  لقد 
 ىذا الذي   من منصبو بصفة باشاغا ، لكن رفضت ذلك استقالتوأن تقبل  مطات الفرنسيةالسّ 

 
                                                           

 .147ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...، ٌحً بوعزٌز،  (1)
 .94بسام العسلً، مرجع سابق، ص  (2)
 .147ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...، ( ٌحً بوعزٌز، 3)
 .99 -93بسام العسلً، مرجع سابق، ص ص:  (4)
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ىانة بالغة، وبذلك أقدم عمى حمل السالح فقد وّجو رسالة إلى  1اعتبره بمثابة تحدي لو وا 
يخبره " إّنني أستعد اليوم لقتالكم، فمنحمل الس الح وليتأىب كل  Oujirounالجنيرال أوجرون 

المقراني بكل أبناء عمومتو بإقميم مجانة  اجتمعم 1781 مارس 11، ففي  (2)"واحد من ا لمقتال
 . (3)معمنا أن  الوقت قد حان لمقاومة حكومة الييود

ولكي يقطع المقراني كل صالتو بالسمطات الفرنسية ، قام بقطع الخط الياتفي الذي يربط 
ين من ىذا قرر أن يكون اإلعالن عن اليجوم بعد يوم االجتماعوفي ىذا  ببرج بوعريريج مجانة

وأن يزحف ىو بنفسو عمى مدينة البرج ، في حين يتجو م 1781مارس  18،أي في  االجتماع
" السعيد بن  عم و وصيره ابنأخوه بومزراق لمعمل في منطقة ونوغة وسور الغزالن بينما كم ف 
 .(4)داود" بقيادة الثورة في منطقة الحضنة وبوسعادة وأوالد نايل بالجمفة

 ف عمى مدينة برج بوعريريجالمقراني يزح

 إلييم فانضمالبرج  مدينة م ، سار المقراني بقواتو إلى1781مارس  18في صباح يوم 
 واستعرضيمفبمغ عدد قواتو ستة آالف رجل  ، (5)الجزائريون العاممون ضمن الحرس الفرنسي

ضمنيم  ، وكانوا بأزياء مختمفة وأسمحة متنوعة وكان من(07)أنظر ممحق رقم بعين السريحة
قوم الحضنة الغربية وأوالد إبراىيم وأوالد تبان بزعامة مقدمييم، وبذلك فرض المقراني الحصار 

 األولى بالنيران حوالي الساعة التاسعة االشتباكاتزغاريد الن ساء وبدأت عمى المدينة وسط 
 (6)وب الشمسحتى غر  واستمر، ولكن القتال الحقيقي لم يبدأ إال  حوالي منتصف الن يار صباحا

  لى داخل القمعة بعيدا عن األسواروفي المساء أخذ الييود الذين كمفوا بالحراسة يفرون إ،

                                                           
 .170م ، ص 1994مً، بٌروت، ، دار الغرب اإلسال 1962التاريخ السياسي من البداية ولغاية  (عمار بوحوش، 1)
 .484( العربً منور، مرجع سابق، ص  2)
 .763، ص إدارة المكاتب العربية...( صالح فركوس،  3)
 .181بسام العسلً، مرجع سابق، ص (4)
المً، ، المختار اإلسم( الجزائر تعود لمحمد صلى هللا عليه وسلم1992 -م1492عام من سقوط األندلس) 511بعد ( محمد مورو،  5)

 .23القاهرة، )ب،س،ن(، ص
 .184بسام العسلً، مرجع سابق، ص  (6)
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ووجيت السمطات الفرنسية داخل المدينة عدة رسائل إلى جيات مختمفة وخاصة سطيف من 
 .  الستنجاداأجل طمب 

وبعد أربعة أّيام من الحصار بدأ الثوار يحاولون تمغيم جدران المدينة ، وذلك من أجل 
إيجاد فجوة لمدخول إلييا، لكن األوربيين أحبطوا تمك المحاوالت وذلك تمديًدا لموقت حتى تصميم 

 ى البرجالذي كان أول من وصل إل محمد بن عبد السالم المقراني طميعتيا قائد عين تاغروط 
من  اقتربعندما  (*)محمد بن عبد السالم المقراني كنمارس من نفس السنة ، ل 48صباح 

ب دوشيرون أن يبتعد ألن و أصبح يشك في كل صاح الجنيرال أسوار المدينة صاح في وجيو
، ومن حسن حظو أن و وصل معو ضابطان فرنسيان فحاال برنوس ولو كان مخمصا لمفرنسيين

لو، وعمى إثر ذلك وصل" بونافالي" وفك الحصار عمى المدينة وجيز  دون حصول أذى 
األوربيين في اليوم الموالي وأرسميم إلى سطيف تحت حراسة فريقين من الصبايحية وقوم محمد 

بالرغم من لمعمل  من الواضح أن  المقراني لم تكن لديو خطة واضحة بن عبد السالم المقراني .
وىذا ما أدى  استعداده، حيث أقدم عمى إعالن جياده قبل أن يتم  الفرص التي كانت متاحة لو

 .(1) وانسحابوإلى فشمو 

 المقراني يدعم جبهته

، وأرسل عددا من المبعوثين إلى  اتصاالتوشرع في توسيع  فور عودتو إلى شمال شرق مجانة
قوية جبية  وتأسيس معو االتحادعمييم  واقترحجيات مختمفة من واليتي قسنطينة والجزائر ، 

 تزوده  االستخباراتيقاومون بيا النظام المدني ويحمون سمطتيم، فنظم المقراني شبكة من 

                                                                                                                                                                                           
. 
 .463، ص ثورة الباشاغا محمد المقراني... ( ٌحً بوعزٌز، 1)

ٌنحدر من فرع أوالد عبد السالم، الذٌن ٌنحدرون بدورهم من الشٌخ بوزٌد من فرع أوالد الحاج الذي ٌنحدر منه الباشاغا ، فعندما ( *)

ًَّ بوزٌ م خلَّف أربعة أوالد منهم عبد السالم جّد فرع أوالد عبد السالم وبوزٌان، وهنا بدأ الخالف ٌظهر بٌن فرع الحاج 1487د عام توف

 .164، ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...أنظر: ٌحً بوعزٌز،  صف الباشاغا وفرع عبد السالم صف محمد عبد السالم.
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باألخبار الكافية عن األوضاع، فقد كان في رسائمو يركز عمى نقطتين أواًل الجياد في سبيل 
 . لالستعمار، والثانية أسفو عمى خدمتو اهلل

رؤساء القبائل قد ضاعت ، إذ رفض الكثير منيم  استمالةإن  معظم جيود المقراني في 
بالصحراء الشرقية أعمنوا معارضتيم لو في رسالة وجيوىا  (*)فأوالد بن قانةلدعوتو،  االستجابة

وقد فعل مثميم قائد محاربة المقراني ل ىماستعدادوأكدوا فييا إلى الحاكم الفرنسي بقسنطينة، 
لى جانب ىؤالء نجد  (07أنظر ممحق رقم) صحاري بسكرة محمد بن ىني بن بوضياف ، وا 

كذلك أعمال المقراني  استنكروا ينعتون أنفسيم بالمتحضرين ، كذلك وجياء قسنطينة الذين
عمى الرغم من  .(1)ماء ، وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات عميوووصفوىا بالتخريب وسفك الد  

الحداد إليو  استمالةرؤساء العائالت األرستقراطية ، إال  أن و نجح في  استمالةفشل المقراني في 
 .تأييدعوضو كل ما فقده في اآلخرين من  ذا كان بالنسبة إليو مكسًبابأتباعو وى

 معارك المقراني في مجانة ووادي الشعير

ن أو )أم الريسان( شمال شرق مجانة، وأخذ يبذل الجيود قام المقراني بالتمركز في جبل مريسا
 الجنيرال سوسيكم فت  بذلك مطات الفرنسيةوالمحاوالت إلنقاذ الموقف، لكن لم ا عممت السّ 

Saussier(**)  بمواجيتو ومالحقتو في منطقة مجانة، فقد ضم  إليو قوات بونافالي، وبذلك
م وصل إلى مجانة وىو نفس اليوم 1781فريل أ 7أصبح يتوفر عمى خمسة آالف رجل ، وفي 

ىذا الجنيرال أن يحاصر  استطاع،وبذلك 2الذي نجح فيو الباشاغا المقراني في ضم الحداد إليو
 ال مجانة، والتي لم تكن محصنة منإلى ساقية الرحى شم بانتقالوقوات المقراني من الخمف 

                                                           
 .187( بسام العسلً، مرجع سابق ، ص 1)

تعود جذور هذه العائلة إلى قرٌة كوكو المتواجدة فً جبال جرجرة، أٌن كانت تعٌش امرأة تسمى قانة ، وبهذا أصبح أبنائها وأحفادها ( *)

 14ٌلقبون بن قانة. أنظر، شهرزاد شلبً، مرجع سابق، ص 

م، ضابط فً فرقة المشاة 1343سنة ، ولد  Félix Gustave Soussierهو جنرال فرنسً اسمه الكامل فلٌكس قستاف سوسً  ( **)

، الجنيرال سوسيم . أنظر:  إبراهٌم مٌاسً، 1331شارك فً جمٌع الحمالت التً قامت بها اإلمبراطورٌة الثانٌة، قاد حملة على تونس 

 .         .  461م، ص 1990، 7مجلة الذاكرة ، المتحف الوطنً للمجاهد، الجزائر، ع
 .414، ص ا محمد المقراني...ثورة الباشاغٌحً بوعزٌز،  (2)
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مقرا لو وتمركز فيو،  اتخذه، فقد قام بإحراق منازليا ماعدا قصر المقراني الذي (1)طرف المقراني
 .(2)كما وقع الشريف بن عبد الرحمان قائد الدريعات وقريب المقراني في أسر القوات الفرنسية

ىو إلى زمورة ثم   وانتقلان ، ترك المقراني قوة لمناوشة الفرنسيين بمنطقة مجانة ومريس
 وذلك إلجراء مفاوضات مع أبناء عمومتو الذين كانوا معارضين لو   شرقي مدينة البرج قمروإلى 
 توحيدعمى ضرورة  االتفاقر رجالو وتم  أفريل من نفس العام مع كبا 11في  اجتماعافعقد 

إليو بعد يومين من  لتيماستمامع أوالد عمومتو ونجح في  اتصاالت، فأجرى بذلك  الصفوف
كانوا من قبل خارج الصف معادين الذين اس ، كم ا تبعيم في ذلك عدد آخر من النّ  المفاوضات
 .(3)أو مترددين

بيتان لقد ظيرت نتائج ىذا التحول بصورة فورية، فقد قام الثوار باليجوم عمى قافمة الكا
لألوربيين والبعض منيا لممتعاونين  باإلضافة إلى حرق عدة مزارع حول العممة بعضيا ترانكان
مارس بحراسة  11ف منذ م  ىذا األخير الذي ك   ، فعجز ترانكان عن مواجية الوضع معيم

الطريق بين سطيف والبرج، وتدعيم قوات سوسي الذي كان يغزو مجانة، إال  أن  ىذا األخير 
القوات  وتيمتوى سطيف أفريل بعين تاغروط، فانسحب إل 17تعرض لميزيمة أمام الثوار يوم 

 . (4)الفرنسية بالتقصير في واجباتو العسكرية

بالربوات الحصينة  واالعتصامكانت خطط الثوار تعتمد عمى إخالء مدن السيل وقراه، 
فأخموا بذلك عين تاغروط بأمر من الباشاغا المقراني، وتجمع عدد منيم في سيل سيدي مبارك 

 طريق القوات الفرنسية التي غادرت البرج متجية إلى  اواعترضو شرق البرج أي وادي الشعير، 

 

                                                           
 .428ص األمة...، تاريخ جهادصالح فركوس،  (1)
 .414، ص  ودور عائلتي المقراني... 1871ثورة ٌحً بوعزٌز،  (2)
 .182ص  بسام العسلً، مرجع سابق، (3)
 .413، ص ثورة الباشاغا محمد المقراني... ٌحً بوعزٌز، (4)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                  الفصل الثالث:    

ليم قرب عين مسعود  اجتماعام، وعمى إثر ذلك عقد الثوار 1781أفريل  41سطيف يوم 
وعبد الرحمان بمقندوز وعزيز   بومزراق االجتماعبيدف دراسة الموقف الجديد وقد حضر ىذا 

الحداد وغيرىم من القادة ، وتم  وضع خطة لمواجية القوات الفرنسية وبعد ذلك خاض الثوار 
 .(1)عدة معارك كانت ناجحة في جبل طافات وثنية مقسم والعيون

قام المقراني بإسناد قيادة األعمال القتالية في وادي الشعير إلى أخيو بومزراق مع بعض 
تجو ىو إلى بني عباس ليتفقد أمور المنطقة المق دمين الرحمانيين بزعامة عزيز الحداد ، وا 

 ويكتب المزيد من الرسائل لكسب األنصار الجدد ، غير أن  نجاحو في ضم  اإلخوان الرحمانيين
بعض الشيء لمجبية الشرقية، صفوف أبناء عمومتو، ىو الذي جعمو يطمئن  الثورة وتوحيد إلى
 . (2)األحداث في وادي الشعير لم تكن حاسمة أن   رغم

 المقراني استشهاد

 48إلى أوالد جالل في  اتجوإن  المقراني لم يتوقف طويال في منطقة بني عباس، فقد 
أفريل من نفس العام ، ثم إلى جبل موقرنين بسور الغزالن الذي جعل منو بومزراق أكبر 

مع الثوار والمقدمين الرحمانيين  اجتماعاىناك ، فعقد المقاومة  اندالعمعسكر لمثوار منذ 
معيم لمجابية القوات الفرنسية التي كانت تحت قيادة الجنيرال  بالمنطقة وحاول أن يخطط

 . بوزيد بن أحمدتروممي وبدعم من آغا البويرة  و سيريز

 المقراني إلى عين الطاقة ثم إلى وادي الشعير، وقضى ىناك ليمة اتجوومن جبل موقرنين 
اآلغا  إلى الجنرال سيريز بتحريض من استسمموام وعاقب أوالد سالم الذين 1781أفريل  48

 وقد حصمت في اليوم التالي معرك طكوكة عمى ربوات ذراع المؤمن وقد جرح فييا ،  (*)بوزيد

                                                           
 .184بسام العسلً، مرجع سابق، ص (1)
 .484ص  كفاح الجزائر...، ( ٌحً بوعزٌز، 2)

كان أحد أحفاد محمد الطٌب بن سالم خلٌفة األمٌر عبد القادر على البوٌرة، وقد أصبح من عمالء الفرنسٌٌن، وشكل عقبة فً وجه  (*)

 .189سابق، ص  مقاومة المقرانً واإلخوان الرحمانٌٌن فً منطقة ونوغة و سور الغزالن والبوٌرة. أنظر: بسام العسلً، مرجع
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                   الفصل الثالث:    

من الثوار ثالثمائة محارب وذلك نظرا لتفوق األعداد ، ولم  واستشيدين ، عدد من األوربي
سبعة رجال من أتباع بوزيد،  اعتقالغير أن  رجالو نجحوا في  يحضر الباشاغا ىذه المعركة ،

 40ولم يبقى الباشاغا طويال في ونوغة فبعد معركة طكوكة عاد مسرعا إلى بني عباس يوم 
ز نفسو، بعد أن تأكد من عداء ومعارضة اآلغا بوزيد الشديدة لمجياد أفريل من نفس العام ليجي

  . (1)أخاه بومزراق ليستعد لممواجية استدعىو 

وبعد أن جمع المقراني حوالي أربعة آالف محارب، عاد بيم إلى الجبية الغربية عبر 
ني بعمي، إليو في الطريق عدد كبير من رجال بوجميل وبني عباس وب انضمجبال البيبان وقد 

، ووصل بقواتو م1781وذلك في أول يوم من شير ماي وىنا أخذ طريقو إلى مدينة البويرة  
من نفس العام ففرض عمييا الحصار، وحاول ماي شير في اليوم الثاني من  إلى المنطقة

إال  ، فيذا اليجوم ال يختمف كثيرا عن ىجومو عمى مدينة البرج  (2)في ذلك لكنو فشل اقتحاميا
حيث أن  ىذه األخيرة كان بيا عدد كبير من األوربيين وحامية عسكرية صغيرة ، بينما  من

حماية من طرف دفاع اآلغا  اكتسبتال يوجد بيا إال حوالي تسعة عشر أوربيا، وقد البويرة 
 .(3)بوزيد ورجالو

 سعوما بو ل كل فقد كانت صدمة لممقراني نتيجة فشمو في إخضاع خصمو اآلغا بوزيد، فقد بذ
الفرنسيين  لجياد ، غير أنًّو كان مصمما عمى متابعة طريقو في خدمةإلى صفو في ا الستمالتو

ومحاربة المقراني، وعمى كل حال لم يتوقف المقراني فقد تحرك بقواتو التي بمغ عددىا ثمانية 
ام إل الربوات المحيطة بواد سوفالت، وفي الرابع من شير ماي من نفس الع واتجوآالف مقاتل 

الثوار في واد سيدي سالم بينما أقام المقراني معسكره في وادي الرخام عمى ربوة تدعى  انتشر
 ليا ناجحا نظرا لكونيا صعبة المسالك ويصعب عمى الفرنسيين  اختيارهكدية المسدور، فقد كان 

                                                           
 .176-189بسام العسلً، مرجع سابق، ص ص:  (1)
 .428، ص تاريخ جهاد األمة...( صالح فركوس،  2)
 .447، ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...( ٌحً بوعزٌز،  3)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                   الفصل الثالث:    

 قل فييا، غير أن  اآلغا بوزيد تكفل بحل ىذه المشكمة وأخذ عمى عاتقو ميمة إمداد الفرنسيينالتن
 بالمعمومات عن تحرك الباشاغا . 

ماي من نفس العام إلى ذراع  8القوات الفرنسية الوصول في يوم  استطاعتوبذلك 
لتحديد  تطالعاالسبمخروب غير بعيد عن معسكر المقراني ، وأخذت ىذه القوات في عممية 

حتى منتصف النيار بصورة  واستمرت، (1)مواقع الثوار فاشتبكت معيم منذ طموع الفجر
وعمى الرغم من أن  الفرنسيين كانوا عمى عمم بوجود المقراني في المنطقة، إال  أن يم لم  متقطعة،

غي ر لباسو من أصحابو  وباقتراحيكونوا عمى عمم بوجوده في ذلك المكان بالذات خاصة أن و 
 لباسا مختمفا. وارتدىبو بسيولة ، الذي يعرف 

فقد كان أعدائو يترصدونو الكافية لحماية نفسو  االحتياطات لم يأخذ المقرانيلكن و 
الفرصة ليؤدي صالة الظير مع  اغتنم االشتباكاتويحاولون التعرف عميو ، وعندما خفت 

متر، فقد  811عمى بعد حوالي  (*) Zouave الزواف رفقائو ولم يكن يعمم أن  ىناك جنود من
كانوا يترصدونو فأطمقوا عيو النار فأصاب الرصاص جبيتو فسقط شييدا وىو يردد الشيادة 

، كم ا سقط معو ثالثة من إخوانو فتوقف الرمي تماما (2)ولفظ أنفاسو األخيرة في عين المكان
حال جثة المقراني إلى قمعة بني وذلك ليول الصدمة التي نزلت بأتباعو، فحمل الثوار في ال

 بمزراق، كانت ىناك محاوالت لمتكتم عمى وفاتو من طرف أخيو (3)عباس ودفنوه بمسقط رأسو
، لكن ثالثة (4)وبعض القادة اآلخرين، فقد زعموا بأن و غائب فحسب وقد ذىب لطمب الدعم

عمما باألمر فأبمغ بذلك  طوهباآلغا بوزيد وأحا والتحقوافروا،  اعتقميمأشخاص من الستة الذين 
 الجنيرال سيريز.

                                                           
 .174( بسام العسلً، مرجع سابق، ص  1)
، دار األمة، الجزائر، ية نتائج وأبعاد ثورة المقراني والحدادالمبعدون إلى كاليدونيا الجديدة مأساة هوية منفالصدٌق تاوتً،  (2)

 .04م،ص4664

أنظر:  هً قوات جندتها فرنسا من بٌن األهالً، وتعود تسمٌتها إلى اسم زواوة العائد معناه إلى القبائل األولى التً تمَّ منها التجنٌد.( *)

 .04الصدٌق تاوتً، نفس المرجع، ص 
 .444، صلباشاغا محمد المقراني...ثورة ا ( ٌحً بوعزٌز، 3)
 .462تر: سامٌة سعٌد عمار، دار دحلب، الجزائر، ص  م،16قلعة بني عباس إبان القرن  ٌوسف بنوجٌت، (4)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                   الفصل الثالث:    

المقراني من ميدان الجياد بسرعة وبعد واحد وخمسين يوًما فقط من بداية  اختفىوىكذا 
بالصعوبات حيث فشل  ماالصطداثورتو ، ولم يعش خالليا أحداثا حاسمة فقد كان من نصيبو 

البويرة  احتاللفي السيطرة عمى برج بوعريريج كم ا فقد قصره بمجانة وكل أمالكو، وعجز في 
خضاع اآلغا بوزيد، لكن في مقابل ذلك حقق نجاحا في توحيد جبية أبناء عمومتو ضد   وا 

قناعو عمى رفع راية الجياد  في سبيل اهلل ، المستعمر، ودّعم كذلك قوتو بتعاونو مع الحداد وا 
، لقد مضى الحاج المقراني لمقاء ربٍّو مجاىدا ، (1)واالستمرارضمن لممقاومة الصمود ىذا ما 

 .(2)الرحمانيينوترك المقاومة متوىجة في قبضة المجاىدين وبصورة خاصة اإلخوان 

 المقراني  استشهاداإلخوان الرحمانيين بعد  ي:ــــــــــــــالمبحث الثان

 لمقاومةا انتشار/ 1

، وذلك بعد إعالن الحداد  ( 00أنظر ممحق رقم)  المقاومة بصورة مذىمة انتشرتلقد 
م ببمدية صدوق، فقد خرجت من طابعيا األرستقراطي 1781أفريل  7لمجياد المقدس يوم 

اس خاصة اإلخوان الرحمانيين في عمالتي الجزائر فييا كل النّ  فارتمىالمحدود لتكون شعبية 
مميانة وشرشال، وغرب مدينة الجزائر إلى جيجل والقل شرقا، وباتنة وبوسعادة وقسنطينة من 

ن  ، إوسور الغزالن جنوبا كم ا شممت جبال البابور وحوض الصومام وجبال جرجرة والبيبان 
إلى الجياد من أتباع  اندفع، وقد (3)الثوار حاصروا مراكز الفرنسيين في بجاية ودل س وغيرىا

لك خالل نصف ألف مجاىد ينتمون إلى مائتين وخمسين قبيمة وذ 141ر من الرحمانيين أكث
 موزعين كانوا ألف محارب  48قبل ذلك لم يجن د سوى  الباشاغا المقراني شير ، في حين نجد

 

                                                           
 .178بسام العسلً ، مرجع سابق، ص  (1)
 .23محمد مورو، مرجع سابق، ص  (2)

)3   ( LOIUS RINN , HISTOIRE DE … , OPCIT, P 200. 
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                   الفصل الثالث:    

، لقد كان لزاوية صدوق أنصار وأتباع في )1(الغزالن ة وسوربين قبائل برج بوعريريج وبوسعاد
أفواجا وجماعات لممقاومة بعد أن أعطى ليم معظم المناطق الكبرى والصغرى قادوا الن اس 

  شيخيم الحداد إشارة الضوء األخضر لنشرىا.

 يثمال القسنطيني، باإلضافة لممنطقة الشرقية لوادي الصومام حففي جبال البابور والشّ  
بنفسو وتحولت زاوية المقدمين الرحمانيين بيا  )*(سي عزيز أتباع الحداد بكثرة كان يقود الجياد

إلى مراكز لممقاومة، ومن أبرز القادة الرحمانيين بيا المقدم بن سيدي سعدون القريشي رئيس 
ة ، وعمر بوعرعور صير سي عزيز وغيرىم، غير أن يم واجيوا في ىذه المنطق زاوية فرجيوة

أم ا في الضفة الغربية ،)2(صعوبات وخاصة من طرف العائالت المتعاونة مع السمطات الفرنسية
  فقد واصل محاصرة بجاية الحداد لواد الصومام، فكان يقود الجياد شقيق سي عزيز وىو محمد

وخاض معركة " تاالوريان" ، عمي الشريف المتعاون مع الفرنسيين  ابنومحاربة أتباع وأعوان 
وده نتيجة حاكم بجاية ، والتي فقد فييا كثيرا من جن  Reilhacب بجاية ضد  قوات ريمياك غر 

الحداد مقدم  باسمأم ا في ذراع الميزان كان يقود الجياد محمد الجعدي  فقدان األسمحة الكافية،
بأن  ، حيث نجد رين يذكر لنا (3)زاوية سيدي عبد الرحمان الذي عينو رئيسا لإلخوان الرحمانيين

في معركة وادي  استشيادهالجعدي ىو الذي تسم م طابع الباشاغا المقراني وبعض وثائقو بعد 
 .)4)سوفالت قرب مدينة البويرة

 

  

                                                           
 .426، ص ثورات الجزائر... ،ٌحً بوعزٌز (1)

سٌا هو االبن الثانً للشٌخ الحداد ، كان أحد أهم القادة العسكرٌٌن والسٌاسٌٌن للمقاومة، وألنَّ الطرٌقة الرحمانٌة كانت تحتل موقعا سٌا(*)

ٌِّن بن علً الشرٌف باشاغ الطة قام سً عزٌز ا على شمتفوقا فقد شغل سً عزٌز مناصب مرموقة فكان قائد عموشة ، ولكن عندما ع
 . 16أنظر: محمد الشرٌف ولد الحسٌن، مرجع سابق، ص  ستقالته.بتقدٌم ا

 .44م ، ص 1939، )م،و،ك(، الجزائر، سي عزيز ابنهوصايا  الشيخ الحداد ومذكرات ٌحً بوعزٌز،  (2)
 .421، ص ثورات الجزائر. .. ٌحً بوعزٌز، (3)

(4) LOUIS RINN , HISTOIR DE .. , P 259.  
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                   الفصل الثالث:    

بمكانون أرممة الباشاغا  وبالّنسبة لحركة الجياد في تيزي وزو، فقد تزعمتيا خديجة بنت
بمقاسم أوقاسي، فربطت صالتيا بأتباع الطريقة الرحمانية فعينيا الحداد مقدمة ألتباعو 

 ، باإلضافة إلى مدينة دل س التي قاد فييا الجياد عمي بن محي الد ين الذي أعمن)1(بالمنطقة
، وقد حاول أخوه بالرغم  كل أفراد أسرتو في أحضان المقاومة فارتمىشيخو الحداد  باسمالجياد 

 . )2(من كبر سن و نزع الس الح لمحافظ شرطة دل س وتقديمو لممجاىدين

الثورية، وذلك نظرا لمص الت الروحية الموجودة بين  الرحمانيينحركة اإلخوان  انتشرتلقد 
مم يتردد الييئات الدينية ، حتى في منطقة باتنة ونقاوس التي لم يكن لمحداد بيا أتباع كثيرون ف

 أتباعو في الذىاب إلى ىناك لحمل راية الجياد في أوساط فروع الزوايا الرحمانية ، وىكذا 
 .)3(شممت أكثر من نصف البالديين بعد إعالن الحداد الجياد، و حركت اإلخوان الرحمان امتدت

 / نشاط أوالد الحداد2

ذي كان المفاوض لقد كان أوالد الحداد متحمسين جدًّا لمجياد خاصة سي عزيز، ال
أقام صالة بسوق صدوق  المقراني، فيو الذي والباشاغااألساسي في الحمف المبرم بين والده 

، فقد نشط في العمل مع أخيو وأمر بقطع الخط الياتفي الذي (4)يفييا لمقضاء عمى الفرنس دعا
اس إلى الجياد ، كم ا عاية الواسعة لحشد الن  يربط بجاية بأربعاء نايت إيراثن وكم ف أتباعو بالد  

 . )5(جيادأمر بإشعال النيران ليال عمى قمم الجبال إلشعار اإلخوان ببداية ال

 

 

                                                           
 .424، ص ثورات الجزائر...ٌحً بوعزٌز،  (1)

 .48، ص وصايا الشيخ الحداد...ٌحً بوعزٌز، )  (2
 .478 -474، ص ص: ثورة الباشاغا...ٌحً بوعزٌز،  (3)

)4  ( LOUIS RINN , HISTOIRE DE… ,P 60. 
 .10( محمد الشرٌف ولد الحسٌن، مرجع سابق، ص  5)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                   الفصل الثالث:    

 لقد شرع سي عزيز في جمع الر جال وتنظيميم وتعيين القادة والرؤساء، ولم ا تجمع لديو
، القسم األول وضعو تحت قيادِتو المباشرة (1)عدد كبير من المجاىدين قسميم إلى قسمين

ويتكون من خمسة آالف مجاىد، أم ا القسم الثاني كان تحت قيادة أخوه محمد ويتألف من أربعة 
وعي ن جماعة لذلك وكان عمى  االستخباراتمجاىد، كم ا أن  سي عزيز لم ييمل أمر آالف 

 .(2)بد العزيز صير محمد بن الحدادرأسيم ع

" شمال الضفة تاقاعاتعسكرا في قرية ذراع "  استعدادىمابعد أن أكمل سي عزيز وأخوه 
م، ووضعا خطة تنص عمى القضاء عمى القادة 1781أفريل  14اليمنى لوادي الصومام يوم 

ي الشريف باشاغا الموالين لمسمطات الفرنسية ، فكانت العقبة الرئيسية تتمثل في معارضة عم
يا إلييما رسالتي تيديد كم ا كتبوا  شالطة و محمد أمزيان بن الموىوب شيخ زاوية العراش، فوج 
رسائل مماثمة إلى شخصيات أخرى، فمم يترددوا في مياجمة برج شيخ العراش" بإيمولة " بعد 

، ىذا  (3)بوا لو منزلوإلييم وألحقوا بو أضرار فادحة وخر   االنضماميومين من إنذاره وذلك لرفضو 
بحاكم بجاية " بريمياك" ، لكن قيام  لالستنجاد عمي الشريف ابنكان من األسباب التي دفعت 

 18عديسة في منطقة إلى  سي عزيز انتقل، وبذلك الثوار بقطع الطريق لو صع ب من وصولو
د وفرض عمييم غرامات لمجيا استجابتيمم، وقام بمعاقبة سكان بني جميل لعدم 1781أفريل 

و بعد ذلك لمياجمة بجاية غير أن  العساكر كانت أمامو وبعد مناوشات بسيطة جّ مالية، ثم تو 
 . (4)بينو وبين أعدائو تراجع سي عزيز وأخوه إلى " إيغل" أمام مضيق تيزي الجمعة

دي أفريل من نفس العام ، تقد م سي عزيز مرة أخرى نحو بجاية عبر وا 41من  وابتداء
بطالئع قوات " الباسي وريمياك" عمى بعد ثالثة عشر  اصطدمو الصومام عمى رأس قواتو ، لكن  

 تمركز  االشتباكاتكيمومتر من المدينة فتراجع إلى قرية "تاوريريت األربعاء" ، لكن بعد ىذه 
                                                           

 .42، صوصايا الشيخ الحداد...ٌحً بوعزٌز،  (1)
 .122مزٌان وشن، مرجع سابق، ص  (2)
 .126بسام العسلً ، مرجع سابق، ص  (3)
 .472، ص ثورة الباشاغا محمد المقراني... ٌحً بوعزٌز ، (4)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                   الفصل الثالث:    

بن الحداد في ثالثة مواقع ليواصل حصار المدينة عمى بعد سبعة كيمومترات، فوضع قوة  محمد
في بوشامة داخل جبل قوراية وقوة أخرى في تيزي، أم ا القوة الثالثة فتمركزت في " تيرىانت" 
فة اليمنى لواد الصومام، حدثت اشتباكات جرح خالليا القائد أحمد أورباح المتعاون  عمى الض 

لفرنسيين، ىنا قامت الّسمطات الفرنسية بعزلو من منصبو وتأسف الباسي لذلك حيث ذكر:" مع ا
بأن  التيم المنسوبة إلى أورباح باطمة، وأن و ىو الشخص الوحيد الذي كان بإمكانو أن يساعد 

بن عمي كان الثوار في "إيمولن" يياجمون اوفي ىذا الوقت  الفرنسيين ضد  سي عزيز وقواتو"،
 . (1)ريف في شالطةالش

د الفرنسيين في جبل" طافات" يوم   11لقد خاض سي عزيز والمجاىدون معركة كبيرة ض 
أفريل من نفس العام ، فمقيا نجاحا باىرا جعل الكثير من المتمردين ينضمون إلى صفوف 

بصحبة  البابورفي اليوم األول من شير ماي من نفس العام إلى منطقة  اتجوالمجاىدين ، ثم 
صيره وعدد من الوجياء، وذلك لمياجمة برج بمقاسم بن حبيمس المتعاون مع الفرنسيين بعدىا 

، لكن  إليو اإلنظاماس إلى كبيرة وأقبل الن   انتصاراتعر ج عمى العممة وعين عبيسة حقق ىناك 
بمعسكر  التحقاحية، وبذلك من تمك الن   االنسحابعزيز عل  المتعاونون مع فرنسا أرغموا سي

، وتم  بذلك تنظيم بومزراقبيم  التحقأخيو في" تيزي الجمعة" بنواحي بجاية وما لبثوا حتى 
 .(2)مجموعة ىجمات ضد  القوات الفرنسية

م خاض الثوار بزعامة سي عزيز و بومزراق، عددا من المعارك ضد  1781ماي  41في 
 امام حول عموشة، كم  لحبوات ثنية الغنم وقرية تاسة وا، وشممت كل ر قوات الجنيرال سوسي

 وقام سي عزيز بحرق كل  (3)من نفس الشير 48وقعت معركة كبيرة في جبل " منتانو" يوم 

 
                                                           

 .44، ص وصايا الشيخ الحداد... ( ٌحً بوعزٌز، 1)
 .127( بسام العسلً، مرجع سابق، ص  2)
 .426، صي...ثورة الباشاغا محمد المقرانٌحً بوعزٌز،  (3)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                   الفصل الثالث:    

ف وراءه كل من مراكز األوربيين والقادة الجزائريين الموالين ليم، ثم غادر بعد ذلك المنطقة وخمًّ 
بوعرعور، والطيب بن مبارك بودفيش إلدارة األعمال  المقدمين الثالثة سيدي سعدون وعمر

وبينما كان رفقائو جوان من نفس العام  0القتالية ومياجمة مدينة جيجل وكان ذلك في 
يخوضون المعارك حول جيجل ، كان سي عزيز يخوض ىو اآلخر معارك أخرى ضد  

نوب سطيف، فقامت الّسمطات الفرنسية بإحراق عدد كبير من القرى ووقعت الفرنسيين في ج
صدوق وبني خسائر كبيرة في صفوف الثوار، ليذا قام سي عزيز بتوجيو نداء إلى سكان 

، وذلك لكي يتوجيوا إلى قرى شمال سطيف التي كانت تعاني مشاكل بسبب عمميات  (1)سميمان
 بزعامة الثوار اجتماعاجوان عقد سي عزيز  41صباح يوم  الجنيرال" بونافالي" العسكرية ، وفي

بقواتيم  فتوجيواعمى مياجمة معسكر سوسي ،  اتفقواو  (،10أنظر ممحق رقم)بمنطقة جرمونة 
آالف محارب إلى منطقة " تالة إيفاسن" ، وخاضوا ىناك معركة  7التي كان يزيد عددىا حوالي 

ئة وخمسون ثائرا وقتل ثمانية أوربيين، وعمى إثرىا فييا حوالي ما استشيدمتكافئة ضاربة غير 
 . (2)بادية عميو وعمى أتباعو واالستسالمسي عزيز إلى صدوق وعالمات الفشل  اتجو

 اإلخوان الرحمانيين استسالم/ 3 

لقد كانت المعارك التي خاضيا اإلخوان الرحمانيين بقيادة سي عزيز وأخوه، خالل شيري 
العائالت الكبيرة  استمالةليم ، فمم ينجح سي عزيز في  صعبا متحاناواماي وجوان تجربة شاقة 

يني أىم لم يستطع وضع خطة مناسبة لتحركاتو فقد كان الحماس الد   الموالية لمفرنسيين، كم ا أن و
عندما عاد سي عزيز إلى صدوق صدم ف،  سالح بيده  لكن ىذا الحماس والتأثير ال يكفيان

منذ معركة "تالة وريان" في أواخر  انتصارمد ، الذي لم يحقق أي بالوضع السيئ ألخيو مح
 م، وعندما انتقل سي عزيز إلى جرجرة وجد  األوضاع متدىورة فخاض 1781شير أفريل 

                                                           
 .124( بسام العسلً، مرجع سابق، ص  1)
 .87، ص وصايا الشيخ الحداد...ٌحً بوعزٌز،  (2)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                  الفصل الثالث:    

 لعام ضد  قوات الجنيرال اللمان س اجوان من نف 41المجاىدين معركة إيشريظن يوم مع 
، ىذا (1)وانيزموا أمامو حيث قام ىذا األخير بأبشع الجرائم أحرق القرى و قام بتشتيت العائالت،

إلى إضعاف الثوار في ىذه المنطقة، عندىا قام سي عزيز بالتوجو إلى معسكر عمي ما أدى 
ا ، ىنا قرر سي عزيز األخذ أوقاسي الذي كان يعاني ىو اآلخر من مصاعب ال نياية لي

 .(2)ألعدائو واالستسالمبنصيحة أبيو 

عمي أوقاسي ومحمد أمقران أوقاسي ومحمد  اتجوم ، 1781جوان 11وفي صباح يوم  
لونيسي أوقاسي، ومعيم سي عزيز إلى معسكر آيت ىيشم وسمموا أنفسيم إلى اللمان الذي 

 اعتقلسي عزيز  استسالمعد يومين من وب (3)باعتقاليمأسرى حرب ومجرمين، فقام  اعتبرىم
م قرب بجاية ، وذلك بخديعة من الّسعيد أورباح حيث 1781جويمية  4أخوه محمد الحداد في 

 ساقو إلى الحاكم الفرنسي ببجاية ليعفوا عنو ويمنحو منصبا إداريا ، أم ا عن أبوىما الشيخ محمد
جويمية من نفس  11في  سوسيو لمجنرالر ىو اآلخ استسمم يوأمزيان فإن و بعدما عمم بمصير ولد

 فاعتقموتيزي األكحل بواد الساحل ، مع عدد من أتباعو ومقدميو،  باسمالعام بمكان يعرف 
 .(4)محاكمتو انتظارسوسي ووضعو تحت الحراسة في قمعة بارال ببجاية في 

قوة إلى ، فقد حول مجرى األحداث من ال ريع أمر مثير لمدىشةالسّ  االستسالمإن  ىذا  
 كانف (5)إعالنيم لمجياد في أفريل إلى قوة عارمةفي بداية ، مثمما حوليا واالنييارالضعف 

استسالميم سببا في استسالم العديد من القبائل، وىذا أمر طبيعي ألن  ضياع القيادة ىو في 
 . (6)الوقت نفسو ضياع لمجبية نفسيا

  
                                                           

 .124( مزٌان وشن ، مرجع سابق، ص1)
 .129بسام العسلً، مرجع سابق، ص (2)
 .423، ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...ٌحً بوعزٌز،  (3)
 .864، ص 2ج .،تاريخ الجزائر..عبد الرحمان الجٌاللً،  (4)
 .84ص  وصايا الشيخ الحداد...،ٌحً بوعزٌز،  (5)
 .129ص  لمحات من جهاد األمة...،( إبراهٌم مٌاسً،  6)



48 
 

 م1781مقراني واإلخوان الرحمانيين مقاومة ال                 الفصل الثالث:    

 / مواصمة بومزراق المقراني لممقاومة3

إن  استسالم اإلخوان الرحمانيين الواحد بعد اآلخر ، وذلك في أقل من نصف شير كان  
بمدى  بومزراق بمثابة نكسة ثانية لممقاومة ال تقل خطورة عن مقتل الباشاغا المقراني، فشعر

مع ذلك لم تضعف عزيمتو ، فقد حاول أن يرمم ماتصدع من خطورة الوضع الجديد لكن 
لتنظيم الجياد ، وبعد ذلك عر ج إلى  إلى قمعة آث عباس انتقلفواصل كفاحو حيث  (1)الجبية

فحاولت إلى جية آث ورثيالن،  انسحبيز ثم صدوق ودخل في مناوشات ضد  الجنيرال سير 
جويمية  41رىيبة وىي معركة تاخراط في  معيم في معركة فاشتبكالسمطات الفرنسية تطويقو 

 باعتقالنرال اللمان إلى قمعة آث عباس فقام من نفس الشير دخل الج 44م، وفي 1781
باإلضافة  وابنتوزوجة الباشاغا المقراني  اعتقميم، وكان من بين من  (2)سكانيا وتخريب ديارىم

مقراني، وبذلك قام بتدمير كل منازل بودة الذي كان حارسا ألمالك عائمة ال ابنإلى الشيخ جرابة 
 عل أمالكيم ثم أقدم عمى حرق القرية. واالستالءالمقرانيين 

إلى ناحية الحضنة بالمسيمة بعد معارك تاخراط والقمعة، وعاد بعدىا إلى  (*)بومزراق انسحب
د القوات الفرنسية أين حقق خالليا بعض مجانة وبني عباس وجد د نشاطو الحربي ض  

م من أىم المعارك التي 1781أوت 48، وكانت معركة سيدي إبراىيم بوبكر في  اراتاالنتص
 م األول من شيرليجوم عمى قرية أغيل أعمى في اليو ، باإلضافة إلى ا خاضيا في تمك الفترة

أكتوبر عقابا ليا ألن يم اعترضوا طريقو غير أن و بعد ذلك أدرك أن  ىذه المنطقة باتت خارج 
 قبضتو.  

  

                                                           
 .496ص  ثورة الباشاغا محمد المقراني...، ٌحً بوعزٌز، (1)
 .123مزٌان وشن، مرجع سابق، ص ( 2)

ق لكونه ٌحمل عودا رقٌقا طوٌال ٌدعى باألمازٌغٌة  أمز راق) هو أحمد بومزراق شقٌق محمد المقرانً األصغر، لقب ببومزرا( *)

م عن 1962أمشحاط(، كان قائدا عل ونوغة بمنطقة سور الغزالن عاش أحداث الثورة من بداٌتها إلى نهاٌتها ، كان دوره عظٌما توفً 

 .104سابق، ص سنة، أنظر: مزٌان وشن، مرجع  86سنة بعد أن عاش منفٌا بكالٌدونٌا الجدٌدة مدة  08عمر 
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                  الفصل الثالث:   

أكتوبر من  1إلى جبل المعاضيد، حيث وصميا في  واتجوغادر بومزراق منطقة البيبان 
عم و السعيد بن داوود يعممو فييا بأن  القوات الفرنسية  ابننفس العام، ىناك تسمم رسالة من 

 ثوار ومحاصرتيم،   فمم يتأخر بومزراق في االلتحاق بأبناء عمومتو لالشتراكستقوم بمالحقة ال
فيما بينيم عمى مغادرة الشمال واالتجاه نحو الجنوب  االتفاق، وتم  (1)معيم في تدبير األمور

أكتوبر أخذوا طريقيم صوب الجنوب  7يممكون من أمتعة، وفي  فتجمعوا بجبل عياض بكل ما
وعندما وصموا إلى قبر السموقي بجوار قمعة بني حماد، فاجأتيم القوات إلى أعماق الصحراء 

في  استبسمواالفرنسية بقيادة سوسي فخاضوا ضد ىا معركة ضاربة " معركة قبر السموقي" ، فقد 
الدفاع عن حريتيم وشرفيم فقد كانت آخر معركة يخوضيا المقرانيين وبذلك كانت نياية لقوتيم 

 41رروا الفرار بأنفسيم خارج الوطن، فتوجيوا إلى ورقمة وحموا بيا يوم ونفوذىم في الشمال وق
رأييم عمى اليجرة إلى تونس حسب  واتفقو بن شيرة  (*)بوشوشة كل من واستقبميمأكتوبر 
 .(2)بومزراق اقتراح

بأنصارىا لمطاردة المقرانيين، غير أن   واستعانتتحركت القوات الفرنسية إلى الصحراء، 
بقيادة ناصر بن شيرة داخل الحدود التونسية، لكن بومزراق لم يكن حاضرا  انتقموان المقرانيي

عم و مسعود بن عبد الرحمان عندما حاوال القيام بعممية  وغبنجانفي ىو  11معيم ألن و تاه منذ 
حيث  (3)لتأمين الطريق، وبقيا في الصحراء وتعرضا لمجوع والعطش طوال ستة أيام استطالع
  م الفرنسيون قرب واحة الرويسات عمى بعد كيمومترين من مدينة ورقمة في حالةعثر عميي

 

 
                                                           

 .146بسام العسلً، مرجع سابق، ص  (1)
 .867ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...،ٌحً بوعزٌز،  (2)

م،استغل قٌام المقاومة فزحف بأتباعه نحو الشمال، شجعته عائلة بوشمال بتقرت وعائلة 1309كان الجئا فً عٌن صالح منذ ( *)

وورقلة وانتزاعها من علً باي الموالً للفرنسٌٌن .أنظر: بسام العسلً، مرجع سابق،  بنوسٌسٌن بورقلة والروٌسات على مهاجمة تقرت
 .142ص

 .140بسام العسلً، مرجع سابق، ص (3)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                  الفصل الثالث:    

  (1)خطيرة من الجوع والعطش فاقتادوىما إلى الس جن، وباعتقال بومزراق انطفأ لييب المقاومة
عن ثالثمائة وأربعون معركة    ما يزيدألف مجاىد  411وعددىم حوالي  وبذلك خاض المجاىدون

لن ا عبد الرحمان الجياللي أن  ويذكر ،2)ألف جندي 71ضد  جيوش فرنسا التي قدرت بأكثر من 
شخص، لذلك نرى بأن  مقاومة  81.111عدد الضحايا الذين سقطوا في ميدان الشرف حوالي 

 .(3)قصر مدتيا فقد تميزت بكبر حجميا وارتفاع عدد ضحاياىا المقراني والحداد بالرغم من

، واالقتصاديةىكذا إذن كانت نياية المقاومة التي تفاعمت فييا العوامل الس ياسية والدٍّينية  
، فقد كانت شعبية وطنية شممت مناطق عديدة من القطر باندالعياالتي عجمت  واالجتماعية
 الجزائري.

  م1781ونتائج مقاومة المقراني والحداد المبحث الثالث: آثار 

 من الثوار االنتقام/ 1

الجيش الفرنسي إخماد  استطاعوالد مار،  واالغتياالتبعد سنة من المعارك الطاحنة 
 المقاومة وكان من الطبيعي جدا أن يقوم المستعمر بإصدار أحكام تعسفية ضد  الثوار وذلك 

كاتيم والز ج بيم في الّسجون، باإلضافة إلى نفييم خارج ، وأبرزىا مصادرة ممتم االنتقامبيدف 
 .(4)الوطن

  أ/ مصادرة ممتمكات الثوار

 انطالقلقد كانت عممية مصادرة أمالك الثوار أول إجراء اتخذتو السمطات الفرنسية منذ 
ّنما   الثورة فمم تخضع ىذه المصادرة ألي قانون كما لم تراعي ظروف الذين تعرضوا ليا ، وا 

                                                           
 .123مزٌان وشن، مرجع سابق، ص (  1)

)2  ( CHARLES ROBERT AGERON , LES Algériens MUSULMANS  ET  LA France (1871-1919),Paris,1968 ,P10. 
 .70م، ص4614، دار النعمان،)ب،م،ن(، 1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر  الم بن حمودة،بوع (3)
 .174الطاهر أوصدٌق، مرجع سابق ، ص (  4)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                  الفصل الثالث:    

منيم  انتزعتكانت بدافع الثأر واالنتقام فقد عوقب كل من كانت لو صمة بالثوار حيث   
 11األوربي، ونفذت عممية المصادرة بصدور قرار يوم  االستعماربالجممة لصالح  أراضييم
  :(1)ن مالحظتو عمى ىذا القرارم وأىم ما يمك1781مارس 

  مواطنا جزائريا. 1748أن و مس  أكثر من 
  ىكتار. 48.10000قدرت المساحة اإلجمالية المصادرة بـ 
  قبيمة جزائرية . 111شمل كذلك مصادرة ممتمكات وأراضي 
  فرنكا، خصص مبمغا منو لتوطين مياجري األلزاس  17.148.011غر م الثوار بمبمغ

 وربيين.والمورين األ

أم ا بالنسبة ألفراد عائمة المقراني، فقد قامت السمطات بتجريدىم ومصادرة أمالكيم ، وقد 
 48تمت عممية المصادرة عمى مرحمتين األولى بدأت بعد عشرة أيام من إعالن المقاومة أي 

وضع كل أمالك محمد مطات العميا في الجزائر عمى قرار من السّ  واتخذم ، 1781مارس 
أفريل من نفس العام عمى ممكية  8اني تحت الرقابة القضائية وبدأ تطبيق ىذا القرار يوم المقر 

"جنان بوطالب" الموجود في بن عكنون بمدية األبيار بالجزائر فكانت  باسمالمقراني المعروفة 
 بذلك أول ممكية صودرت لممقراني.

ار عمى طريق سور الغزالن م صودرت ممكية ثانية تابعة لمباشاغا، تقع في دو 1784ماي 7في 
الثاني بسطيف، وقد تتالت المصادرات األخرى لممتمكات المقراني وأفراد عائمتو حتى النصف 

م صدرت ستة قرارات تحتوي عمى كل األمالك العقارية 1781جويمية  40، وفي (2)م1781من 
 لفروع أسرة المقراني وىي كالتالي:  

 

                                                           
 .818 -811، ص ص : ثورة الباشاغا محمد المقراني...ٌحً بوعزٌز،  (1)
 .116الصدٌق تاوتً، مرجع سابق، ص (  2)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                  الفصل الثالث:    

   ىكتار. 4881.70.82فرع أوالد الحاج صف الباشاغا 
                ىكتار. 4721.58.52فرع أوالد عبد اهلل 
               ىكتار. 3787.53.80فرع أوالد بالقندوز 
            ىكتار. 4060.60.49فرع أوالد عبد السالم 
  ىكتار. 3471.75.25حمان         فرع أوالد عبد الر 
                ىكتار. 1906.70.67فرع أوالد بورنان 

وقد كان مجموع مساحات األراضي التي صودرت من عائمة المقراني وحدىا     
 ، ىكذا تم  تجريد االقتصاديةىكتارا، وىذا يدل عمى قوة ىذه العائمة ومكانتيا  955.298.228

سنتين  استغرقتتممك بعد أن تم  إحصاء جميع ممتمكاتيا بكيفية دقيقة  ماعائمة المقراني من كل 
  .(1)وأربعة أشير

أم ا في ما يخص عائمة الحداد فقد تعّرضت لنفس الوضع الذي تعّرضت لو عائمة المقراني 
لم لكن ىي ، الفرنسيون ضد ىا نفس األسموب في المصادرة الجماعية لكل أمالكيا اتبع، حيث 
مستوى عائمة المقراني من حيث الغنى ولم تكن أرستقراطية مثميا، فقد كانت ميسورة  تكن في

 استعممتذلك الحال ينحصر مصدر رزقيا عمى األوقاف المحبوسة وتبرعات اإلخوان، ومع 
الّسمطات الفرنسية القسوة ضد ىا وصادرت أمالكيا وأمالك أتباعيا، وذلك كمحاولة منيا لمحو 

 .(2)مى الشعبتأثيرىا الروحي ع

م، حيث أصدر 1781لقد تعرضت أمالكيا لممصادرة في اليوم األول من شير أوت 
 8الذي صادق عميو الكونت دوقدون يوم  417الجنرال دوال كروا حاكم عمالة قسنطينة قرار رقم 

 سبتمبر، فقد كان ينص عمى مصادرة األمالك المنقولة وغير المنقولة لمشيخ الحداد وأوالده، وقد

                                                           
 .192مزٌان وشن، مرجع سابق، ص  (1)
 .846ص  ثورة الباشاغا محمد المقراني...،ٌحً بوعزٌز، ( 2)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                  الفصل الثالث:    

آالف ىكتار، تضمُّ ضيعة فالحية و سبعة  8قدرت مساحة األراضي التي صودرت بأكثر من 
 . (1)منازل وخمسة عشرة دكانا ومخزنا و ثالثة إسطبالت، ومعصرة زيتون ومسجد

د أفرادىا مثمما حصل لعائمة المقراني ا تممكموبذلك جر دت ىذه العائمة من كل  ، وشر 
،ويتضح من األسموب الذي اتبعتو الّسمطات الفرنسية في المصادرة أن يا كانت تريد أن تحطم 

 . (11أنظر ممحق رقم) (2)العائمتين ماديا ومعنويا

 ب/ محاكمة الثوار ونفيهم

فقد أحالت الثوار إلى المحاكم مضت السمطة اإلستعمارية الفرنسية في تنفيذ مخططاتيا، 
وىو اإلجراء الثاني الذي طبقتو بعد التغريم والمصادرات الشخصية  (3)أفرادا وجماعات

إلعداد الجمسات والممفات حوالي عامين و تأسست لجان  استغرقتلممتمكاتيم، فقد  والجماعية
لثوار، وعمى إثر ذلك تم المحاكمات من المحمفين الذين كانوا يحبذون تطبيق أحكام قاسية ضد  ا

الثوار عمى عدة محاكم في الجزائر العاصمة وقسنطينة، وتمت محاكمتيم عمى أن يم قتمة توزيع 
 .  (4)ومجرمون في حق القانون العام

وك مفت المحكمة التابعة لمجزائر العاصمة بالّتحري في الممف الذي يضم أكبر عدد من 
سي  وابنيوا وكان عمى رأس القائمة الّشيخ الحداد متيم 411المتيمين ، وعددىم اإلجمالي 

 عزيز ومحمد، وتسعة عشر شخصا من المقرانيين كميم في حالة فرار ماعدا بومزراق ، وتمّ 
  ( 12أنظر ممحق رقم ) تحويل ممف التحقيق من الجزائر إلى محكمة الجنايات بقسنطينة 

 

                                                           
 .109علً بطاش، مرجع سابق، ص  (1)
 .848ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...،  ٌحً بوعزٌز،( 2)
 .140بسام العسلً، مرجع سابق، ص  (3)
 .847ص  ثورة الباشاغا...،ٌحً بوعزٌز، ( 4)
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 م1781ي واإلخوان الرحمانيين مقاومة المقران                  الفصل الثالث:    

كان المتيمين  (1)أكثر من ستة أشير واستمرتم 1781سبتمبر 41وبدأت الجمسات يوم 
إلى ثالث مجموعات ، بومزراق المقراني كان في أول المجموعة بينما قد م الشيخ مقسمين 

الشريف باشاغا الحداد وابنيو في المجموعة الثالثة، والتي كان فييا خصميم التقميدي ابن عمي 
 شالطة .

لقد عد د محضر االتيام مجمل التيم الموجية لكل واحد منيم، وذلك في إطار اإلجرام 
ضد  القانون العام وعمى ىذا األساس ألحق محضر االتيام ببومزراق عددا من التيم وذكر:" 

نطينة أحمد بومزراق بن الحاج، عمره خمسة وثالثون عاما متزوج ، اشترك في مقاطعتي قس
والجزائر قام باعتداءات وىجومات ضد  القوة العامة، كما كان عمى رأس جماعة من 
المخربين..."، ىكذا صو ر محضر االتيام بومزراق في شكل مجرم قت ال وأصدر الحكم في حقو 

و كان ليذا الحكم  (2)م بعد حوالي أربعة عشر شيرا من اعتقالو1781مارس  48باإلعدام  يوم 
نفوس أفراد عائمة المقراني الالجئين إلى تونس، ولم ا كان الحكم مجحفا قاسيا أبدلو أثر في 

م، وعوضو بالّنفي العادي خارج البالد فأبعده 1781أوت  10رئيس الجميورية الفرنسية يوم 
 . (3)الجديدة في المحيط اليادي كاليد ونياإلى جزيرة 

وذلك من  االنتباهلممقاومة، فقد أثارت محاكمتو أم ا بالن سبة لمشيخ الحداد الزعيم الروحي 
 التي حاول المحضر أن يمصقيا بو وىو كان طاعنا في الس ن ومتدينا، االتياماتخالل طبيعة 

 فقد ذكر المحضر:" أن  عمره ثمانون عاما متزوج ولو ولدان، قام ىو وجماعتو في ناحية بجاية
ا بالّدعوة لمحرب ال مسمحة أو بجمع المواطنين والسكان لحمل السالح بحركة تمرد وتيجم، إم 

 ضد  بعضيم البعض، والقيام كذلك بالتخريب والّنيب في كثير من القرى والدواوير." لكن الشيخ
 فمم يحرض الّناس عمى محاربة بعضيم ألن و رجل دين يمثل القدوة الحداد كان عكس ذلك 

                                                           
 .114( الصدٌق تاوتً، مرجع سابق، ص 1)
 .844، ص ثورة الباشاغا...ٌحً ٌوعزٌز، ( 2)
 .144، ص 2، ج تاريخ الجزائر...عبد الرحمان الجٌاللً، ( 3)
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 م1781قراني واإلخوان الرحمانيين مقاومة الم                  الفصل الثالث:    

فالشيء الذي دعى إليو ىو محاربة الّسمطة التي اقتنع بأّنيا ظالمة ودخيمة عمى  صحابو،أل
 . (1)البالد لكن المحضر بالغ في إلقاء التيم عميو

م  يقضي 1781أفريل  10وبذلك أصدرت المحكمة في حقو حكما قضائيا بتاريخ   
خمس سنوات ، وقيل أن و قال لممحكمة:" إّنكم تحكمون عمي  بخمس  بسجنو سجنا انفراديا لمدة

وما ىي إال  بضعة أيام حتى أخرج الشيخ الحداد الوقور  ت ، لكن اهلل سيحكم بخمسة أّيام"،سنوا
أفريل  40، وقد توفي يوم (2)من سجنو بالكدية بمدينة قسنطينة وىو يمفظ أنفاسو األخيرة

ين عاما وأوصى أن يدفن في مقبرة أجداده بصدوق، لكن م عن عمر ثالثة وثمان1781
الّسمطات الفرنسية رفضت خوفا من أن تتحول جنازتو إلى مظاىرات تحي روح المقاومة من 

 .(3)جديد، لذلك دفن بمقبرة قسنطينة

أم ا فيما يخص أوالد الحداد سي عزيز ومحمد، فقد توسع المحضر كذلك في إلصاق التيم 
 االتياموذلك نظرا لخطورة الحركة التي قادىا سي عزيز، فقد ذكر محضر  المختمفة ضد ىم

جرائم  بارتكابعمره واحد وثالثون عاما...، قام  عنو:" أن و كان آغا سابقا عمى عموشة،
، نفس التيم وجيت إلى أخيو  (4)الن اس عمى التخريب والحرق وعصيان السمطة ..." وتحريض

المحضر:" أن  عمره أربعون عاما وىو متزوج من ثالثة نساء...،  األكبر محمد الحداد فقد ذكر
ىاجم إيمولة وقام بحركة عصيان في واد الساحل، كما حاصر بجاية وضواحييا باإلضافة إلى 

 جرائم..." ارتكبواجمعو لألسمحة وتقديميا إلى فرق العصاة الذين 

 

 

                                                           
 . 78-74، ص ص: وصايا الشيخ الحداد...ٌحً بوعزٌز، ( 1)
 .72م، ص 4667، دار الهدى، الجزائر،4، جم21م و19معجم أعالم الجزائر في القرنين   وآخرون، عبد الكرٌم بوصفصاف،( 2)

 .84م، ص 1932وزارة الثقافة، الجزائر،  ثورة الشريف بوبغلة، المهدي البوعبدلً،( 3)
 .883، ص ثورة الباشاغا محمد المقراني...ٌحً بوعزٌز،  (4)
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 م1781اإلخوان الرحمانيين مقاومة المقراني و                   الفصل الثالث:    

ىكذا يتضح من التيم الموجية ضد ىم، أن يم في نظر السمطة ورجال العدالة مجرمون وينبغي 
تطبيق أقصى العقوبات عمييم، وبذلك حكم عمى سي عزيز بالنفي خارج البالد إلى كاليدونيا 

الحكم في قد ألغي  الجديدة وعمى أخيو محمد بالّسجن لمدة عشر سنوات ، لكن كان ذلك خطأ ف
م واستبدل بالنفي خارج البالد)كاليدونيا الجديدة( لمدة خمس سنوات، في حين 1781أوت  11

حكم عمى ابن عمي الشريف بالسجن لمدة خمس سنوات في إحدى القالع القديمة، لكن 
 السمطات الفرنسية اعتبرت أن  ىذا الحكم عمى سي عزيز وأخيو غير عادل ألن و لم يكن في

  .الشريف الذي كان في نظرىم مظمومامستوى الجرم الذي قاما بو ، عمى عكس ابن عمي 

فبعد صدور الحكم بمدة نفي سي عزيز وأخيو ومعيم بومزراق المقراني، وغيرىم من الثوار 
، ولم ا أذنت (1)إلى كاليدونيا الجديدة قضوا ىناك عدة سنوات بعيدين عن األىل والوطن

م  بومزراق المقراني بقي  1771لمجزائريين المنفيين بالعودة إلى الوطن سنة السمطات الفرنسية 
 بعد غيبة دامت واحد (2)م1011في منفاه ولم يعد إلى الجزائر إال  في أوائل شير جويمية 

جويمية  11عاما ولم يمبث أن توفي  في  ما يقارببالجزائر العاصمة  فاستقروثالثون عاما ، 
 مقبرة سيدي محمد.  باسمتعرف اليوم  والتيين عاما، ودفن بمقبرة الحامة م عن ستة وست1018

فقد كان يتحرق شوقا لمعودة إلى الوطن ، غير أن   انتظارهأم ا سي عزيز الذي طال  
م فقام بالفرار حيث ركب سفينة إنجميزية حممتو إلى سيدني 1771السمطات منعتو من ذلك سنة 
حمتو إلى الّديار المقدسة وأمضى فترة متنقال بين جد ة ومكة بأستراليا، ومن ىناك واصل ر 

 ويراسل أىمو بالجزائر، وبعد مشاق كبيرة حصل لو أحد أبنائو عمى إذن بالعودة إلى الجزائر 

 

 

                                                           
 .73 -72، ص ص: وصايا الشيخ الحداد... ٌحً بوعزٌز، (1)
 .144، ص 2، جتاريخ الجزائر..عبد الرحمان الجٌاللً، ( 2)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين                   الفصل الثالث:    

م فمات في مرسيميا، وتولى أىمو نقل جثتو إلى فرجع عن طريق فرنسا التي دست لو السّ 
 . (1)ودفن إلى جانب أبيو بمقبرة قسنطينة الوطن

ويظير أن و توفي   واالستقرارأم ا عن أخوه محمد فبقي  بجزيرة كاليدونيا يعيش حياة اليدوء 
لتشريد ىكذا كان مصير عائمتي الحداد والمقراني ، القتل وا .(2)م1777غريبا ىناك بعد عام 

ياسية والسّ  االجتماعيةوالنفي خارج الوطن ومصادرة أمالكيما ، باإلضافة إلى طمس الشخصية 
 .(3)ينيةوالدّ 

  / آثارها عمى الشعب2

، مثمو مثل الثوار فقد االستعماريةلقد تعرض الّشعب لعقوبات كثيرة من طرف الّسمطات 
وتيجيرىم، وذلك باعتبارىم األداة  شممت ىذه العقوبات مصادرة ممتمكاتيم وفرض ضرائب عمييم

 التي تحرك المقاومة.

 أ/ مصادرة أمالك الشعب

قامت الّسمطات الفرنسية بعممية مصادرة ألمالك األىالي وذلك من أجل العمل عمى عدم 
، حيث صادرت الممتمكات واألراضي بصورة (4)تمكين الشعب من الوقوف عمى قدميو مرة أخرى

ة المشاركة في المقاومة إلى جانب الثوار، وقدرت األراضي المصادرة جماعية وفردية وذلك بتيم
 فصار العديد من المالكين  5فرنك 01.017.181ىكتار وقيمتيا كانت بـ 1.181111بـ

 

                                                           
، 90، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة والسٌاحة ، الجزائر، ع عودة إلى نهاية حياة الشيخ عزيز بن الحداد في المنفىز، ٌحً بوعزٌ (1)

 .147 -148م،ص ص: 1930
 .143بسام العسلً، مرجع سابق، ص ( 2)
 .872ص  ثورة الباشاغا محمد المقراني...، ٌحً بوعزٌز،( 3)
 .162م، ص 1993، )م،م،وم(، الجزائر،الستعماردراسات في المقاومة واجمال قنان، ( 4)
 .114الصدٌق تاوتً، مرجع سابق، ص ( 5)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين              الفصل الثالث:        

، نجد أن  الحكومة الفرنسية اختارت  1يم القديمةالجزائريين خماسين أو عمالء فالحين في ممكيت
أخصب األراضي وأغمبيا كان من ضواحي جنوب مقاطعة قسنطينة وبالد جرجرة ، وقامت 

 . (2)عائمة 1171بتوزيعيا عمى الكولون منيم 

نجد كذلك سكان األوراس الذين سمطت عمييم عقوبات واستحوذت عمى أراضييم، فنظرا 
لقبائل أمثال أوالد سيدي عبيد وغيرىم فإن  أراضييم تعرضت لممصادرة ليجرة عدد كبير من ا

، كم ا قامت بمصادرة أراضي (3)ىكتار 14.111وبذلك ألحقت بأمالك الدولة وتقدر مساحتيا بـ
ا بالنسبة لألراضي التي ال يحتاجيا  4.810بمدية قدرت مساحتيا بـ 111 ىكتار، أم 

 11فرنك لميكتار إذا كانت األرض مثمرة و 81ئريين بسعر المستوطنون فقد تقرر بيعيا لمجزا
 .(4)غير مثمرةكانت فرنكات إذا 

 وتهجير السكانب/ فرض ضرائب 

إلى جانب مصادرة األراضي واألمالك، عممت اإلدارة الفرنسية عمى فرض غرامات مالية 
ان مسؤولية ، فقد حممت السك 5مميون فرنك 18عمى الذين شاركوا في المقاومة تبمغ  باىظة

 خسائر الحرب حيث أجبروا عمى دفع تعويض حسب البنادق والقتمى وفقا لممقاييس اآلتية:

  الفرنسيين، ويالحظ عمييم نشاط معادي  المسؤولين انتباهسبعون فرنكا عمى الذين يمفتون
  لفرنسا.

  نسا( مائة وأربعون فرنكا عمى الذين تجندوا وقدموا مساعدات لممتمردين) وفقا لمفيوم فر
 أو شاركوا بصورة  فعمية في الثورة. 

                                                           
م، 4663، الجزائر،  ANEP، تر: محمد المعراجً، منشورات م1954-م1831جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر  محفوظ قداش، (1)

 .417ص

 .816،ص 2ج تاريخ الجزائر...، عبد الرحمان الجٌاللً، (2)
، دار هومة ، 1، ج واالجتماعيةاألوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي التطورات السياسية واالقتصادية  الحمٌد زوزو،عبد  (3)

 .92م، ص 4669
 .129عمار بوحوش، مرجع سابق، ص ( 4)
 .193، دار المعرفة، )ب،م، ن(، )ب،س،ن(، ص م1961-م1831السياسة الفرنسية في الجزائر  جالل ٌحً،( 5)
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 م1781مقاومة المقراني واإلخوان الرحمانيين              الفصل الثالث:        

  مائتان وعشرون فرنكا عمى من أظير عداوة صريحة لفرنسا، ومحاصرة مراكز الجيش
 .(1)الفرنسي

الشعب ضد  فرنسا  وكانت قيمة األموال التي جمعت كتعويض عن الحرب التي خاضيا 
، نجد كذلك أن  اإلدارة الفرنسية أجبرت (2)فرنك والتي سميت بغرامة الحرب 18.474.407

فرنك من الضرائب وبالنسبة لمقبائل األكثر  174.188العديد من القبائل باألوراس أن يدفعوا 
لى جا، (3)عمييم من ضرائب سنويا مرة ما 14سبق  تدفع زيادة عمى ما عدوانية نب ذلك وا 

عممت الّسمطات الفرنسية عمى القيام بعممية تيجير لمسكان من مواطنيم األصمية، فقد ىجرت 
عدد كبير من سكان الحضنة إلى شرق ووسط الجزائر، فقد ىاجر سكان عرش أوالد دراج وفرقة 
 السوامع بدرجة كبيرة نحو مدن الشرق الجزائري مثل تبسة والعممة وعنابة والسيول القسنطينية
 وحتى إلى تونس، في حين ىاجر سكان المعاضيد نحو مدن الوسط كالعاصمة وبالد القبائل.

كذلك نجد تيجير وتشتيت قبائل الحشم التابعين لممقراني، فقد ىجرت بالقوة بعد أن 
صودرت أراضييا وأمالكيا بمجانة ومنحت ليا أراضي بالمسيمة وسعيدة، وذلك أدى إلى تفكيك 

الفرنسي كل أساليب  االستعمار ابتكرلقد  .(4)ليا وفصميا عن أوطانياىذه الجماعة عن أصو 
أبشع الطرق في  استعماللمسكان، ففرنسا كانت تتمذذ في ير اإلنساني من تغريم وتيجير الق

 افة إلى كل ىذه اآلثار والنتائج باإلضحتى ال تكون ليم نية في مواجيتيا، تعذيب الجزائريين 
كذلك قامت بتشديد الرقابة عمى  االستعماريةم نجد أن  السمطات 1781التي خمفتيا مقاومة 

 العدو األكبر ليا، وذلك بسبب الدور الذي لعبتو في التصدي اعتبرتياالطريقة الرحمانية التي 
  .(5)ضدىا مجموعة من اإلجراءات من أجل تمزيقيا والقضاء عمييا اتخذت، لذلك لالستعمار

                                                           
 .133ان وشن، مرجع سابق، ص مزٌ (1)
 .129عمار بوحوش، مرجع سابق، ص ( 2)
 .84م، ص 1997، )م،م،وم(، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجمال قنان،  (3)
 .24-26كمال بٌرم، مرجع سابق، ص ص: (  4)
 .104العٌاشً روابحً، مرجع سابق، ص  5)
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم   

م، أنَّيا كانت 1781نستخمص من ىذه الدراسة التي تناولت مقاومة المقراني والحداد عام 
المقاومات الشعبية في القرن التاسع عشر، كما أنَّ ىذه الدراسة تبرز دور منطقة إحدى أىم 

فاع عن الوطن القبائل في المقاومة الشعبة بحيث لم تكن انتفاضة عشوائية بل كانت بيدف الد  
 الفرنسي. االستعماريورفض الوجود 

خونة الذين وىكذا فقد تصدى أىالي المنطقة ليجمات الفرنسيين الشرسة وعمالئيم ال
حاولوا أن يميدوا ليم الطريق لتحقيق أىدافيم ، لكن كل ذلك واجيو التفاف شعبي حول قيادات 

، الذي حاول انتياك الدين وتغير المقاومة التي عبرت عن رفضيا المطمق لموجود الفرنسي 
لوطن معالم المجتمع لتكون بعيدة عن القيم الجزائرية وبذلك عمموا عمى الدفاع عن الدين وا

بالرغم من عدم تكافئ اإلمكانيات المادية والعسكرية أمام الجيوش الفرنسية المدربة ، لكن كل 
 النتائج التالية: استنتاجذلك لم يثبط عزيمتيم وأداء واجبيم نحو الوطن ، ومن كل ىذا يمكن 

  م أخطر مقاومة ضد الوجود الفرنسي، 1781تعتبر مقاومة المقراني والحداد
ليا وشممت مناطق بحيث امتد أمدىا ما يقارب عام زيادة عمى األحداث المميدة 

القل  نصف البالد تقريبا، من شرشال غرب مدينة الجزائر إلىواسعة تكاد تمثل 
 اق الصحراء.وعنابة وسوق أىراس شرقا، ومن البحر شماال إلى أعم

  في معظم أنحاء الجزائر،  1781إنَّ الغضب والتذمر كانا عامين خالل عام
، وجاءت مقاومة وكانت البالد تعيش في أزمة في صراعيا ضد  اإلستعمار

المقراني والحداد كقمة ليذا الغضب و التذمر ففجرتيما بصورة عنيفة ىزت اإلدارة 
 اإلستعمارية ىزا عنيفا أفقدىا صوابيا.

 و ارتمى فييا عشرات اآلالف من الجزائريين  مقاومة عنيفة يدت منطقة القبائلش
الفرنسيين بمائتي ألف محارب وخاضوا ثالثمائة وأربعين معركة كبيرة  ، قدرىم 

 .وضابطمائة ألف جندي ضد القوات الفرنسية التي قدرت بحوالي ثمان
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 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

 استغمتوحول الزعامة ىو الشيء الذي  يةالصراع القائم بين أفراد العائمة المقران 
فرنسا، حيث اتبعت معيم سياسة فرق تسد بيدف تدعيم وجودىا ومحاولة منيا 

 إلفشال المقاومة الشعبية.
  فشال المقاومة كذلك الدور الكبير الذي لعبتو عائمة بن قانة في تدعيم اإلحتالل وا 

وأراد المساعدة رفضت  الشعبية، بحيث نجد المقراني عندما اتصل بأوالد بن قانة
 وتخمت عنو ودعمت اإلحتالل في القضاء عميو وعمى مقاومتو.

 اخمية سواء منيا الخاصة إنَّ مقاومة المقراني والحداد اندلعت بسبب المصاعب الد
 بالعائمتين، أو العامة بالبالد كميا.

   حمانية في مقاومة العدو الفرنسي، حيث أن  الدور الكبير الذي لعبتو الطريقة الر
الشيخ الحداد الزعيم الروحي كانت حركتو دينية جيادية شعارىا مقاومة اإلحتالل 

من أعطى الصبغة الشعبية تحت لواء الجياد المقدس ورفع راية اإلسالم، لذلك 
 الذين ارتموا فييا بصورة جماعية. جماىير اإلخوان الرحمانيينىم  ةلممقاوم

  إن  مقاومة المقراني والحداد كان ينقصيا التخطيط واإلعداد الجيد من إمكانيات
مادية التي تساعد عمى النجاح، فباستثناء العنصر البشري الذي كان متوفرا فيي 

عدا بعض األسمحة التقميدية والقميمة  ،المطموبة التي كانت بيد عدوىاتفتقر لمعدة 
ل عمى فرنسا القضاء عمييا وعمى سي  كل ىذا  والفؤوس،المفعول كبنادق الصيد 

 قادتيا وىذا ماساىم في فشل المقاومة.
 والحكم  فشل المقاومة ترتب عنو أعمال تعسفية ضد  القادة والشعب من تيجير

كاليدونيا الجديدة، ىذه المنطقة التي فقد فييا العديد من  بالنفي وخاصة إلى
 تيم.يين ىويالجزائر 
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 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

من سمبيات ونقاط ضعف، إال  أن يا تعتبر من  م1781ميما كان لمقاومة المقراني والحداد
أكبر المحطات التاريخية في مقاومة اإلستعمار الفرنسي، فيكفييا فخرا أن يا تحدت أقوى دولة 

 .استعمارية

وفي األخير نقول رغم فشل ىذه المقاومة وعدم تحقيقيا ألىدافيا ، إال  أن يا جعمت الفرنسيين 
أن يا بقيت راسخة في أذىان الكثير من الجزائريين وكتبت من جديد، كما يعيدون حساباتيم 

الوطنية الجزائرية، وكوننا اليوم في الجزائر نعيش في كنف  صفحة خالدة في تاريخ المقاومة
يادة المطمقة كل ذلك يرجع فيو الفضل إلى ىؤالء الرجال الذين الحرية وننعم بخيرات بالدنا وبالس  

 احيم سواء في المقاومات الشعبية أو ثورة التحرير الوطني.بأرو  دافعوا عن الجزائر وضحوا
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 المالحق                                         

 .نداء كريميو إلى سكان الجزائر : (10ممحق رقم)        

 الحمد هلل وحده

يخفى عمى من لو إعالم من الحكومة القائمة بالدفاع لكافة سكان األقاليم الجزائرية، ال 
عقل سميم ورأي مستقيم أنَّ مقصود الدولة الجميورية ومرغوبيا ىو إيصال النفع لعموم النَّاس 
وجمب الراحة واليناء مع استقامة أحواليم، فمذلك عزمت عمى تبديل بعض القواعد الماضية 

ه الدولة عمى نتظام أحوال العامة فميس الحامل ليذية الجارية بما ىو أحسن منيا في اوالسياس
م أن أصل كل خير التبديل المذكور إالَّ لقصد تقميل المفاسد أو إزالتيا. وقد تقرر لدى الدولة وعم

عمييم في جميع أمورىم الدينية والدنيوية، وربما يحصل  والمحافظةالناس  احتراممبني عمى 
أمل حق التأمل فيما الغمط لمن ال يفيم القوانين الجديدة ويضنيا غير مفيدة فإّن العاقل لو ت

ال  الفرنساويةبينيا وبين القوانين السابقة يظير لو الفرق واضح بينيما، فإّن الدولة الجميورية 
تزال جادة في حسن سيرتيا ومعاممتيا مع المسممين بأكثر مّما صدر من اإلحسان من الدولة 

ة ومفاخرىم العديدة بسبب السابقة، وىذه الدولة ال تنسى عمى مرِّ الزمن خصال المسممين الحميد
في سمك عساكرنا وبذا نفوسيم في نصرة جنسنا وقتال عدونا. وقد كان السمطان  انتظاميم

وغيرىا ولم يحصل  بالحراثةنابميون وعد المسممين فيما مضى بتمميك األراضي التي يستغمونيا 
 بحيث يتصرفون فييا ستيبيا ليم ىبة منجزة وتممكيا ليم تمميكا مطمقا منو تنجيز. فيذه الدولة

 بأنواع التصرفات من غي معارض ليم ويتوارثيا توارث األمالك واألموال.

م ، بأمر سعادة السيد كريميو وزير الشريعة 4784جانفي  41كتب بمدينة بوردو بتاريخ 
ورئيس الجماعة المنتخبين لمنظر في شؤون الدولة الجميورية. ومختوم سعادة السيد شارل 

 (1)الجزائر وأقاليميادوبوزي وال 

                                                           

(1
 

 .11-19م،ص ص: 9111، الجزائر،)م،و،ك( مواقف العائالت األرستقراطية من الباشاغا المقراني،يحي بوعزيز، ( 
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 المالحق                                  

 .خريطة تمثل والية برج بوعريريج ومناطقها (: 10ممحق رقم)   

(1) 

 

                                                           

 .91مزيان وشن، مرجع سابق، ص ( 1)
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 المالحق                                         

 نسب عائمة المقراني.شجرة : (13ممحق رقم )

(1) 

 
                                                           

(1
 

 .21مزيان وشن، مرجع سابق، ص ( 
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 المالحق                                     

 (:10ممحق رقم )

 م.0780 الباشاغا محمد المقراني بطل مقاومةصورة  

(1) 

 

 

                                                           

(1
 

 )
 .991بسام العسلي، مرجع سابق، ص



19 
 

 المالحق                                     

 (: خريطة توضح قرية صدوق ومنطقتها.10ممحق رقم) 

(1) 

 

                                                           

(1
 

 .27، ص ثورة الباشاغا...يحي بوعزيز، ( 
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 المالحق                                     

 .محمد أمزيان الحداد لشجرة العائمية لمشيخ(: ا10ممحق رقم) 

 

 

 

 

 

 

 م. 0780صورة لمشيخ محمد أمزيان الحداد الّزعيم الروحي لمقاومة   

 

(1) 

                                                           

(1)
 .911-992علي بطاش، مرجع سابق، ص ص:  
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 المالحق                                 

 بسجن قسنطينة. (: وصايا الشيخ الحداد قبل وفاتو18ممحق رقم)    

 

(1) 

 
                                                           

(1)
 .921-921علي بطاش، مرجع سابق، ص ص:  
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 المالحق                                    

(: خريطة توضح منطقة عين السريحة أين إستعرض الباشاغا 17محق رقم)م  
 م. 0780مارس  00المقراني قواتو صباح 

(1) 

  
                                                           

(1
 

 .111، ص ثورة الباشاغا...يحي بوعزيز،  ( 
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 المالحق                                    

 م.0780الجغرافي لمقاومة  االمتداد(: خريطة توضح 10ممحق رقم) 

(1) 

                                                           

(1
 

 .979علي بطاش، مرجع سابق، ص ( 
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 المالحق                                   

 رسالة أوالد بن قانة ضّد الباشاغا المقراني (01رقم )ممحق  

اليمام األنفع السيد الجنرال روستان الحاكم الكبير  سعادة المعظم األرفع
بقسنطينة وسائر عمالتيا أكرمو اهلل ورعاه أمين. ىذا أيو السيد وأنا نحن أول من 

إلى اآلن ولم نزل عمى العيد إلى وقتنا ىذا  4788وية منذ سنة انصخدم الدولة الفر 
رانصوية ببر الجزائر ولو ونالزمو بالنصح الخالص والنية الكاممة مادامت الدولة الف

 نصوية)كذا( إال واحد بيننا.ابقي من الفر 

وقد سمعنا بمحمد بن أحمد المقراني نافق عنيا فإن فعل ذلك فما ىو إال 
بمجنون ال عقل لو ونحن بارئون منو ونقاتمو كما تقاتمو الدولة الفرانصوية فإذا ثبت 

الثالثمائة من العسكر لتكون ذلك فالمراد منك ومن كريم العسكر أن ترسل لنا نحن 
كي تكف ألسنة الناس عن قول )كذا(. وأعمل عمينا  مع ما في بسكرة من العسكر

 كما تعمل عمى إخوانك الفرانصوية.

ابن  والسالم ممن كتب بأذنيم السيد محمد الصغير بن قانة،والسيد أبو األخراص
 وكافة أوالد بن قانة. قانة،

 (1).4784مارس  47بتاريخ                                        

 

 

                                                           

(1
 

 .11، ص ثورة الباشاغا...يحي بوعزيز، ( 
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: خريطة توضح منطقة جرمونة اين إجتمع الثوار وسي عزيز (00)ممحق رقم 
 م.0780جوان  00وخاضوا معركة تالو ايفاسن يوم 

     

(1) 

 

 

 

                                                           

(1
 

 .199، ص ثورة الباشاغا...يحي بوعزيز، ( 
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 .بمصادرة أمالك المقراني قرار النص يمثل    : (00)ممحق رقم 

 84نحن والي الجزائر، بعد النظر في الفصل العاشر وما يميو من المؤرخ في 
طالعو،4711أكتوبر ، 4714يونيو 41عمى الشرط الثاني والعشرين من المرسوم المؤرخ في  وا 

، وبعد دراسة ما 4718أفريل 22والفصل السابع من قانون ديوان أعيان الدولة المؤرخ في 
 من العداوة البينة والفتنة الحاج محمد المقراني باش آغا مجانة، كان في والية قسنطينة ارتكبو

 الفرنسية،أمرنا بما سيأتي ذكره مفصال:الثابتة لمدولة الجميورية 

قد أجرينا الثقاف عمى جميع ممتمكات الحاج محمد باش آغا المذكور،  الفصل األول:
 ووضعنا يد الحيازة عمييا سواء كانت منقولة أو غير منقولة، مما يثبت وجوده في والية الجزائر.

ستعيرييا ومكترييا قد ألزمنا جميع حايزي أمالكو ومستودعييا وم الفصل الثاني:
والمتصرفين فييا بأي وجو كان ، وكل من عميو دين لو ، أن يصرحوا بما عمييم في مدة ثالثة 
أشير تبدأ من تاريخ يومنا ىذا، وقد أطمقنا إلدارة الدومين أن تتصرف في جميع أمالكو عمى 

 .4717 أكتوبر 84مقتضى الشروط المشمولة في الفصل الثاني من ىذا األمر المؤرخ في 

امالك األعراش الذين خرجوا عن الطاعة مع قد أجرينا الثقاف عمى  الفصل الثالث:
 المقراني، ووضعنا عمييا يد الحيازة سواء كانت شخصية أو مشاعة.

 سينجز من اآلن أمرنا ىذا الموجو إلى وزير الداخمية لمموافقة عميو. الفصل الرابع:

األمور التابعين لمحكم  ومتصرفيإن عمال العماالت) الواليات(  الفصل الخامس:
 العسكري ىم المكمفون بإنجاز وتنفيذ أمرنا ىذا كل واحد منيم فيما يخصو.  

 (1)4784مارس  21كتب في الجزائر يوم                                  

                                                           

(1
 

 .911بسام العسلي، مرجع سابق، ص ( 
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 الك عائمة الشيخ الحدادنص قرار مصادرة أم  

طالعو. 4711أكتوبر  84نحن والي والية الجزائر، بعد النظر في األمر المؤرخ بتاريخ   وا 
، 4714يونيو سنة  41عمى الشرط الثاني من الفصل الثاني والعشرين من المرسوم المؤرخ في 

، واألمر المؤرخ في  4718أفريل 22والفصل السابع من قانون ديوان أعيان الدولة المؤرخ في 
الصادر من رئيس  واألمر، 4784ماي  8الموافق عميو وزير الداخمية يوم  4784مارس  84

، وضع الثقاف )الحراسة( عمى أمالك من سيأتي ذكرىم 4784يوليو  41خ في الحكم المؤر 
 منقولة كانت أو غير منقولة . وىذا نص حكمو:

نحن الجنرال الحاكم عمى والية قسنطينة، بعد أن ثبت لدينا أن الشيخ الحداد، مقدم طريقة 
رة بجاية، سيدي محمد بن عبد الرحمان القاطن بدشرة صدوق في عرش بني عيدل من دائ

وولديو سي عزيز بن الشيخ الحداد قائد عموشة وسي محمد بن الشيخ الحداد قاضي بني عيدل 
في  إخوانووريغة، قد باشروا جميعا أعمال الفتنة الواقعة في والية قسنطينة. فاألول حرض 

تقدما ، و فاجتيدا في إثارة الناس لمتخريب والعصيان االثنان الطريقة عمى الجياد، وأما ولداىا
 أمام الثائرين لمقتال، فمذلك تعين عمينا وضع الحراسة فورا بما سيأتي مفصال:

وضعنا الحراسة مؤقتا عمى جميع األمالك المنقولة وغير المنقولة،  الفصل األول:
المنسوبة لمشيخ الحداد مقدم طريقة سيدي محمد بن عبد الرحمان، القاطن بدشرة صدوق في 

جاية . وكذلك المنسوبة لولديو سي عزيز قائد عموشة،وسي محمد عرش بني عيدل من دائرة ب
 قاضي بني عيدل وريغة.

 1إن حائزي األمالك المذكورة ومستودعييا ومكترييا والمتصرفين فييا الفصل الثاني:

 
                                                           

(1)
 .911-919بسام العسلي، مرجع سابق، ص ص :  
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الراجعة إلى المضروب غير ذلك من أنواع الحقوق  وكذلك من في ذمتو دين أو عناء أو 
بالثقاف، البد أن يعترف بما عميو في مدة ثالثة أشير مبدؤىا غداة اليوم الذي يعمن بالصحف . 
ثم إن نظارة الدومين تتصرف في األمالك المثقفة عل وفق الشروط المقررة في األمر المؤرخ 

 .4711أكتوبر 84في 

الكولونيل( الحاكم عمى والعقيد ) يكمف عامل والية قسنطينة  الفصل الثالث:
الفرنسية والعربية في  ىذا الذي سيعمن بالمغتين القسمة)سطيف( بتنفيذ كل فيما يخصو من أمرنا

 حيفتين المونيتور الجزائري والمبشر.الص

  4784أغسطس  4كتب بقسنطينة في                   

 (1) الجنيرال دوالكروا                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1
 

 .911مرجع سابق، ص بسام العسلي، ( 



919 
 

 المالحق                                 

لمحاكمة  0783(: صورة تمثل قاعة الجمسات بقسنطينة في ربيع 03ممحق رقم)
 الثوار ونفيهم إلى كاليدونيا.

(1) 

                                                           

(1
 

 .991الصديق تاوتي، مرجع سابق، مرجع سابق، ص ( 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: أوال

الثعالبية، ، المطبعة نزىة األنصار في فضل عمم التاريخ واألخبار الحسين الورثالني، .1
 م.1998الجزائر، 

 العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربركتاب  عبد الرحمان بن خمدون، .2
 .م2999القسم األول،دار الفكر،بيروت،،  6مج ،ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر

 ثانيا: المراجع

 أ/ بالعربية

 الجزائر،)ب،س،ن(.،مسعود، )م،و،ك(اح ،تر: جب1871ثورة  ،أوصديق الطاهر .3

، تر: حنفي بن عيسى، دار القصبة، الجزائر، الجزائر األمة والمجتمع. األشرف مصطفى، 4
 م.2997

 م.2999،)د،م،ج(،الجزائر، 5ج ،تاريخ الجزائر العام . الجياللي عبد الرحمان،5

 م.1983، ، دار الثقافة، بيروت 3،ط3، جتاريخ الجزائر العام، _____________.6
، م1962 -م1830من المقاومة إلى الحرب من أجل اإلستقالل  ،الحسين محمد الشريف .7

 م.2919دار القصبة، الجزائر، 
عبد  ، مر:أعظم شخصيات التاريخ) دينية، أدبية،سياسية،عممية، فمسفية(الحسن عيسى،  .8

 م.2919اهلل المغربي، دار األهمية، عمان،
 ، إبن النديم ،الجزائر،)ب،س،ن(.عشية اإلحتاللالجزائر ، الطيبي محمد .9

 م.1998،)م،و،ك(، الجزائر، كتاب تاريخ الجزائر، المدني أحمد توفيق .10
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 م.1998،)م،و،ك(،)ب،م،ن(،1،جتاريخ الجزائر في القديم والحديثالميمي محمد مبارك، . 11
)ب، م،ن(،  ،تق: رابح بونار،)ش، و، ن، ت(، مجاعات قسنطينة. العنتري صالح، 12

 م.1974
 م.2919، دار النفائس، بيروت،الجزائرية 1871محمد المقراني وثورة ، . العسمي بسام13
-م1830مختصر وقائع وأحداث ليل اإلحتالل الفرنسي لمجزائر . الفرحي كاشه بشير،14

 م.2997،)م،و،إ،ن(،)ب،م،ن(،م1962
-م1862زاوية اليامل مسيرة قرن من العطاء والجياد  ،القاسمي عبد المنعم. 15

 م.2913، دار الخميل القاسمي، الجزائر، 2،طم1962
، دار الغرب اإلسالمي، م1962التاريخ السياسي من البداية ولغاية . بوحوش عمار، 16

 م.1997بيروت، 
 م.1996،)م،م،وم(، الجزائر،2، طم20م و19الجزائر في القرن ثورات  . بوعزيز يحي،17
، دار الهدى، 1، جو العرب موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر، ________.18

 م.2999الجزائر،
، عالم م1954 -م1870والحركة الوطنية من  االستعماريسياسة التسمط  ،________.19

 م.2999المعرفة، الجزائر، 
 م.1986،)م،و،ك(، الجزائر، الجزائر من خالل الوثائق كفاح ،________.29
 م.2999،)د،م،ج(، الجزائر،2،ط1،جالموجز في تاريخ الجزائر، ________.21
،)ش،و،ن،ت(، م7118م ودور عائمتي المقراني والحداد عام 1871ثورة  ،________.22

 م.1975الجزائر،
، ، عالم المعرفةم1871الحداد عام شاغا محمد المقراني والشيخ ثورة البا، ________.23

 م.2999الجزائر،
 . م1989)م،و،ك(، الجزائر،،سي عزيز وصايا الشيخ الحداد ومذكرات إبنو ، _______.24
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،)م،و،ك(، المقرانيمواقف العائالت األرستقراطية من الباشاغا ، _______.25
 م. 1994الجزائر،

و  التصوف في الجزائر دراسة وصفية تحميمية لمطرق الحبيبية واليبريةبوعتو الطيب، . 26 
 ، دار السبيل،)ب،م،ن(،)ب،س،ن(.1،جالرحمانية و األويسية

 م رواد المقاومة1962-م1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ،بورنان سعيد. 27
 م.2994، دار الهالل، الجزائر،2،طم19القرنالوطنية في 

، 3ط ،م1871لمحة عن تاريخ منطقة القبائل حياة الشيخ الحداد وثورة  ،. بطاش عمي28
 م.2919دار األمل،الجزائر،

 م.2999، دار المعرفة، الجزائر،1،جتاريخ الجزائر المعاصر . بالح بشير وآخرون،29
 والصراع حول ممكية األرض إبان اإلحتالل الفرنسي لمجزائر االستيطان . بن داهة عدة،39

 ، وزارة المجاهدين،)ب،م،ن(،)ب،س،ن(.1،جم1962-م1830
 ، )ب،م،ن( النعمان،دار ،م4195 ة الجزائرية ثورة أول نوفمبرالثور . بن حمودة بوعالم،31

 .م2912
سامية سعيد عمار، دار دحمب،  تر: ،م16إبان القرن قمعة بني عباس . بنوجيت يوسف،32

 الجزائر،)ب،س،ن(.
، الجزائر حضارة وتاريخ الحضارات المتعاقبة لمجزائر و تاريخيا المشرف.بن نادر الطيب،33

 م.2998دار الهدى، الجزائر،
، تر: إسطنبولي رابح، منصف الجزائر بين الماضي والحاضر . برنيان أندري، نوشي أندري،34

 م.1984زائر، عاشور،)د، م، ج(، الج
  ن(،،وزارة الثقافة،)ب،م،1،جنيضة الجزائر الحديثة وثورتيا المباركة . دبوز محمد عمي،35

 م.2997
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والجياد  عاصمة إمارة المقرانيين ثالثة قرون من النضال السياسيمجانة  . وشن مزيان،36
 م.2997، دار الكتاب العربي،)ب،م،ن(،م19م و16العسكري القرن 

-م1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر  ،زوزو عبد الحميد .37
 م.2997،)د،م،ج(، الجزائر، م1900

األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي التطورات السياسية و ،  ____________.38
 م.2999، دار هومة،1،جواإلجتماعيةاإلقتصادية 

  م.2919دار طالس، )ب،م،ن(،، الثورة الجزائرية طالس مصطفى، .39
 ،)ب،م،ن(،، دار المعرفةم1960-م1830السياسة الفرنسية في الجزائر ،. يحي جالل49

 )ب،س،ن(.
 الجزائر تعود م1962 -ه1437عام من سقوط األندلس  500بعد . مورو محمد، 41

 ، المختار اإلسالمي، القاهرة،)ب،س،ن(.اهلل عميو وسمملمحمد صمى 
، دار هومة، م1934-م1837اإلحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية . مياسي إبراهيم، 42

 م.2995الجزائر،
 م.2997،)د،م،ج(،)ب،م،ن(،،لمحات من جياد الشعب الجزائري،  _________.43
 م.2996، دار المعرفة، الجزائر،م19القرن تاريخ المقاومة الجزائرية في . منور العربي، 44
، دار الغرب اإلسالمي، 2،ط1،جم1900-م1860الحركة الوطنية  ،. سعد اهلل أبو القاسم45

 م.2999بيروت
، دار الغرب م1962-م1830خالصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحرر، __________.46

 م.2997اإلسالمي،)ب،م،ن(،
 م.1982،)ش،و،ن،ت(،الجزائر،2،ط1،جتاريخ الجزائر أبحاث وآراء في، _________.47
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 م.2995،دار الغرب اإلسالمي، بيروت،2،ط 4،جتاريخ الجزائر الثقافي،  ________.48 

، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة ،. سعيدوني ناصرالدين49
 ،)م،و،ك(، الجزائر،)ب،س،ن(.2ج

 الجزائر،،)د،م،ج(،م1930-م1830الجزائر بين فرنسا والمستوطنين عباد صالح،. 59

  ن(. )ب،س،

 ،)د،م،ج(،الجزائر،م1900 -م1870 المعمرون والسياسة الفرنسية ،_______.51

 )ب،س،ن(.

إبن النديم، ،التماثيل في حركات التحرر المغاربية)الجزائر،تونس،المغرب(. عبيد أحمد، 52
 م.2919الجزائر،

، 1،جم1962-م1830معركة اإلسالم والصميبية في الجزائر. عوض صالح، 53
 ، )ب،س،ن(.،)ب،د،ن(،الجزائر

 الحكمالجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء . عيساوي محمد، شريخي نبيل، 54
 م.2911، مؤسسة كنوز الحكمة،م1871-م1830العسكري

 م.2994،دار الهدى، الجزائر،2،طمن تاريخ الجزائر الحديثعميراوي احميدة، . 55

 الييود عمى أىل قسنطينة أبعاد الصييونية ورد الفعل اعتداءفياللي عبد العزيز، . 56
 م.2914الجزائر، ،دار الهدى،الوطني والعربي

-م1830جرائم الجيش الفرنسي في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة ،  __________.57
 م.2912، دار الهدى، الجزائر،م1850
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 الفرنسي لمجزائر في ضوء شرق البالد واالحتاللإدارة المكاتب العربية  ،ح. فركوس صال58
 م.2996جامعة باجي مختار، الجزائر،، منشورات م1971-م1844

 الفرنسي المقاومة المسمحة لالحتاللتاريخ جياد األمة الجزائرية  ،________.59
 م.2912، دار العموم ، الجزائر،م1962-م1830

 م.2999، جامع الكتاب،الجزائر،أبحاث وآراء في تاريخ زيبان بسكرة ،صيد عبد الحميم. 69
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