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الشكر األول هلل سبحانو وتعالى لو الفضل والحمد عمى توفيقي إلنجاز ىذا العمل.
وأتوجو بالشكر الجزيل و وافر االمتنان والعرفان إلى كل من ساعدني إلنجاز ىذا العمل األستاذ
المشرف بن بوزيد لخضر الذي كان عونا لي بصبره وتوجييو واعانتو ومساعدتو التي كان
يقدميا لي طيمة الموسم الدراسي.
مني
ثم إلى األستاذ الفاضل لخميسي فريح الذي زودني بتوجيياتو وتشجيعو المتواصل لي فمو ّ
جزيل الشكر واالمتنان عمى كل ما قدمو من جيد في سبيل إتمام ىذا العمل.

دون أن يفوتني أن أتقدم بشكري إلى كافة أساتذة التاريخ بجامعة محمد خيضر.
والى كل من مد يد المساعدة من قريب أو من بعيد
أتقدم بشكري الجزيل
فجزاىم اهلل عمى كل شيء.

مقـــــــــدمــــــــــــــــة
تعرضت الجزائر في تاريخيا إلى الكثير من اليجمات االستعمارية بداية من االحتالل
َّ
ليتصدى لممحتمين ،ويقدم
الروماني إلى غاية االحتالل الفرنسي ،لكن الشعب الجزائري ما فتئ
في ذلك النفس والنفيس ،وقد كانت منطقة األوراس رائدة في المقاومة منذ القدم ،وذلك نظ ار
لطبيعة المنطقة ،وطبيعة أىميا الذين يرفضون الظمم ،ويعيشون الحرية.
عندما تعرضت المنطقة لالحتالل الفرنسي تصدي سكان األوراس ليذا االحتالل بكل ما
أوتوا من قوة .فقد التجأ إلييم أحمد باي سنة 7381م فآووه وناصروه ،ولم يخذلوه رغم ضعف
اإلمكانيات ،وحتى عندما استسمم أحمد باي سنة 7383م .لم تتوقف منطقة األوراس عن
المقاومة بل استمرت بعد ذلك ،وكان سكانيا قد ناصروا أيضا خميفة األمير عبد القادر أحمد
بمحاج محمد الصغير بن عبد الرحمان.
وفي سنة  7311م أُعمنت الثورة في األوراس الغربي ،والتي سرعان ما انتشرت في كامل
األوراس  ،واىتزت بذلك األرض تحت أقدام الفرنسيين ،وىذه المقاومة ىي التي تعرف باسم ثورة
بوبرمة .وقد اخترت ىذا الموضوع نظ ار ألىميتو في التعريف بالمنطقة ونضاالتيا ،ومن ىذا
المنطمق ارتأيت أن أطرح اإلشكالية التالية:
إلى أي مدى ساىمت منطقة األوراس في مقاومة االستعمار الفرنسي من خالل مقاومة عبد
الرحمان أمزيان؟
وتندرج تحت ىذه اإلشكالية األسئمة الفرعية المتمثمة في:
7ـ ما ىي األوراس وخصائصيا الجغرافية؟
2ـ ماىي أسباب احتالل األوراس ،وكيف تفاعل الناس معيا وماىي انعكاساتيا عمى المنطقة؟
8ـ كيف سارت أحداث ثورة 7311م؟

~ أ ~
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ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية والتساؤالت الفرعية يتطمب وضع الخطة المناسبة ،والتي
قمت بتقسيميا إلى مدخل وثالثة فصول وىي كما يمي:
المدخل :عبارة عن تمييد لمموضوع تناولت فيو التعريف بمنطقة األوراس ،حيث تطرقت
فيو إلى الموقع الجغرافي لألوراس وما يحدىا من الشرق والغرب والشمال والجنوب ،ىذا
تحدثت عن تضاريس المنطقة من سيول وىضاب وما تحتويو المنطقة من
باإلضافة إلى أنني ّ
الجبال واألودية وتعرفت عمى مناخ المنطقة أيضا.
أما الفصل األول :فقد تطرقت فيو إلى الحديث عن أصل تسمية األوراس ،كما تحدثت
أيضا عن اإلطار البشري لممنطقة من حيث أصل سكان األوراس الذين سكنوا المنطقة
المتمثمون في الشاوية ،وتطرقت إلى أىم القبائل التي تتواجد في المنطقة ،و الظروف
االجتماعية التي كان يعيشيا السكان في المنطقة ،أما فيما يخص اإلطار الثقافي فقد تطرقت
فيو إلى التعميم السائد في المنطقة والى أىم الطرق الصوفية وبعض من الزوايا الموجودة في
األوراس.
أما الفصل الثاني :تطرقت فيو إلى التوغل الفرنسي في منطقة األوراس سنة 7388
وبعض المعارك التي حدثت خالل تمك الفترة ،وكما تحدثت عن أىم المقاومات الشعبة التي
حدثت في األوراس مثل :مقاومة أحمد باي ومقاومة الصادق بن الحاج باإلضافة إلى مساعدة
سكان األوراس لمقاومة المقراني والحداد سنة 7317م ومقاومة العامري ،وتحدثت عن أىم
النتائج لكل مقاومة.
أما فيما يخص الفصل الثالث واألخير :فقد كان مخصص لمقاومة عبد الرحمان أمزيان
(بوقنوشت) سنة 7311م ،تطرقت فيو إلي التعريف بشخصية زعيم الثورة الذي قاد ىذه
أدت إلى قياميا واشعال نارىا  ،كما تحدثت عن المراحل التي
المقاومة .مرو ار باألسباب التي ّ
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مرت بيا الثورة في مواجية االستعمار الفرنسي وصوال إلى نياية الثورة والتي تحتوي عمى أىم
نتائجيا.
أما الخاتمة فقد كانت عبارة عن جممة من النتائج التي توصمت إلييا من خالل ىذه
الدراسة التي قمت بيا.
إن طبيعة الموضوع الذي يتناول مقاومة عبد الرحمان أمزيان باألوراس 7311م يتطمب
االعتماد عمى المنيج التاريخي ألنو األنسب إلبراز األحداث التاريخية التي مضت والعودة إلى
األحداث الماضية بالنسبة لممنطقة ،والمنيج الوصفي وذلك من خالل وصف خصائص
ومميزات المنطقة كما قمت بتفسير وتحميل األحداث لموصول إلى اليدف المرغوب الوصول
إليو.
باعتبار أن ىذا الموضوع قيد الدراسة ليس لو دراسات سابقة سوى الدراسة التي قام بيا
عبد الحميد زوزو ،ومن خالل ىذه الدراسة قادتني لدراسة ىذا الموضوع .باعتباره موضوع جديد
ولم يسبق ألحد غيره بدراستو ،سوى بعض المقاالت المكتوبة عنو ،وبالخصوص لمتعرف أكثر
عمى الشخصية التي قادت ىذه المقاومة ،والتي ربما تبدوا غامضة وغير معروفة .ىذا لقمة
المراجع التي تتحدث عنو.
أما عن األسباب التي أدت بي إلى اختيار ىذا الموضوع ،بدأت في الرغبة الشخصية في
التعرف عمي تاريخ منطقة األوراس وتسميط الضوء عمييا ،وابراز مساىمة المنطقة في الجياد
الوطني.
كذلك لعدم اىتمام الباحثين والدارسين بيذه المقاومة وعدم إعطائيم ليا ما تستحق من الدراسة
رغم أىميتيا في تاريخ الجزائر.
إلزالة الستار والكشف عن الجرائم المرتكبة في حق أبناء ىذه المنطقة من قبل االستعمار
الفرنسي
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وتتجمى أهمية الموضوع في كونيا تحاول إبراز دور منطقة األوراس في احتضانيا ليذه
المقاومة الشعبية.
إبراز الدور الذي لعبو قائد ىذه المقاومة التي نحن بصدد دراستيا وصمود سكان األوراس في
وجو االستعمار الفرنسي.
وقد اعتمدت في دراسة ىذا الموضوع عمى جممة من الراجع ،ومن أىميا كتاب عبد
الحميد زوزو :األوراس إبان فترة االستعمار الفرنسي التطورات السياسية االقتصادية واالجتماعية
7381ـ  ،7381وقد أفادني ىذا الكتاب كثي ار في دراسة المدخل وخصوصا الفصل األول.
واعتمدنا أيضا عمى تاريخ األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واإلدارية في أثناء فترة االحتالل
الفرنسي من  7381ـ  ،7181ىذا الكتاب من إنتاج جمعية أول نوفمبر .والذي ىو عبارة عن
مجموعة من المقاالت أمدني بدراسة مفصمة عن الموقع الجغرافي وتضاريس المنطقة،
باإلضافة إلى أىم القبائل باألوراس وعن مجريات األحداث الخاصة بمقاومة عبد الرحمان
أمزيان.
باإلضافة إلى مؤلفات يحيى بوعزيز التي تعتبر من أىم المؤلفات التي كتبت عن تاريخ
الجزائر الساسي منذ  7381إلى غاية  ،7112منيا ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر
والعشرين " ثورات القرن التاسع عشر" ،وكتاب عثماني مسعود ،أوراس الكرامة أمجاد وأنجاد،
بسط لي كل ما يتعمق عن المقاومات التي حدثت في منطقة األوراس وخصوا
ىذا المرجع ّ

مقاومة 7311م.

أما فيما يخص الصعوبات المواجهة فيي تتمثل في:
ـ نقص المادة التاريخية العممية المتخصصة التي تتحدث عن ىذا الموضوع ىذا وان لم نقل أنيا
نادرة ،فجل المراجع التي تتحدث عن الموضوع تتطرق إليو بصفة عامة وفي أسطر قميمة.
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ـ صعوبة الوصول إلى المخطوطات والوثائق الخاصة بالموضوع ،فكل مراكز األرشيف التي
تيتم بحفظ مثل ىذه الوثائق يرفضون االطالع عمييا بحجة أو بأخرى .باإلضافة إلى أن أغمب
الوثائق موجودة في األرشيف الفرنسي لما وراء البحار.
ـ صعوبة ترجمة الكتابات التاريخية ترجمة صحيحة ،وىذا ما يزيد من صعوبة الوصول إلى
المعنى الصحيح الذي كتبو المؤلفون في كتاباتيم ،باإلضافة إلى أن أغمب المؤلفين الذين كتبوا
عن مقاومة 7311م ىم فرنسيو األصل.
ـ صعوبة التنقل من منطقة إلى أخرى.
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المدخل
التعريف بمنطقة األوراس
أوال :الموقع الجغرافي
ثانيا :التضاريس

المدخل............................................................:التعريف بمنطقة األوراس
أوال> الموقع الجغرافي
تقع األوراس في المنطقة المحصورة حاليا بين باتنة وخنشمة شماال ،وخنشمة وزريبة الوادي
شرقا ،وزريبة الوادي وبسكرة جنوبا ،وبسكرة وباتنة غربا.

()1

ويطمق اسم (ناحية أوراس) عمى

الممتدة من بمزمة إلى النمامشة ،وىو ما يمثل الجزء األكبر من دائرة
جميع المناطق الجبمية
ّ
باتنة.
ومن الناحية اإلدارية كانت دائرة باتنة تشمل عمى البمديات المختمطة التالية 5باتنة الدائرة ،
و أريس ،وبسكرة ،وخنشمة ،وعين التوتة ،وعين لقصر ،ومروانة ،باإلضافة إلى األحواز
والدواوير المختمفة .وتعتبر دائرة باتنة من أكبر دوائر عمالة قسنطينة .و األوراس عبارة عن
ىمزة وصل بين األطمس التمى والصحراوي.

()2

و األوراس ال يبعد عن مدينة قسنطينة إالّ بحوالي مائة كيمو متر ،ويتجو األوراس مائال
من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي .طولو حوالي ( 49كيمو متر) ،وىي سمسمة جبمية بيا
أجزاء من مرتفعة وأخرى منخفضة تتخمميا الكثير من األودية العميقة مكونة من أقسام متميزة
()3

ومتتالية لكنيا تختمف عن بعضيا البعض.

تقدر بـ5
وتتربع المنطقة عمى مساحة ّ

( )1ـ لخميسي فريح ،العقيد سي الحواس مسيرة قائد الوالية السادسة (  3=91ـ = ،) 3=9رسالة الماجستير في التاريخ
المعاصر تخصص المقاومة والثورة التحريرية ،المشرف بن يوسف التممساني ،جامعة الجزائر ،قسم التاريخ،9909 ،9994 ،

ص.01

( )2ـ جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة في األوراس ،ثورة األوراس 3119هـ ـ 3=3:م ،دار الشباب ،باتنة،
 ،0441ص .09

( )3ـ عبد النور غرينة ،األوراس في الكتابات الفرنسية إبان الفترة الكولونيالية (  3<81ـ = ،) 3=1مذكرة مكممة لنيل شيادة
الماجستير في تاريخ األوراس الحديث والمعاصر ،إشراف ميمود زيدان ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،قسم التاريخ وعمم اآلثار،

 ،9909 ، 9994ص03

~~7
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099999كمم ، 9فاألوراس ىي امتداد لسمسمة األطمس الصحراوي ليذا فجبالو متباعدة وقميمة
االرتفاع.

()1

()2

قمة فييا جبل شيميا 9092متر.
وأعمى ّ

ثانيا> التضاريس
أىم مناطق الجنوب القسنطيني إذ تتميز بطابع تضاريسي معقد،
تعتبر منطقة األوراس من ّ

فيي امتداد لسمسمة األطمس الصحراوي ،واليضاب العميا الشرقية كما تنتشر السهول في

المناطق المحصورة بين الجبال أو في منحدراتيا مثل سيل بمزمة وسيل الرميمة وسيل السبخة
()3

الواقعة جميعيا شمال األوراس.

كما تمتد في الجية الغربية من األوراس مجموعة من السيول أىميا سيل بمزمة و زماتة
ومنخفض وادي الشعير وىي من أخصب األراضي الزراعية وأكثرىا لزراعة الحبوب وتربية
المواشي .ثم سيل نقاوس ،وقد قام االستعمار باالستيالء عمى ىذه السيول وبني فييا مراكزه
االستيطانية بعد طرد سكانيا األصميين إلى الجبال.
أما في الجنوب يمتد سيل لوطاية وسيل لقصور وشمال القنطرة وسيل عين التوتة ،وفي
داخل كتمة األوراس الشرقية نجد سيول وأحواض ومنخفضات و خوانق مثل 5سيل لمدية
(إشمول) وسيل خنشمة ،ومن المنخفضات نجد منخفض غوفي ،ومنخفض القنطرة ،ووادي

( )1ـ سمية فالق  ،المثل الشعبي في منطقة األوراس جمع وتصنيف ودراسة في الوظيفة والتشكيل الفني ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير في األدب الشعبي ،إشراف العربي دحو ،جامعة محمد منتوري قسنطينة ،قسم المغة العربية،9991 ،9992 ،

ص.00

( )2ـ عبد الرحمان بن محمد الجياللي ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،0دار األمة لمطباعة والنشر ،الجزائر ،9994 ،ص.10

( )3ـ مختار ىواري ،سياسة اإلدارة االستعمارية الفرنسية تجاه بعض العائالت المنتفذة في الجنوب القسنطيني ; 3<1ـ
 ،3<;1مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في تاريخ األوراس الحديث والمعاصر ،إشراف مصطفي حداد ،جامعة الحاج
لخضر ،باتنة ،قسم التاريخ ،9994 ، 9993 ،ص.2
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عبدي والوادي األبيض ،وشعبة أوالد سيدي سميمان ،وخنقة سيدي ناجي الواقعة عمى حافة
()1

األوراس الجنوبي.

وفيما يخص الهضاب تمتد مجموعة من اليضاب العميا في الجزء الشمالي وبصورة أخص
بين (كاف ميمل) و(شيميا) ،ومن أشيرىا سيل (مدينة) ـ عمى رأس الوادي األبيض ـ ويقع بين
جبل (اشمول) وجبل (شيميا) الذي وضع تحت الحجز القضائي غداة انتفاضة سنة  0324ولم
يتمكن مالكوه وىم أوالد داود من استعادتو إال بعد انقضاء خمسين سنة يتصل بالسيل المذكور
أنفا الممر الجبمي االستراتيجي المسمى (تيزوقاغين) الذي يفصل جبل (شيميا) عن ممحقة (رأس
ازواق) وعن ىضبة (مالقو) التي يحدىا شرقا سمسمة من االرتفاعات ومن الغرب غابات بني
(ممول) الممتدة إلى وادي العرب الذي يفصميا عن جبل (شيميا).

()2

أ ـ الجبال>
()3

تعتبر جبال األوراس قمعة منيعة ىائمة ،تشمل طائفة من الجبال.

جبال األوراس فيي

من العصر "الكريتاسي" وتصل إلى 9999متر ارتفاعا تتخمميا أودية وتوجد بيا أعمى قمة في
()4

الجزائر وتسير في اتجاه الشمال الشرقي.

وتمتد من جبال الحضنة غربا إلى جبال النمامشة

شرقا ومن السيول العميا شماال إلى الصحراء جنوبا وىي قسمان5

()5

( )1ـ إسماعيل خنفوق ،دور الطرق الصوفية في منطقة األوراس  3<88ـ  ،3=13مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في
تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر ،تخصص تاريخ األوراس إشراف صالح فركوس ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،قسم التاريخ

وعمم اآلثار 9909 ،ـ  ،9900ص، .00

( )2ـ عبد الحميد زوزو ،األوراس إبان فترة االستعمار الفرنسي التطورات السياسية االقتصادية واالجتماعية ;3<1ـ =،3=1

ج ،0دار ىومة لمطباعة والنشر ،9994 ،ص.02

( )3ـ أحمد توفيق المدني ،جغرافية القطر الجزائري لمناشئة اإلسالمية ،المطبعة العربية ،الجزائر ،0419 ،ص.02

( )4ـ فميب رفمة ،جمهورية الجزائر سياسيا واقتصاديا وطبيعيا  ،إشراف عز الدين فريد ،تقديم أحمد توفيق المدني ،مكتبة
األنجمو المصرية ،بور سعيد بالسيدة زينب ،دس ،ص.21

( )5ـ إسماعيل خنفوق ،المرجع السابق ،ص .09،00
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المدخل............................................................:التعريف بمنطقة األوراس
يعد أضخم وأعظم جبال جبال األطمس
جبال األوراس الشرقي> أىميا جبال (شيميا) الذي ّ

الصحراوي وارتفاعيا 9092متر( ،)1يميو جبل المحمل  9090متر ،وجبل أحمر خدو
ثم جبل (ايش) عمي 0394متر ،وجبل (ماللو) 0239متر ،و(بوعريف)
9999مترّ ،

ثم جبل (تفارنت)  0290متر ،باإلضافة إلى الجبل (األزرق) ،وتطل كل ىذه
0220ميرّ ،
الجبال عمى مدينة تيمقاد الرومانية شماال ومدينة بسكرة وخنقة سيدي ناجي جنوبا.

جبال األوراس الغربي> تتشكل من جبال رفاعة  9029متر ،الشمعمع 9099متر ،وجبال
مسعودة 0219متر ،ومستاوة 0123متر ،ثم أوالد سمطان  0040متر ،باإلضافة إلى جبال
أخرى مثل 5متميمي ،أوالد سالم ،أوالد عمي و بوطالب ...وكميا تنتمي إلى مرتفعات بمزمة،
وتكسوا ىذه الجبال غابات كثيفة منيا أشجار الصنوبر و العرعار والبموط ،ونبات الشيح،
والحمفاء والديس ،وتشتير كذلك ىذه الجبال بتربية الحيوانات وزراعة الحبوب في منحدراتيا،
والى الجنوب تنتشر واحات النخيل في عدة مناطق مثل ( مشونش ،الرباع ،زريبة الوادي ،خنقة
سيدي ناجي ،القنطرة).

()2

ب ـ المناخ>
يسود في منطقة األوراس نوعان متميزان من المناخ شمالي وجنوبي ،ويبدو من خالل
جدا والظاىر أن سبب ذلك يعود إلى حركة
أن المناخ متذبذب ً
خطوط منحنيات التسوية ّ

االلتواءات الجيولوجي الذي طال المنطقة .ال يختمف مناخ شمال األوراس ،إال قميال عن مناخ

شتاء ،وبالرياح الدائمة ويقدر معدل تساقط في
اليضاب العميا ويتميز بالح اررة صيفا وبالبرودة
ً

منطقة األوراس عموما بحوالي  299ممم وال تتجاوز كمية األمطار  199ممم في االرتفاعات،

( )1ـ أحمد توفيق المدني ،كتاب الجزائر "تاريخ الجزائر إلى يومنا هذا وجغرافيتها الطبيعية والسياسية وعناصر سكانها ومدنها
وقوانينها ومجالسها وحاالتها االقتصادية واالجتماعية ،المطبعة العمربية ،الجزائر0019 ،ىـ ،ص.019

( )2ـ إسماعيل خنفوق ،المرجع السابق ،ص00
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المدخل............................................................:التعريف بمنطقة األوراس
ويقتصر تساقط الثموج عمى القمم المرتفعة أيضا وتتناقص ىذه الكمية تدريجيا كمما نقص
االرتفاع.
وفي اإلقميم الجنوبي مناخو يتميز بالح اررة ،والجفاف فيو عمى عكس اإلقميم الشمالي
الممطر والمعتدل ،فمناخ االقميم الجنوبي يغمب عميو الطابع الصحراوي والمالحظ أن المرور
من المناخ الشمالي إلى مناخ الجنوب يتم مباشرة ،وذلك ما دفع الناس يقولون أن الفاصل بين
المناخين ال يتعدى سمك شفرة السكين ،ويتأثر مناخ أوراس الجنوب بمؤثرات المناخ الصحراوي
()1

الحار فيو إقميم فقير وغير متنوع.
ج ـ األودية>

وفيما يخص األودية فيي تجري في منطقة األوراس مجموعة من األودية تنبع من جبال
األوراس ،وتصب في معظميا جنوبا ومن أىميا وادي األبيض ووادي عبدي ،وادي القصر،
ثم بمزمة وبريكة( .)2الذي يسقي الحضنة الشرقية ويمر الفائض منو
وادي العرب ،وادي القنطرة ّ
إلى شط الحضنة الذي يؤلف خزانا كبي ار في المنطقة.

وىناك في شرق األوراس مجموعة أخرى من األودية مثل 5وادي بيزار وقشتان ،ووادي
تكوت  ،وكميا تروي الواحات الواقعة عمى سفوح جبال األوراس مثل 5سيدي عقبة وبسكرة،
وزريبة الوادي ،...وىناك بعض السدود التي أقيمت حوليا لري بساتين ىذه الواحات والتي تأتي
مياىيا من مرتفعات األوراس عبر السيول والقنوات الجوفية.

()3

باإلضافة إلي ما ذكرناه سابقا فإن األوراس األوسط تتخممو أربعة أودية ميمة تنحدر من
الشمال إلى الجنوب مطوقة بسمسمة جبال تحدد خصوصياتيا الطبيعية المتميزة وىي عمى
التوالي5
( )1ـ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص  03ـ ـ ـ ـ .29

( )2ـ إسماعيل خنفوق ،المرجع السابق ،ص .29، 29

( )3ـ جمعية أول نوفمبر ،المرجع السابق ،ص .29 ،29

~ ~ 11

المدخل............................................................:التعريف بمنطقة األوراس
 .0وادي العرب المنحدر من السفوح الواقعة بين جبل (تامزة) وجبل (شيميا) وأىم التجمعات
السكنية التي يمر عمييا من الشمال نحو الجنوب وىي( 5بوحمامة ،خيران ،الولجة ،توبو
يحمت ،خنقة سيدي ناجي).
 .9وادي قشطان (بدوار كيمل) وىو ينحدر من السفوح الجنوبية لقمة (شيميا).
 .0وادي منعة أو (وادي عبدي) المنحدر من جبل (المحمل) شمال (الجبل األزرق).

()1

ىذه ىي أىم األودية في منطقة األوراس ولكن ليس كميا ،ومن خالل ىذه الخريطة نالحظ كل
األودية الموجودة في األوراس.

( )1ـ محمد الصغير ىاليمي ،شاهد عمى الثورة في األوراس ،دار القدس العربي ،وىران  ،الجزائر ،9900 ،ص .02

~ ~ 12

المدخل............................................................:التعريف بمنطقة األوراس

خريطة األودية إلقليم األوراس.
المصدر :جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة ،ثورة األوراس 5331هـ ـ 5151م ،دار الشباب باتنة ،6991 ،ص
.99
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الفصل األول
أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي لممنطقة
أوال :أصل تسمية األوراس
ثانيا :اإلطار البشري
أ ـ أصل السكان
ب ـ توزيعهم
ج ـ الظروف االجتماعية

ثالثا :اإلطار الثقافي
أ ـ التعميم
ب ـ الطرق الصوفية
ج ـ أهم الزوايا في األوراس

الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
أوال :أصل تسمية األوراس
ل ػػـم ػ ػ ـمدي ػػدم ند ػػدمالليل ػػأمال ػػدف ؽملائل ػػامأغراسمدتػ ػ املسات ػػامد ػػالر ـمل ػػفم ي ػػددمد ار ػػاتم
اللؤرخ فمغالدانث فمدختغصمهذهمالائلا،مإلأمأفمغردمذارهامدا لسامالناضر.مغلقدماضطردتم
األل لاماللاطقامدسذهمالائلامن ّأم غلدتمعدةمتغرمغأشااؿملئلطؽمدسامغهي :م
ا،مغلدمالراءمداأللؼ.م م
اس:مد حمالسلزةمغ اغفمالغاغم ً
اغلامنً
ػػمأ َْغَر ْ
ّ
ا،مغلدمالراءمداأللؼ .م
اس:مدضـمالسلزةمغ اغفمالغاغم اغلامل
ّ
ػػمأ ُْغَر ْ
اغ،مغلدمالراءمدال اء .م
ػػمأ ُْغر س:مدضـمالسلزةمغ اغفمالغ
ّ
ػػماألغراس:مدإدخاؿمأداةمال ير ؼمعئأمالائلا،مغهيم رملغجغدةمفيما اد سامدالئغامال غلال ػامغهػذام
دل ؿمعئأمز اد سامفيما اد سامدالئغاماليرد امعلدملفم ا دسامددل ئ ف :م
 .1أفماللؤرخ فم ا دغفمالائلاملجردةملفمأداةمال ير ؼ.
 .2أفمالقغاع ػػدم ػػحدأمإلن ػػاؽمأداةمال ير ػػؼمدس ػػذهمالائل ػػاملأغراسلمعئ ػػـمعئ ػػأمجد ػػؿ،مغلأؿلم
)(1

لئ ير ؼ.مفالم لافم ير ؼمشيءمدليرف ف،مفثدتمألسامزاتدة.

مفيمالقرفمالثاليملئل الدمغردتمل ظامأغراسمعلدم"مدطئ لغسم"ملPtoléméeلمدا ػـملAudusل.م
غفػ ػػيمالق ػ ػػرفمال ػ ػػادسملئلػ ػ ػ الدمغردتمعلػ ػػدم"مدرغا ػ ػػغبم"ملProcopeلمالل ػ ػػؤرخمالد زلط ػ ػػيمدا ػ ػػـم
لMons Aurasiusل (2).م
مغ ػػرلمالػػديضمعئػػأمأفمالدردػػرمهػػـمالػػذ فمأطئق ػغامهػػذهمالائلػػام"مأغراسم"معئػػأمجدػػؿمجلػػغبم
خلشػػئامفػػيمجدػػؿمأغراسمنال ػػا،مثػ ّػـما ػ يلئغامهػػذهمالائلػػامفػػيمالا ئػػامالجدئ ػػامالليرغفػػامدسػػذاما

ػػـ،م

ل1لم ػملنلغدمعددمال الـ،متاريخ األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واإلدارية في أثناء فتررة االترت ل النرنسري مرن  1837ررر

،1954مجلي امأغؿملغفلدر،ملطديامعلارمفرفي،مدا لا،م،1988مص.12م م
ل2لمػػمعددمالنل دمزغزغ،ماألوراس ،...مص.13
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
ن ثمتارماللاسم طئقغفمهذهمالائلػامعئػأماالػؿمالللطقػاماللن طػامدالجدػؿمالليػرغؼمعلػدمأهئػ م
فد لامدسذهمال ل ا.ل1ل م
أغردماللػ ػػؤرخم"معدػ ػػدمالرنلػ ػػافمالج اللػ ػػيم"مثالثػ ػػامأ ػ ػػلاءملائلػ ػػامأغراسمغهػ ػػي:م"مأغراسم"،م"م
أغ ار ػػغسم"،م"مأغرغسم"،مغهػػذاما

امللػػامل ػػل مدػ مال ػػغـمغ لطػػؽمدػ ماللػػاسملأغراسل.م
ػػـمفر ػػبمجػ ًػد ّ

غذاػرهم"مالداػػرفم"مفػػيمالقػػرفمالخػػالسمدا ػػل مالناضػػرملألغراسملمفػػاؿ :مغهػػغمل ػ رةم ػػديامأ ػػاـ،م
غف مفالعماث رةم السامفداتؿمهغارةمغلالاس.>...ل2ل م
غذارهػامأ ضػػامدا ػػلسامالناضػػرماليد ػػدملػػفماللػؤرخ فماليػػرب،من ػػثملجػػدم"م ػػافغتمالنلػػغفم"م
أغردمذارهػػام ػػلامل226هػػملمفػػيمليجلػ مدػػحف:م مأغراسمدال ػ فماللسلئػػامجدػػؿمدػػحرضمافر ق ػػامف ػ م
عػػدةمدئػػدافمغفداتػػؿملػػفمالدردػػر>.ل3لمغأغردهػػامأ ضػػام"ماسدر ػػيم"مفػػيما اد ػ م"ملزهػػاماللش ػ اؽمفػػيم
اخ راؽماآلفػاؽم"من ػثمفػاؿ:م ...مغمجدػؿمأغراسمفطيػام قػاؿمإلسػامل تػئاملػفمجدػؿمدرفماللغػربم
غهغماالالـمللنليماألطراؼمغطغل ملنػغملػفماثلػيمعشػرم غلػامغل اهػ ماث ػرةمغعلا ار ػ مل تػئا...م
>.ل4ل م
م

ألػػام"مادػػفمخئػػدغف"مفػػيملقدل ػ م ػػذارهمأ ضػػامدا ػػل مالناضػػرملأغراسلمن ػػثمفػػاؿ:م مجدػػؿم

أغراسمغهػػغمجدػػؿما الػػام)*(>.ل5لمغ ػػرلمالػػديضماآلخػػرمأفمهػػذهمالئ ظػػاملأغراسلم يلػػيمدػػالدماألرزم
ل1لمػػملنلغدمعددمال الـ،مالمرجع السابق،مص.13

ل2لمػػمعددمالرنلافمالج اللي،مشخصيات المعة من األوراس،ممجمة األصالة،معدد،66:م،61م تدرمعفمغ ازرةمالشؤغفمالد ل ا،م
الجزاتر،مأغت،م د لدر،1978مص.164

ل3لمػػم افغتمالنلغف،ممعجم البمدان،ملج،1مدارمتادر،مد رغت،ملدلاف،م،1977مص.278

ل4ل مػػمأديمعددماهللملنلدمدفملنلدمدفمعددماهللمدفمإدر سمالنلغدفمالن لي،منزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،ملج م،1ملا دام
الثقافامالد ل ا،مدغرم ي د،مالظاهر،مد.س،مصم.264

)*(م ػ م ي درمفداتؿما الاملفمأشسرمالقداتؿماأللاز غ ا،مغأغفرهامعددا،مغألضاهامعتد ا.مغهـملفمأهؿماللدرمالل قر فمفيمد غتم
لدل امدالط فمغالنجر،مغ ل دملغاطفما الاملفم خغـمدجا ام ردامإلأمدغلامشرفاملفم غانؿمالدنرماألد ضمالل غ طمشلا ،مإلأم
جدؿ مأغراس مجلغدا .مألظر ،مدغز الي مالدراجي ،مالقبائل األمازيغية أدوارها ر مواطنها ر م ،مج ،2مدار مالا اب ماليردي ،مالجزاتر،م
،2666مص.141،167ممم

ل5لمػػمعددمالرنلافمادفمخئدغف،مديوان المبتدأ والخبر،مج،1مدارمال ارملئطداعامغاللشر،مد رغت،ملدلاف،م،2661مص.75م
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
ئؾمالشجرةمال يماالتم غطيمالللطقامفيمالقد ـ،مغهلاؾملػفم ػرلمألسػام ػ ئسـمد ل سػاملػفمالئػ مغفم
األشقرمأغماألتسب،مالػام يلػيمل ظػامأغراسمعلػدم ػاافملػرااشماألغ ػطملالئػغفمالال ػتل،مغهػيم
اسلمغلأر ػػسلمالقػػر د فملػػفمديضػػسلاملػػفمن ػػثم
ت ػ امال ػػرسماأل ػػلر،مغالغاف ػ مأفمل ظ ػػيملأغر
ّ
اللطػؽمغلػفمن ػثماللغفػ مالجغ ارفػيم نلػالفملػػام ػغنيمدليلػيمالن غالػػاتم ػرماألل ػامغالل غنشػػام

غختغتامللساماأل د.م
لأر ػسلم"ماأل ػدمالػذفم ػزأرمأغمالػذفم غجػدمهلػاؾم"مغفػدم اػغفمل ظػامأغراسم
الػام يلػيمل ظػا ّ

لرادفػػاملائلػػاملأغراغلمغال ػػيم يلػػيمالئػػغفماألتػ رمأغماألشػػقرمغهػػغملػػغفمجئػػدمالن غالػػاتمالل غنشػػام
غردلام تحمالقغؿمدحفمل ظامأغراسم يليملغطفماأل ػغدمغال ػداعمالل غنشػامذاتمالئػغفماألتػسبم
جمأفمل ظػ ػامأغراسمف ػػدم يل ػػيمالجد ػػؿمأغم
أغماألش ػػقرماللل ػػزغجمدالتػ ػ رة.مغل ػػفمهل ػػام لا ػػفمافمل ػ ػ ل ّ
الغاداماللحهغلامداأل غدمذاتمالجئدةمالتسداء.ل1ل م

الػام لاػػفمأفملطئػؽمائلػػامأغراسمعئػأمفلػػاملر يػاملػػفمجدػؿملمراسمأ ػػرذغفمل)*(مال ػيم قػ م
جلػغبم ػربمخلشػئا.ل 2لمذاػرم"ملنلػدمالتػالحمغل ػيم"مفػيما ادػ م"ماألغراسم ػار مغثقافػام"مأفم
ائلامأغراسملAuresiusملهيما ـمالجدؿمالغن دمالل داغلامللذماليتػرمالرغلػاليمغالد زلطػيمإلػأم
ال غـ.ل3ل م
مممممالػػام ػػرلمالػػديضمأفماليالفػػامد ػ فمائل ػػيملأغراسملمغملغرسملمان لػػاؿمغجػػغدمتػػئام ػردطم
د لسل ػػامغمه ػػغماألرضمأغماللد ػػاتم ػػرمأفمذل ػػؾمل ػ ػ ديدمج ػ ًػدامألفم ػػاافمالللطق ػػامل ػػـم يرفػ ػغامأغم
ػ خدلغاملدا ػػامعػػرؼملدالغرسل.غهلػػاؾملػػفم ػػرلمأفمل ظػػاملأغراسلماش ػ ؽملػػفمال ػرابماألد ػ ضم

ل1لمػػمعددمالنل دمزغزغ،ماألوراس ،...مصم14م ػػم.16

)*(مػػمأ رذغفمهيمائلامشاغ امغ قتدمدسامالنتافمالام لافمأفم طئؽمعئ ما ـمجادغر.
ل2لمػػمإ لاع ؿمخلقغؽ،مالمرجع السابق،مص.12

ل3لمػػملنلدمالتالحمغل ي،ماألوراس تاريخ وثقافة،مالطداعاماليتر ام،مالجزاتر،م،2667مص.14
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
اللغجغدمدالللطقا،مف دبمال ل امإذفم رج ملغجغدمهذهمال ردامداثرةمفيالمدلاافم ّلأم"م ئ ػاؿ"م
لاغلسـم

خدلغفمهذهمال ردامفيم

ؿمعلالا سـمالد ضاءمأللسامل اعدةمعئأم ئل يسا.ل1ل م

ثانيا :اإلطررار البشرررري :م
أ ر أصل السكان:
مممممم يػػرؼم ػػاافمللطقػػاماألغراسمفػػيمالغفػػتمالػراهفمدا ػػـم"الشػػاغ ا"،مغدػػالر ـملػػفمأفم ػػل سـم
غ ػػرتمل ػ ػ اررامإ مألس ػػـمظئ ػ ػغام ش ػػائغفمل ػ ػػسمفت ػػامال ػ ػػاافماألت ػػئ ف.ماػ ػػافماس ر ػػؽمفػ ػػيمالقػ ػػرفم
الخالسلؽ.مـلم طئقغفمعئأمال اافماألتئ فما ـملمالئ د فمل،مالامأطئؽمعئػ سـما ػـلمد اردػرةل،م
ال ػ ػػامأش ػ ػػارمل ػ ػػئغلغفلم"مsolomonم"غم"belisaireم"مال ػ ػػذ فمف ػ ػػادامالنل ػ ػػالتمالد زلط ػ ػػامعئ ػ ػػأم
األغراس.مفدمأطئقامعئأم اافماألغراسمالذ فمفاغلغهـمت امالدرادرةمأفم"الل غنش فمأغمالسلج" .م
مممممشػػاعتم ػػل املالد ارد ػرةلمفػػيمالللطقػػامدػػالر ـملػػفمرفضػػساملػػفمطػػرؼمال ػػاافمالػػذ فم ػػلغفم
أل ػػسـم"ألػػاز ل"ملمالرجػػاؿماألن ػرارلم،مالػػامأدخػػؿماليػػربم ػػل املمالد ارد ػرةملمإلػػأمالئغػػاماليرد ػػام
فتارتم لطؽمدئ ظػاملمالدردػرملماد ػداءملػفمالقػرفمالخػالسمغظئػتمشػاتياما

ػ يلاؿمن ػأمالقػرفم

الثػػاليمعشػػر.مغ ػػذارم"ادػػفمخئػػدغف"مأفمفداتػػؿملدراغة،مغأغردػػا،مغه ػغارة،مغزلا ػػالغ رهامال ػػيم نلػػؿم
ش أمال ل اتمغهيملل شرةمنال ام نتم ل املالشاغ المفيمجؿمألناءمللطقاماألغراس.ل2ل م
مممممغائلػػاملالشػػاغ المعرد ػػاماألتػػؿمغ يلػػيملم ارع ػػيمالقطيػػافمل،مغهػػيملرادفػػاملائلػػاملل ػػاز للم
غال ػيم يلػػيمالجػػلسمالنػػرمالرف ػ .مفئائلػػاملمالشػػاغ اململيل ػػاف:مالليلػػأماألغؿمفسػػغملتػ ؽمد ػػاافم
الللطقامغالذفم يليمللردغمالقطيافلمأغملرعاةماللاش ال،مألامالليلأمالثػاليما يئ ػؿملسػذهمال ػل ام
فسغمخاصمدل زةملطق امعلدمدرادرةماألغراس.ل3ل م

ل1لمػػم ل امفالؽ،مالمرجع السابق،مص.8

ل2لمػػمعددمالنل دمزغزغ،ماألوراس ،...مص،46م.47
ل3لمػػمالمرجع السابق،مصم.16
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ممممم ذارم"أنلدم غف ؽماللػدلي"مفػيما ادػ ملجغراف ػامالقطػرمالج ازتػرفلم مأفمجدػاؿمأغراسملػغطفم
ػؿمألػاما ػ غلتمعئػأمهػذامالقطػر،م
فرفامعل دةملفماراـمالدردرم ػدعأملالشػاغ المغهػـمفػغـمجػاغرغاما ّ

غلػ ّػرمعئػ سـمماػ ّؿمانػ الؿمفئػػـم لػػؿملػػلسـمللػػاؿ،مغفػدمأخػػذغامعػػفماليػػربملغػ سـمغأتػػدنغاملػػفمألػ فم
الل ئل فمإ لالا>.ل1ل م

مممممغفيمهذامالختغصمذارمأ ضام"عددمالرنلافمالج اللي"مأفمهلاؾمطغاتػؼمغفداتػؿماث ػرةملػفم
ػفمأغؿمغهئػػامدػػدغفمعلػػاءماد ػػرمغ ملشػػقا.مغافمأ ئػػبمهػػذهم
الدردػػرمأفدئػػتمعئػػأماع لػػاؽماس ػػالـملػ ّ

القداتػؿمهػػيملػػفمفتػ ئاملالد ػرل)*(ماقد ئػػاملزلا ػػامغمدر غاطػػامغل غ ػامغلغا ػ مغهػغارةل،مغأاثػػرهـملػػفم
أهؿمالجلغبمغذلؾملشػدةمالشػد مدػ فمهػذهمالقداتػؿمالجلغد ػامغالجال ػاتماليرد ػا.م ػغاءماػافمذلػؾمفػيم
ن ا سـمالد طامال اذجامأـمفيمأذغافسـمغل غلسـمغا جاها سـمال ا ا.ل2ل م
ماليرد ا ملالسالل ال)**( مال ي مالتسرت مل مالقداتؿم
مممممغدجداؿ ماألغراس مهلاؾ مديض مالقداتؿ م
لالشاغ ال مديد مأف مجليت مد لسا معلاتر مللط ماللي شا مالغاندة مالل لدة ملف ماليادات مالل غارثام
عفمالرعاةمالرنؿ،مدؿمشارا سامفيملسجاملالشاغ المالل داغلا.ملثؿمفد ئ يملال رانلامغالشرفالمفيم
لا لؿل.ل3ل م
مممممغهلاؾ ملف م رل مأف مالدردر مجاءغا ملف مل م غر ال مفي مالقرف مالياشر ملؽ .مـل مديد مأف مهزلغام
غأخرجغامللساماثرملق املئاسـم"جالغت"معئأم دماللديم"داغغد".مثـملنقتمدسـمف لامديدمفد ئ اف م
ل1لمػػمأنلدم غف ؽماللدلي،مالمرجع السابق،مصم.38

)*(مػػم الد رمهـمدلغمدرمادفمف سمدفمع الفمدفملضر،مغالد رملفمغلدملاز لمادفماليافمدفمناـ،مغ جلػ مشػيغبمالد ػرمأرديػامفداتػؿم
ادرلمغهي:لمضر ػا،مملغا ػا،مل غ ػا،مغادا ػال.ألظر،ملدػارؾمدػفملنلػدمالل ئػي،م قػد ـمغ تػن ح،ملنلػدمالل ئػي،متراريخ الجزائرر

في القديم والتديث،ج،1ماللؤ امالغطل املئا اب،مالجزاتر،مد.س،مص،98م.99
ل2لمػػمعددمالرنلافمدفملنلدمالج اللي،متاريخ ،...مص.194

)**(مم ػػمالسالل ػػامدلػػغمهػػالؿمأتػػئسـمعردػػيملػػفملضػػرمفػػيمجدػػؿم ػػزغافمعلػػدمالطػػاتؼمغاػػالغام ل قئػػغفمخػػالؿمفتػػؿمالتػ ؼمغالشػ اءم
أطراؼماليراؽمغالشاـ،مغ قغلغفمداس ارةمعئأمالضغاني.مألظر،معددمالرنلافمادفمخئدغف،مكتاب العبر،مج،6مدارمال ارمد رغت،م

لدلاف،م،2666مصم.18

ل3لمػػملخل يمفر ح،مالمرجع السابق،مصم.28
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معرد اف مهلا :ملا الال مغلتلساجال)* ( مالذ ف م ادرغا ملحرب .مغفي مهذا مالتدد مذار م"الشر ؼم
اسدر ي"مأفملفئ ط فلماالتمد ار مالدردرملئاسـم"جالغتمدفمضار سمدف مجالا" (**)،مفئلامف ؿم
"داغغد"معـم"جالغت"مالدردرفمرنئتمالدردرمإلأماللغربمن أمال سغامإلأمأفتأماللغربمف رفتم
هلاؾ (1).م
مممممفداسضافا مإلأ م ااف ماألغراس ماألتئ ف مالل لثئ ف مفي مالدردر ،مالضلت مإل سـ مفي مأنقابم
ل قدلام التؿملفم زاةمالرغـمغالرغـمالد زلط فمغالغلداؿ،مغفيمأ اـمال حماس الليماالتم ال م
فداتؿملهغارةمغلغا لم

لامفيمأ اـماش دادمالنربمد فم"ن افمدفمالليلاف"مغج غشم"مالااهلا"،م م

مممممال دبمفيملزغحمفداتؿملهغارهلمالدردر امإلأمهذامالجدؿمفسغمالام قغؿم"ادفمخئدغف":م"مأل م
للامذهبمعلسـملاماافملسـملفما ع زازمأ اـمال غنات،مغفدمتارغامعد داملئلغارـمفيماؿملان ام
غف مللسـمهذاما ف راؽمفيماألغد امد دبمالقئامفالترفغاملرعيمالغلـمغ الغامدسذهمالجداؿمغلزلغام
لشئامغلليامغأر س مغم لدا سمأغم
م
ملفماللدفمغالقرلملثؿ :ملد لاملخ
م
د ئؾمال غحمغلامنغلسا
للد ز" م ازغلت منال ا" مغ لقاد مغلقاغسل مإلأ مندغد مد ارة مغل سغدةل مفال زج ماليلتراف" ،مف دردرم
اليربمغ يربمالدردر،مغعرؼمالجل ملمدالشاغ ال (2).م
مممممان ظ مدردر ماألغراس مدحللاط من ا سـ .من ث مأل غا من اة مال رناؿ مداع دار مأ ئدسـ ملف مالددغم
الل لقئ ف مل مفطياف ملاش سـ ،مالا م اهـ مفي م شا ؿ مللط من ا سـ معزلا مجدؿ مأغراس مغتيغدام
دخغل .مفظئغامطغاؿمالغفتمل قئ فمدجدئسـملي تل فمد ،مغفدمغتؼمأندهـمللطقاماألغراسم
)*( مػػمتلساجا:م لق ـم التلساج غفمن بملغاطلسـمغلظاـمن ا سـمإلأمفت ف:متلساجامالشلاؿمل اافمال الؿمغالجداؿل،مغلفم

أهـ مفداتئسا مل ئاا ل ،مغتلساجا مالجلغب مل ااف مالتنراءل مغأعظـ مفداتئسـ مهي :مللل غل مغادالا مل مغ ل د ملغاطلسـ من ي مدالدم

ال غداف.مفالتم ئاا مد ش دمد مغؿمفيمافر ق امغاللغربماألغ طمغاأللدلس،مالام لالتمتلساجامالجلغبملفم ش دمدغلامعظلأم
هي مدغلا ماللرادط ف مغ ل د مدغؿ متلساجا مالجلغب مإلأ مطرادئس مغدرفا .مألظر ،مدغز الي مالدراجي ،مالمرجع السابق ،مصم

.123،124

)**(م ػمجالامهغمادفمدردرمف سمدفمإل اسمدفملضرمألظر،معددمالنل دمزغزغ،ماألوراس ...م،مص.53

ل1لمػػمالمرجع ننسه،مصم.53

ل2لمػػمعددمالرنلافمدفملنلدمالج اللي،مشخصيات ،...مصم،165م.166
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
دحلساملر ياتمللاهضامللفم داشرهامألغؿملرةملالسامفيمال مغفتمل

مهيماللي ـمللفم ي شمدسام

أغم يدرهامألغؿملرةمل اللا (1).م
ب ر توزيعهم:
مممممعش امان الؿمف لط لامفيمأا غدرم1837ـماافم اافماألغراسمعئأمشاؿمفداتؿم غزعغفم
عئأماللنغمال الي :م
ممممم عئأ مال داد ماألغراس مالجلغدي ملف مالجسا مالغرد ا ملف مجدؿ ملشاشارل ملغطف مفد ئ ي ملدليم
دغ ئ لافمغدليملئغؿلمال يم ندمأراض ساملفمالشلاؿمجداؿملزغاؽلمغلفمالجلغبملغانامغلجالم
الغافيامعئأمض اؼملغادفماليربل .م
مممممم قطفملدليمدغ ئ لافلمفيمالللطقاماللل دةمعئأمطر ؽملم زغفا فلمعئأمض يملمغادفم
د رل تل مالذف مأطئؽ معئ مف لا مديد ملغادف مإ لغ

فل ،مثـ م ل د مأراض سـ ملنغ مالشلاؿ من أم

ئ ئامجداؿملدغارمز طغال)*(،مد للام ئ قيمالندغدمالشلال امعلدملثل امعددماهللل ملرغراملفمغادفم
لإ لغ

فل.م لئؾملدلي دغ ئ لافلمفطيافملي درةملفمالخرفافمغاللاعزمفيمأعاليملجرلملغادفم

إ لغ

فل مداسضافا مإلأ مأراضي مزراع ا معئأ مللندرات ملجدؿ م ا رش تل مالل غاجد مد ف مجدؿم

لارارلمغجدؿمل افرلتل (2).م
مممممم غااف ملدلي مدغ ئ لافل م لئاغف مأ ضا ملخازف مالغالؿ مفي ماؿ مالقرل ،مغفر ا ملشلاغرةل مفيم
أفتأ مالشلاؿ مغ حلؼ ملف م 26مللز  ،مألا مدالل دا ملقر ا مل اغتل مف حلؼ ملف مزاغ ا مغل جد فم
غنغاليم 46مللز مغ حلؼمفر امل ا تلملفمنغاليم 25مللز مغف ساملخازفماد رة.ماع ادملدلغم
ل1لمػػملغ أمرنلػالي،م األوراس في العصر الوسيط من النتح اإلس مي إلى انتقال الخ فة الناطمية إلى مصر(  27رر 362هر
 637 /رر 972م ) دراسة اجتماعية،ملذارةملقدلاملل ؿمشسادةماللا رمفيمال ار ،م ختصم ار ماللج ل ماللغػاردي،مإشػراؼم
دغداملجالي،مجالياملل غرف،مف ـمال ار مغاألثار،مف لط لا،م،2666م،2667مصم،36م.37

)*(مػػمز طغامغالليرغفامفيمالغفتمالناضرمدا ـم اغت.
ل2لمػػملخل يمفر ح،مالمرجع السابق،مصم،28م.29
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دغ ئ لافل م أف م قظغا مالت ؼ مفي مجدؿ ملزغاؽل مغفتؿ مالت ؼ م قظغل م نت مالخ اـ مفي مجدؿم
لأنلرمخدغلمل مفطيالسـ،مغ راغفمفيمع فماللاافملفم لغبمعلسـمخالؿماللغ ل فملن ار ام
اللخازف .م
ممممم غ ط ملدالد مالشرفال مأراضي ملدلي ملئغؿل مفي مالشرؽ مغلدلي مدغ ئ لافل مفي مالغرب معئأم
طغؿملغادفمشرفالملفمللدي من أما تال ملدغادفمف حماهللل،مغفدماافملقد ئاملالشرفالمزغا امفيم
لخ ئؼ مالقرل مغفي مالجزء مالشرفي ملف مجدؿ ملأنلر مخدغال مالليرغؼ مد لغع ماللزرغعات مفيم
ال سغؿمالللد طامنغؿمرغافدمغادفملالشرفالم ل شرمفد ئاملال رانلال.مغفدماالتمفر املالدسؿلم
لرا از ملسـ مف سا مل 1666ملخئال مغل 36مللز ل مغلخزف ماد ر ،مألا ملدار م شدادل مغنغش ملعربم
اء مل خز فم
زر دال مفاالت ملسجغرة مغلذلؾ ماالت مفد ئا مل رانلال م لتب مخ السا مفي مالقر ف مش ً

لنات ئسا .م

ممممم غف لام خصملدليملئاـلمفإلسـم قطلغفمعئأمض اؼملغادفم رانلالمغجلغبمجدؿملأنلرم
خدغال،مغاالتمندغدهـ مالشلال ام ل دمإلأ م ا ا ملع ف مخرجال،مغاافملغطلسـم زخرمدالخ راتم
غال لاد مغالخشب مغاللراعي مغاللزرغعات .م) (1مألا ملأغ د معدد مالرنلافل مف قطلغف مفر يلفئيام
أاداشلمذاتمالل الؾمالتيدامال يم ق ملنئسامفيمأ ؿمالللندرمغ ظـمنغاليم36مللز  .م
ممممم ألاملغطفملأغ دمأ غبلمفاافملناطاملدحغ دمعددمالرنلافلملفمجسامغلأغ دم ئ لافمدفم
ع أل ملف مجسامأخرل،مغلفمأهـمفراهـمفر امل دغدجغر فلمغفر ا مل درلا فلمغفر ا مل دفم
لتلغدفل،مغهذهماألخ رةماالتم ظـمنغاليم 3666ملخئامغدسامزاغ امالش م"مالتادؽمدئناجم"م
فرع مالزاغ ا مالرنلال ا .مغلف مفراهـ مأ ضا مدشرة ملالقتر مغالقئيا مالجد دة مل ،مغل ااف مأخرف م م

ل1لمػمعددمالنل دمزغزغ،ماألوراس،...مص.67
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
ئجؤغف مإل سا مإ مفي منالا م يرضسـ ملئيدغاف ملف مطرؼ مديض مالقداتؿ ،مغعرؼ معلسـ مألسـم
غادرغفمهذهمالقرلمفيمفتؿمالت ؼمإلأملغادفمجد دلمغخاتامإلأملع فمأغز ليل (1).م
مممممالام ق ملغطفملأغ دمز اررةلمفيمالق ـمالجلغديملفمجدؿملأنلرمخدغالمغ حلؼملفمفر ام
لنشاشمغأغ دم ئ لافمدفمع أمغمأغ دمناجمعئيل.م لارسمال رعماألغؿمالزراعامعئأمل انام
دئل منغالي مل 5م ها ارل ،مألا مال رع مالثالي م لراز مفي مشلاؿ ماللان ا مإلأ م ا ا ملع ف مالارلالم
الغافيا مجلغب مهذا مالخط مغالزاخرة مدغانات مالل ازب مال ي مااف مف سا م 1566ملخئا مغنغالي م36م
للز ،مغاافملسذهمالقداتؿملخازفمفيم دفمعقاب .م
ممممم غ ق ملغطفمفد ئامللشغلشلم ربمجدؿملأنلرمخدغل،مغ قطفمفداتؿملدليمنالدمغمأعرابم
جلي مغأغ د م ئ لاف مغأغ د ملدارؾل مفي مغانا مللشغلشل مالغافيا معئأ ملالغادف ماألد ضل .مغهيم
ل امدلخ ئسامال يم دئلمعددهامنغاليم 1566ملخئا،مغ غجدمعئأمض امهذامالغادفمأ ضامفر ام
لدال افلمالغل امدد ا لسامغلخ ئسامغأشجارهاماللثلرة.مهذهمالغاناملئؾمليش رةملأغ دمع اسمغأغ دم
أنلدمدفمل ق رمغاللرادط فل (2).م
ممممم ألامدالل دامللغطفملأهؿم

رةلمفإلسام ق مد فملدليمدغ ئ لافلملفملان امالشلاؿمغفد ئام

للشغلشلملفملان امالجلغب،مغ اغفمفد ئاملأهؿم

رةلملفمفرع فمهلا:مفرعملأغ دمعالغةلم

غفرعملأغ دمالنجمأغز ليل (*).مغ غزعمهذهمالقداتؿمعئأم 12مفر امغهي:معدارةمعفمغاناتملخ ؿم
غأشجارملثلرة،مغهيمفرلملدل امعئأمفلـمالا ؿمالتخر امغاافم االسام رنئغفمإلأمفلامجدؿم
لأنلرمخدغلمفيمالت ؼمغ م يغدغفمإلأمال سؿمإ مفيملغ ـمال ف .م
ممممم الام ظـمالجزءمالليرغؼمدحغراسمالشرؽمفداتؿمالجدؿمغفداتؿ مالسضابمغالل لثئامفيمفداتؿم
لدليمأغجالامغماليلالرةمغأغ دمداغدلمغأهـمالقداتؿمف سا :م
ل1لمػملخل يمفر حم،مالمرجع السابق،م،36م.31

ل2لمػػمعددمالنل دمزغزغ،ماألوراس ،...مصم،68م.69
)*(مػػملأغز ليلم يرؼمنال امدا ـمغازالي.
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ممممم فد ئاملدليمأغجالالمال يم قطفمعئأمالللندرمالشلاليمالشرفيملجدؿملش ئ الم قضيمفتؿم
الش اءمفيم سؿمللالف غلمأغملفـمالل جيل.مغ رعمفد ئاملاليلالرةلمإلأمأرديامعشاترملل شرةمفيم
جدؿ م لعلالرةل ،مغاالغا م قضغف مالت ؼ مفي مجدؿ مللغ

فل مغلخلشئال مغفي مالش اء م لتدغفم

خ السـمفيملللشر،مغدغداغد،مغدغض اؼلمغ رهاملفمالللاطؽ .م
ممممم ألامدالل داملقد ئاملمأغ دمداغدملمفسيم قطفمفيمفئبماألغراسمغهيملفمالقداتؿماألغلأمال يم
عاشتمغفؽمللطمالن اةمالنضر امغ طمعددماد رملفمالدشراتمغ لثؿم االساماليلترماألتئيم
دسا.م ي شمفد ئاملمأغ دمداغدلمد فمجدؿملمرأسمالذراعملمغجدؿملدغعاف اماللغجملمغ حلؼملفمعدةم
عشاترمغلفمد فمهذهماليشاتر:ملأغ دمأغزالمغملأغ دم اخرد تلمغملأغ دمالندادةلمغملالزنان المغم
لأغ دمعاتشال ،م
مممممغاالت مالقد ئا م قضي مفتؿ مالت ؼ مفي ملدغز ارغـل مدالقرب ملف مل مإ شلغؿل مغل م اادتلم
اللجاغرة مللدلي مأغجالال .مغف ـ ملف مال ااف م غجسغف مخالؿ مفتؿ مالش اء ملنغ مالتنراء مفربم
ل دفمعقدال،مغ ي درمفد ئاملأغ دمداغدلملفمأ لأمفداتؿماألغراسم مغاالتم لئؾماليد دملفمالقرلم
غاألراضيمالزراع امعئأمض اؼملالغادفمالد ضل.م
ممممم د للا ملأغ د مفضالال مف لرازغف مفي ملغاني ملدا لال من ث م قضغف مفتؿ مالت ؼ مفي ملم
ازغلتملمغفتؿمالش اءمفيملمشلغاملمجلغبمجدؿملمعلرافملمألامفد ئاملمعشاشملم لرازغفم
فيمالللندرمالجلغديملجدؿملدغعر ؼل (1).م
مممممغلفمد فمالقداتؿمال يم شلؿمعئ ساماألغراسمالغردي:مفداتؿملمأغ دملغلفملمغملمأغ دمعزغزلم
ال يم رعمعلسامأرديامأعراشمغهي:ملمأغ دمعلغر ،مغأغ د مل ئـ ،مغمأغ دمعئي مدف م غ ؼ ،مغم
أغ دملسدفمل،مغلفمفراهـملجدململليامغمثئثامغمشيمغمداعئيمغمثل امالياددمن دغسمغم

ل1لمػػمعددمالنل دمزغزغ،ماألوراس ،...مصم،76م.71
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
ملخا مغ مأغ د معددف ،مغ مأغ د مز اف ،مغدلي مفرح مل ،مغهذه ماألخ رة م يد مفد ئا منضر ا مإذ م نغفم
غ ُ
فر سامعئأمنغاليم566مللزؿمغلغطلسامالذفم ق مجلغبمفد ئاملأغ دمعددفل (1).م

ممممم يدملمدا لاململفمأهـملر ازمجلغبمعلالامف لط لا ماالتم دعأملراسملي غفل،ما خذ سام
فرل املرازاملسامفيم12مف رلم1844ـمعلدملساجلامد ارةمفتدمنلا امالطر ؽمضدم زاةمدردرم
أغراس،مغفدمفدمدعاهامرجاؿمالي ار ام غلتذملللد زمالجد دةل.مثـمأتدنتم دعأملدا لالمدت ام
من ْذ َغ مجداؿ مأغراس ملف مجسا ،مغللغفيسام
ر ل ا م لا1849ـ ،مغفد ماا دت مأهل ا ماد رة مللغفيسا َ
فرب مالخراتب مالرغلال ا مد لقاد مغللد ز ملف مجسا مأخرل (2).م اف مدا لا مثلال ا مفداتؿ مهي:م
للخضرل مال ي م قطف مفي مجدؿ ملل ئ ئيل ،مغفد ئا ملأغ د مشئ حل مغفد ئا ملثالثل مغفد ئا ملنراا ام
الليذرلمغلنراا امالجرالالمغلأغ دم يمأنلدمدفم ي دلمغلأغ دمأنلدمدفمدغز دلمغلأغ دمأنلدم
فاضيل (3).م
ممممماالتمللطقاملدئزلالمأ ضامعالرةمدال اافمغ ل امادق املغانيمللطقامأغراسمغأهـمفداتئسام
هي:ملأغ دمدغعغفمغمن دغسمغأغ دمفاطلامغأغ دم ئطافل.م م
ممممم فحغ د مدغعغف ماالغا م ل شرغف مفي م سؿ مدئزلا مالغاف مد ف مجدؿ مل ا ئتل مغجدؿ ملل يغدةل،م
اء مغت ًامدا ثلاءمأغفاتما ضطراب ،من ثماالغام ئجؤغفمإلأمالجداؿم
غاالغام ق لغفمهلاؾمش ً
اللن طامدسـ ،مغعئأمالختغصمإلأمجدؿملل اغةل.مألامأغ دمن دغسم ق لغفمفيمالجدؿمالذفم
نلؿما لسـمدشاؿمل لر .مغدالل داملقد ئامأغ دمفاطلام لرازملثؿمأغ دمن دغ امفيمالجدؿم
الذفم نلؿما لساملجدؿمفاطلال،مغ م غادرهمإ معلدلام ش دمالدردمفي مفتؿمالش اءمف لزؿمإلأم
سؿمدئزلا .م

ل1لمػػملخل يمفر ح،مالمرجع السابق،مصم،32م.33

ل2لمػػمأنلدم غف ؽماللدلي،مكتاب ،...مص،195م.196
ل3لمػػملخل يمفر ح،مالمرجع السابق،مصم.33مم
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ممممم رعمفد ئامأغ دم ئطافمإلأمفرع فملأغ دم ئطافمالشلاؿلمغلأغ دم ئطافمالجلغبلم ي شم
ليظلسـ مفي مالخ اـ .م حلؼ مال رع ماألغؿ مأ د م ئطاف مالشلاؿ ملف معشاتر ملأغ د مأنلد مغأغ دم
د طاف مغأمغ د منلغدل ،مل ماخ الؼ مفي مللط ماللي شا .مالا م حلؼ مال رع مالثالي مأغ د م ئطافم
الجلغب ملفلأغ د م ي م ئ لاف مغأغ د مرناب مغزعد ب مغأهؿ مإ غلر مغدراالال ،مغ ي در مفر ام
)(1

للقاغسلماللغض ماللحلغؼمل الأمأغ دم يم ئ لافمغأغ دمرناب.

م

ممممم ي درمهذهمأهـمالقداتؿمال يم غاجدمفيماألغراس ،مغردلامل تمائسامفئقدمفللامدذارمأهلسا،م
غلـمل غفسامائسا .مداع دارمأفمهذهمالقداتؿمذارلاهامأـملـملذارهامفإفملسامدغرماد رمفي م ار م
األغراس م غاء مأااف مذلؾ مفي مالجالب ما ف تادف مأغ مال ا ي مأغ ما ج لاعي مأغ مالثقافي مأغم
الي ارف.مألظرمالخر طامال يم غضحمأهـمال جلياتمال اال امدللطقاماألغراس .م

ل1لمػػمعددمالنل دمغزغز،ماألوراس،...مصم.73
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م
خر طامال جلياتمال اال امدللطقاماألغراس .م
اللتدر:مل يغدمعثلالي ،أوراس الكرامة أمجاد وأنجاد،مدارمالسدل،مع فملئ ئا،مالجزاتر،م،2668مصم .12م
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ج ر الظروف االجتماعية:
1ر المسكن:
ممممم اف م ااف ماألغراس مفي مفرف م دعأ ماللداشر ،مغل س ملقرل ماألغراس مل س ماليلراف مفسيم
الداملام اغفمفيمالللاطؽماللر ياماللليزلامغال يم تيبمالغتغؿمإل سا،من ثمدلغامللازلسـم
لفمالنجارةمالجافامالل رادطامف لامد لسامدالط فمأغملفمالطغب.مغديضمهذهمالللازؿم ن غفمعئأم
طادؽمغاندم أغمطادق ف،مغ اغفم ق سامل طنامل ـمغض ماللنات ؿمالزراع امال يم ـمجل سامفدؿم
لضجسا مال اـ مل ج سا ،مغلاي م اغف مالجدراف مأاثر متالدا م ـ م ثد ت مأ تاف ماألشجار مأفق ام
دن ثم اغفمل داعدةمف لامد لسامدل رمغاند.مفالللازؿمدحشااؿملايدامغلجدمفيمفر امش رملثال:م
أفمالللازؿملدل ا مدالتخغرمالل التقامدالغنؿمغالخشبمذاتمطادق فمغاجسا سامدساملغافذملئلرافدام
غالدفاع (1).م
ممممم خ ار م القرغ غفملدلاءمل االسـماللج لياملغاف معئأم غحماللر ياتماالجداؿمغالسضاب،م
غل سمالشيءمدالل داملئقرلمال يم ق معئأمض اؼماألغد ا،م خ ارمأهئساماأللاافماللر يامدي دام
عف ماألراضي مالتالنا ملئزراعا مل غفرغها ملئ النا .مإضافا مإلأ ماسشراؼ ملف ملااف مأعئأ معئأم
د ا لسـ ملن ار سا ملف مالغرداء مغالل ئط ف ماذلؾ مللرافدا ماليدغ ملف ملااف مأعئأ م سؿ معئ سـم
لقاغل مغردهمعئأمأعقاد مد سغلا .م
ممممم ديدماخ ارماللاافمالللا بملدلاءمل االسـم دقأمعئ سـم ل سا،مغعئ مفإفمهؤ ءمالقرغ غفم
م لغلسا مفر ا مغاللا م لغلسا مالدشرة ،مغ خ ئؼ مهذه مال ل ا ملف مجسا مألخرل مف لأ مأن الام
دا ـ مالقد ئا ،مغأن الا م لغلسا مدئغف مال ردا مال ي م دلأ معئ سا مف لغلسا مالدشرة مالد ضاء ،مغالدشرةم
النلراءمهذاملئ ل زمد فمالقرل،مغفيمأن افمأخرلم قأمالقر امددغفما ـمف ا غفمدذارمالقد ئام
ال ي م قطلسا ،مغفي ماؿ مفر ا ملجد مفئيا م خزلغف مف سا ملدخ ار سـ .مالا م غجد مفي ماؿ مفر ا ما َّابم
ل1لمػػمعددماللغرم ر لا،مالمرجع السابق،مصم.32
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
فرآلي،مغل جدملئتالةمغ ددمأفم جاغرامألفمالذفم غلأمإلالامالل جدمهغمالذفم ا ؿمد يئ ـم
القرآف (1).م
ممممم ل ز مالل ااف ماألغ ار ا مدد اط سا مفاالت ماللش ا م ظـ م جليات ملف مالللازؿ ،مالخ اـ مأغم
القغردي ملإلشارة مإلأ مالل اف مالداتس .مفديض م ااف مالللطقا م الغف م ارة مالقغردي معئأ مشاؿم
اغخملفماأل تافماللغطأمدالقش،مغ ارةمأخرلم نتمالخ اـمال يم تل مدل جمخشفملفمغدرم
الجلاؿ .م
مممممالام لجدمأ ضامالللازؿمفيمفرلماألغراس م ل زمدال تافسامغا ااءهامالغاندةمعئأماألخرلم
غاحلساملدرجاتمن يم تؿمإلأمالقلامأ فم غجدمالقئيامذاتماألهل امالن غ امدالل داملئ اافمفيم
ال رةمال يماافمف ماؿماألغراسم يرؼمالتراعمد فملخ ئؼمالقداتؿمغعلدلاماافم يرؼم"ددالدم
الدارغد"من ثماالتمالقداتؿملتؼمالرنؿم ض ملؤغل سامغلل ئاا سامالللزل امال يم م لافمأخذهام
خالؿمالسجرةملفمالجدؿمإلأمال سؿ،م م
ممممم الدا ملا م رل مالقالع مفاتلا مفي مديض مالرؤغس مالتخر ا مفي مالض ا ماليلغد ا ملئغادف،م
غ ي درمهذهمالقئيامدلثادامرادطماج لاعيم جل منغلسامال اافمغ ر دطمدسامال غاتدمغالللاف مغخالؿم
ف رات مال غ ر ملف م ار ماألغراس ماالت مدلثادا مرلز ملأللف مالجلاعي مغالنلا ا ماللش راا .مفثرغةم
القر امائساملغئقامفيملدلأمغاندم نتمن ار امرجؿمغاندم اغفمأهالملئثقا.م قاضأمأجرةمل د ام
ن بمال امغف لامال ئ مالل تغؿ معلسا،مغلافمديدما ن الؿمال رل يمفقدتمهذهمالقالعمالدغرم
َّ
اتدامفيمالللطقام
الذفماالتم ئيد م
ادقامألف مال ئطاتمال رل امفالتمد ؾماللظاـمالذفماافم ً

لفمفدؿ (2).م

ل1ل مػػملنلدمالي د ملطلي،ممقدمة تول قرى وقبائل العروش،متاريخ األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واإلدارية في أثناء
االتت ل النرنسي،مإل اجمجلي امأغؿملغفلدر،مدارمالشداب،مدا لا،م،1988مصم،47م.48

ل2لمػػمعددماللغرم ر لا،مالمرجع السابق،مصم،32م.33
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
ممممم أشااؿ مالل ااف م خ ئؼ مد ف مل ط ؿ مغلرد  ،مالا م خ ئؼ مأ ضا ملغاد مالدلاء ،من ث ملجدم
ليل،مغالل افمالذفم افمف ماؿم
م
د غتمدل تمدالنجرمغللساملامدليمدالئدفمأفملالطغبمالط
الياتئام لأمنغشا (*).مغهلاؾمللازؿم دلأماألرضمال سئاماللد طا،مغهلاؾمأ ضا مللازؿم دلأم
عئأمشاؿمطدقاتمن ثم ختصمالجزءماألرضيملئن غالاتمالالزلاملئن اةملثؿ:مالدغاؿمغالنل رم
غالج ادمغاللاعز،مغاأل لاـمغ رهاملفمالن غالات.مفي من فم افمالطادؽماليئغفمالذفم تيدمإل م
د ئَّـ ملختص ملئطد مغاللغـ ،مغ خ ار ملسذه مالل ااف م غاء مأاالت مللسا مالجدئ ا مأغ مالتنراغ ام
اللغف ماللل مدحف م اغف معئأ مأعئأ مالقلا ،مأغ معئأ مالتخغر مال ي م لثؿ مفي مديض ماألن افم
الجدارمالنجرف (1).م
2ر المستوى المعيشي:
ممممم ي ش م ااف مللطقا ماألغراس مخالؿ مف رة ما

يلار مال رل ي ماغ رهـ ملف م ااف مالللاطؽم

األخرل من اة مد طا ملئغا ا ،من ث ماالغا م ر دغف ملالدس مفي م ا ا مالد اطا ،مغد دب مالظرغؼم
القا امال يم لرغفمدسامفإلسـم يرضغامللخ ئؼماأللراضمغذلؾملقئامالغذاء.مفغذاتسـماافم رم
ل لغع مإ َّ مفي ماألع اد مأ ف م ُؤاؿ مالا اس ماللطدغخ مدالئنـ ،م تل مالا اس معلد ماأل ل اءم

دال ل د،مد للام تل ملدلمال قراءمددف ؽمالشي رمأغمالدشلا،مغلادراملام جدمعاتئام حاؿمالا ا أم

اتملراتمفيماأل دغع،مد للام ا يمديضمالياتالتمد دمجغعسامعفمطر ؽمأاؿم
ثالثامأغمأرد ملر َّ
الخدزمالذفم غلسمفيمز تمالزل ،مأغم فملج ؼمأغم لر .م
مممممغل جاملسذهمالغضي اماللزر امال يم ي شسام اافمالللطقامال شرتملجلغعاملفماأللراضم
غخاتا مفي ماألر اؼ .مفي مدا لا مغفي مظرغؼ مللاخ ا مللا دا مغد دب مراغد مل اه مغادف مدا لام
ظسرتمديضماأللراضملثؿ:مال ؿمغ رطافمالثدفمعلدماللرأةمغالزهرفمالذفمهغمأاثرمال شارام
)*( مػػمهغمعدارةمعفمفلاءم ن طمد مالد غتمالل غناماألدغابملنغه،مدن ثم ج ل مأفرادماأل رةمف .مألظر ،ملنلدمالي د ملطلي،م
المرجع السابق،مصم.48

ل1لمػػملخل يمفر ح،مالمرجع السابق،مصم.33
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
ألل م نلؿمعلدمالغ دة،مغهذاملامأادهمأندماألطداءمن للامفاؿ:م"ماليربمالذ فم ددغفمأتناء،مهـم
دالياس منزلاء مد دب ملرض مالزهرف ملال

ئسل مالغراثي م" .مداسضافا مإلأ ملنافا مالج ـ ،مغفقرم

اء،مغالرغلا زـ .م
الدـ،مغال سابمالرتامش ً
مممممغلف مخالؿ م قر ر مرفي مإندل مالطد دات مإلأ مالنااـ مالياـ م" ماغـ م غف م" مديد مليا لا ملفم
َّ
فمإلامعفم
األهاليمفيملخ ئؼمللاطؽماألغر
اس،مخئتتمإلأمأفماللرضماألاثرمال شارامهغمالزهر ّ

طر ؽمالغراثامأغماستادا،مغاافمال اافم ئجؤغفمإلأماألعشابمالطد امغالندغبماللشغ امغالرف ام
غ رهاملفمالطرؼملئ داغفملفماأللراض (1).م
 3ر تالة السكان االقتصادية:
ممممم ل زم اافماألغراسمخالؿمف رةما

يلارمال رل يمدلزاغلامالن اةما ف تاد امالياد امألفم

لشاطسـم غئبمعئ مالطاد مالر ي،مغ زاغلغفمالزراعامدالطرؽمالددات امغ رد امالقطيافمفيمالجداؿم
غالغلاـمفيمال سغؿمغالتنراء،مغاألدقارمغالخ غؿمفيمال سغؿ،مغاافما ف تادم ي لدمعئأملشاطم
ال الن فمغالرعاة (2).م
أ ر الزراعة:
ممممم ي درمالزراعامدالل دامل اافماألغراسمغ ئامغجغدهـمغ لافم ق لسامإلأملغع ف:مالد لام
غزراعامالنقغؿ .م
ممممم شاؿ مالبستنة م أهـ ملتدر مدخؿ مل ااف ماألغراس مخاتا مفي مالجزء مالشلالي ملل مغ غجدم
د ا لسـمفيماألراضيمالللندرة.م ـمشدهامدنغاجزملفمالتخرمل درجامالغاندةمعئأماألخرل،م
غ غجد مفي مهذه مالد ا ف ملخ ئؼ مألغاع ماألشجار ماللثلرة ،مغ ي در مأشجار ماللشلش ملف مأهـم
األشجارمال يم يغدمدال اتدةمالاد رةمعئأملالا سامن ثم قغـمال اافمد ج ؼمثلارهامغ د يغلسامفيم
ل1لمػػمعددماللغرم ر لا،مالمرجع السابق،مصم.36

ل2لم ػممجلي امأغؿملغفلدر،مالمرجع السابق،مصم.66

~ ~ 31

الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
اؿماأل غاؽماللجاغرةمغ لأم"مدال رلاسم"،مالاماافماألهاليم زرعغفمالخضارمغخاتامالدتؿم
فيمالللاطؽمالقر داملفمالغد اف.م م
ج.مالامأفمأغ دم
ممممماالتمفر املارةمغلقاغسمهيمال يم زغدما ّؿمللاطؽمدا لامغد ارةمدسذاماللل غ
ّ
عددف مغأغ د مداغد ما خذغا ملف مالدطاطا ملتد ار ملئردح مغهذا م ل شارها معلدهـ مداثرة .غاه لتم
الللطقامأ ضامدزراعامالارغـمغالز غفمداسضافامإلأمإل اجمالقلح.مفقدمدئغتمأراضيمإل اجمالقلحم
علدمفداتؿمدليمدغ ئ لافمنغاليم 2386مها ارم لام1875ـ،مغال شرتمزراعامالنقغؿمفيماؿم
ألناء ماألغراس م قر دا مخاتا مفي مال سغؿ ،مغفي م اغت مغ ِّأر س مغ رها ملف مالللاطؽ ،مغدئغتم
الل انا مالتالنا ملئزراعا مفي م

رة م 366مها ار مللسا م 46مها ار ملئقلح ،مغ 266مها ارم

لئشي رمعاـم1964ـ.م م
لالاماد رامدالزراعامن ثماالغام زرعغفما ّؿ ماألراضيم
ممممملقدماافم اافماألغراسم س لغفماه ً
التالناملئزراعامغ م سلئغفمأفمجزءمللسا،من ثماالغام للنغلسامرعا امخاتا (1).م

ب ر تربية القطعان:
ممممم لطاللا مرافقت م رد ا ماللغاشي مالزراعا مأللسا مضرغر ا مفي من اة مال الح ،مأللسا م اهـ مددغرم
اد رمفي م لش طمال جارةمالداخئ امغالخارج ا،مغفدمشاهدمهذامالقطاعمالن غف مددغره م راجيا ماد رام
خالؿ مالنرب ماليالل ا ماألغلأ .مغ راز مأ ئد ا مالقطياف مفي مالللاطؽ ماللن طا مداألغراس ملثؿ:م
الن ضلا،مغدر اا،مغد ارة،مغخلشئا.مد للام رازماللاعزمفيمالللاطؽمالجدئ ا،مغاألدقارمغالدغاؿم
غالخ غؿمفيمال سغؿمالللخ ضا .م
ممممم غ ل ز ملنغـ مهذه مالللطقا مدالجغدة مأللسا م غذل معئأ معشدا مالش ح مغ رها ملف ماألعشابم
الطد ا مغأغراؽ ماألشجار مغل جا ملال يلار مال رل ي مفإف مالقطاع مالن غالي ملنق مضرر ماد رم

ل1لمػمعددماللغرم ر لا،مالمرجع السابق،مصم،37م.38
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
فحتدح ماليشادا مغالرعاة م خضيغف ملئرفادا ماسدار ا مداسضافا مإلأ مالج اؼ مالذف مدلر مليظل ،م
غتارمالددغم دنثغفمعفماليلؿمديدلامفقدغامفطيالسـ.م م
ممممم لقدملنؽمالرعاةمالل لقئ فملضررماد رمديدم جر دهـملفمألغالسـمغذلؾمعفمطر ؽمالضراتبم
اللجن ا.من ث م لافص معددمالقطيافمدشاؿ ماد ر،مالامأفمهذهمالظاهرةمأدتمإؿم تدع مدل ام
الرعاةمغهغملامجيؿمالاث رمللسـمإلأمال خئيمعفمهذهمالنرفا،مغال نغؿمإلأ مالي شمفيماألاغاخم
غاليلؿمعلدماسفطاع فمغالليلر ف .م
ممممم فقد ماالتمليظـمالقطيافمالاد رةملئااملإلفطاع ف،ملافمهذهمالقطياف ماالتم نتمرنلام
الطد يا مال ي م م خئغا ملف مأزلات منادة مإضاف ا مإلأ مال غضأ م اهلت مفي مالقضاء معئأ مجزءم
اد رمللسامهذاملامأدلمإلأم راج ماسل اج.م) (1م
يملر مدسام اافماألغراسمفدم ددتمإلأمال لافصمالل لرملئقطيافم
ممممماؿمهذهماألنداثمال
ّ
دغف م يغ ض مل جا مالنتار ماللضرغب معئأ مال الن ف مفي مالجداؿ مغالتنراء ،مغر ـ ماللنفم

يددةمفإفمال الحمالل نغؿمإلأمراعيملئقطيافمفاغـمداؿمد اطامعغالؿما لقراضمغ اهـمدجزءم
الل
ّ

اد رمفيم زغ دم الخز لاما

يلار امدحلغاؿمفيمإطارمالضراتب،من ثمعلؿما

عئأمإفقارماألهاليملفمثرغا سـمعفمطر ؽما

يلارمال رل يم

الءمعئأماألراضي،مغالغاداتمغالل اهمغ ئبملام

دقأملفمالقطيافملدلماألهاليملفمأجؿم جغعسـمن أم

ئلغا.م) (2م

مممممإلأمجالبم رد اماللغاشيماافم اافماألمغراسم ردغفمأ ضاماللنؿمغفدمشلؿم رد اماللنؿماؿم
مغأغ د معددف ،مالشرفا ،مدليم
للاطؽ ماألغراس م قر دا .مخاتا معلد مأهالي ملليا ،مغدلي مفرح ،م
دغ ئ لاف،م

رة .م

ل1لمػػمجلي امأغؿملغفلدر،مالمرجع السابق،مصم،53م.54
ل2لمػػمالمرجع ننسه،مصم،55م.56
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
ممممم االتم تل مخال اماللنؿمفيمللطقامش رملفمالنئ اءمأغملفمال ئ ف،مغ ي درمللطقامخلشئام
لف مأهـ مالللاطؽ مإل اجا ملئي ؿ ،مفقد ماالت م لئؾ م 456مخئ ا ملنؿ مغ ل ج م 1356ما ئغ راـ مفم
الي ؿم،مغ 456م ا ئغ راـملفمالشل ،مغهذاماسل اجماافم

سئؾمفيمع فماللاافمأغم داعمإلأم

الياتالتمالل غرة.مم م
مممممالاماافمالي ؿمغالشل م

يلالفملئ داغفمالضاداتم ل ساداتمالي فمغالنلجرةمغأ ـم

امللدازم ن ؿمالتدارةمداسل اج،م
ضامفيمعدةمدئد اتمأخرل،مغاالتمدئد
ّ
الدطف،مغ ل جمالي ؿمأ ً

ثمفدرمب:م2566ما ئغ راـملفمالي ؿمغم1666ما ئغم راـملفمالشل ،مغا ّؿمهذاماسل اجم
ن
ّ
سئؾملفمطرؼماألغرد فمأغم داعمفيمالت دل ات (1).م

ثالثا :اإلطررار الثقافية
أ ر التعميم:
ممممم لئ يئ ـمدغرمعظ ـمفيمال طغرمغالرفيمن أمن يم تؿماللج ل مإلأمأرفأمل غل،مفقدماافم
اتم يئ ل ام ردغ امل قغـمدل قاتمالليئل فمغا غاتسـم

اللج ل ماألغ ار يم قدملئقدرةمعئأمدلاءملؤ

ل ُقدئغامعئأمالد ار ا،مداسضافامليدـم رغماألط اؿملئ يئ ـمغالد ار امد دبمالشغا سـمداألعلاؿم
ال الن امل اعدغامأغل اتسـ.م م

ألامالد ار امغال ا رمف سامف ح يمفيماللقاـمالثالي،مغفدماافمديظسـم ذهدغفمإلأمال يئ ـمفيم
ممممم ّ
الا َّابمأغمنئقامالد ار امفيمالل جد،مغلفمد فماللي قاتمعئأمال يئـ:مديدمالللطقامعفماللراازم
مأف مجزًء ماد ار ملف مالللطقام
ال يئ ل ا مغالللاد مالثقاف ا ،مغلتادر مال قدـ مالنضارف مهذا مغر ـ ّ
ناذفمالزابمالذفم غجدمف مديضمزغا امال يئ ـمالد لي.م) (2م
ّ

( )1ـ عبد النور غرينة ،المرجع السابق ،ص .83 ،83
ل2لمػػملنلدمالي دملطلي ،المرجع السابق،مصم،168م.169
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
لافمالقغؿمأفمأ ئبم اافمللطقاماألغراسم ل دغفمإلأملخ ئؼمالزغا اماللل شرةم
مممممغلفمهلام
ّ

في مألنات ملثؿ :مالرنلال ا ،مالشاذل ا ،مالقادر ا ،مغاللاتر ا ،مغال ي مليدت مدغ ار مهالا مفي مالجالبم

ال يئ لي.من ثمارسمرجاؿمالطرؽمالتغف امالذ فم يئلغامفيم غلسمغفاسمغاذلؾمفيملخ ئؼم
زغا امالللطقاما ّؿمغف سـمل يئلغامأدلاءمالللطقام يال ـمالد فمغ ن ظسـملئقرآفمالار ـ .م
ممممم لاف مال ئطات مال رل ا مغداألخص ماللاا ب ماليرد ا ماالت م غلأ ملسلا ملرافدا مالل اجدم
غالزغا امداسضافامإلأمالا ا بمال يم قغـمد يئ ـماألهاليمأللسامفيملظرهـمليد امل ئطامال رل ام
فسـم شائغفمخطراماد رامعئأمال ئطامال رل ا،مم م
مممممملقدمترحمدسذامالختغصماللار شاؿم"مدغم التمأرلغام"ملSaint Arnaudلمن ثمفاؿ:م"م
دد مأف ملضربم
أادر مأعداتلا مهـ ماللرادطغف مغالشرفاء ...مغ مإذا ملا مأرادلا مأف ملاغف مفي مهلاء م ّ
غلقضيمعئأمالشرفاءم"،مغد دبمال سد دمالذفم شائ مالزغا امفالتمال ئطاتما

يلار امدلشرم

لغعمجد د ملفمال يئ ـمدي دامعفم يئ ـمالقرآفمغالئغاماليرد امد ش دمديضماللدارسمال يم غلأم
يئ ـمالئغامال رل ا.مم م
مممممف ي م لا م1851ـ مدئل معدد ماللدارس مفي مف لا مدا لا م 24ملدر ا مد للا مدئل معدد مال الل ذم
ف سا م 291م ئل ذ ،مغفي م لا م1856ـ مدئل معددها م 57ملدر ا ،مألا مدالل دا مليدد ماللدارس مفيم
د ارةمفقدمدئلم 59ملدر امغعددم الل ذهام 1653م ئل ذ،مغدالر ـملفمهذاماسفداؿمالل از دمعئأم
ال يئ ـمال رل يمإ ّمأل م راج مديدمثغرةم1871ـ.مممم م
مممممداسضافامإلأمتيغدامالللطقامغف اغةمللاخسامالذفمناؿمدغفمال ناؽماألط اؿمداللدارسم
للغاتئامالد ار ا.مف يماللقاطياماسدار املئدئد اماللخ ئطامخلشئامد دبمف اغةمالللاخمالامذارلام
ادقام مغظؼ م إلأمذلؾمغضي امالطرؽماللس رتا،مغالطاد مالجدئيماافملفمالتيبمغض ملخططم

لئلدارس (1).م
ل1لمػػمعددماللغرم ر لا،مالمرجع السابق،مصم،34م.35
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مأف مهلاؾمالديضملفمشدابم
مممممدالر ـملفمهذهمالظرغؼمال يمنالتمدغفملغاتئامالد ار امإ ّ ّ
األغراسمفدمهاجرغامإلأمالللاد مال ار اماللغجغدةمفيم دفمعقدامغد ارةمغطغلقامغأغ دمجالؿ،م

ل لسئغامللساملامألالسـملفماليئغـمالشرع امغاس الل امغالئغغ امغاألدد ا .م
ممممملقد مدرس مهؤ ء م الطالب معئأ م د معئلاء مالزغا ا مفي م ئؾ مالللاطؽ مألثاؿ :مالش مالط بم
اليقدي مالذف مأفادهـ مديئل مالغا  ،مغأفادغا مددغرهـ مأ ضا مدالدهـ .ملاف ملأل ؼ ملـ م الؿ مهؤ ءم
الطالب مدرلالج مالد ار ا ماللدرلج مفي م ئؾ مالللاد ماليئل ا مغذلؾ مليدة مأ داب منالت مدغف مذلؾم
غالل لثئامفيماخ الؼمجغماللل طقا.مداع دارهـمأل غامن اةمالجداؿملذلؾم تيبمعئ سـمالي شمفيم
جغمالتنراءمل رةمطغ ئا .م
مممممداسضافا مإلأ مطغؿ مالطر ؽ مألف مالل افا ماالت مدي دة مد ف مالجدؿ مغالتنراء ،ملاف مدلجردم
عغدةمهؤ ءمالطالبمإلأمأرضسـمن ثم قئدغاملخ ئؼمالغظاتؼمالنرةمعئأمل غلمالقرلملثؿ:م
ال يئ ـمفيمالا ّابمغالالامالل اجد.مداسضافامإلأم غل سـمغظاتؼمناغل اماحعغافمفيماللنااـم
الشرع امغ رهاملفمالغظاتؼ .م
ممممملقد م غلت مالزغا ا ماللغجغدة مداخؿ مندغد ماألغراس ملسلا م يئ ـ مالقرآف ،مغ يئ ـ مالد ار اتم
)(1
إف مهذه مال مزغا ا ماالت م ي درم
اس الل ا مغاليئغـ مالئغغ ا .ملقد مفالت مددغرها معئأ مأالؿ مغج  ،م ّ

ليقالملئ رد امغالدعغةمغال يئ ـمغ ا سامنلا امالشدابملفمآفاتمالز لمغاسلناد،مغغفا اماللج ل م

لفم اراتمال لزؽ (2).م
ممممم اه لتمزاغ امالش م"مالتادؽمدفمالناجم"مفيمل درلا فلمفيمالجلغبمالشرفيملفمجدؿم
مخدغ ،مد يئ ـ مالقرآف مالار ـ ،مغ درس ماليئغـ ماس الل ا مأ ضا ،مغال لغف ماألدد ا مغفد مفاـم
أنلر ّ

ل1لمػػملنلدمالي دملطلي،مالمرجع السابق،مص.169

ل2لمػػمدش ر مدغع غ،مالتصوف في الجزائر دراسة وصنية تتميمية لمطرق التبيبية والهبرية والرتمانية واألويسية،مج،1مدارم
ال د ؿ،مالجزاتر،م،2613مصم.515م
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ديم"مخر جمالجال ماألزهرفمدلترمن ثم خرجم
دال در سمف سامالش م"مالجلغعيمدفملزغز مالزر
ّ

عئأم دهمعددماد رملفمشدابماألغراس (1).م

ممممم ي درمال يئ ـمضرغرفمل طغ رمالنرااماليئل امغال ار املدلماللج ل مألل معلترمرت يم
ا،مغدلامأف مللطقاماألغراسماالتم قرملئ يئ ـمالللظـم
فيم رف امغ لظ ـماألفرادم ئغا امغنضار
ّ
غالن اةمال ار املسذامعلؿمرجاؿمالطرؽمالتغف امللألمهذامال راغمد ش دمالزغا امفيملخ ئؼمألناءم

مدحف ماليئـ مهغ مالغن د مسخراجسـ ملف مالجسؿ مغلناردا ماليدغ،م
الللطقا .ملقد م قف م ااف مالللطقا ّ
غد ضؿماليئـم لالغاملفمأداءمغاجدا سـمالد ل ا .م

مممممدئل معدد ماللؤ

درس مالقرآف مالار ـ ملألط اؿ مفي ماألغراس منغالي م 68ملدر ا،م
ات مال ي م ِّ

اءمغدلجردمنئغؿم
غاافمعددمال الل ذمفيماؿمف ـم16م الل ذ،من ثماالغام در غفمفيمفتؿمالش
ّ
فتؿ مالت ؼ م غجسغف مإلأ مالنقغؿ ملل اعدة مذغ سـ مفي مالنتاد مغالدرس ،مغفد م از د معددم

مأف معددم
ال الل ذ مإلأ م 2466م ئل ذ مفي ملطئ مالقرف م19ـ ،مغأادت ماللقاطيا ماسدار ا مال رل ا ّ
ال الل ذم از دمغ ضاعؼمدشاؿ ملي درما ّؿ م لامخاتامفيمأغ دمعددف،مغلليا،مغأغ دمداغد،م

غألدغااؿ،مغ درلا ف .م
ممممم اه لتماذلؾمزاغ امآؿمدردغرمد يئ ـمالقرآفمالار ـمغأتغؿمالد فمغفغاعدهمن ثم غلأمش خسام
الساشلي مدف معئي مدردغر مد در س ماللغاد مالد ل ا ،ماال ق مغال رة ماللدغ ا ،مداسضافا مإلأ م در سم
عئغـمالئغاماليرد امااللنغمغالترؼ،مغ ئق فمطئد مفتاتدماللدشراتمفيمال رد امغلدحمالر غؿم
.مغفدمترحمدحل مرّدأمدسذهمالطر قام466مرجؿمغم166مالرأة (2).م
تئأماهللمعئ مغ ئـ،مغ ر
ّ
خرجملفمزاغ املليامالقادر امنغاليم 366مطالبمغلفمد لسـمالش م"مادفمعداسمز فم
ممممملقدم ّ
املغؿمالقرفغرمدغراماد رام
اليادد فم"،مغالش م"مادفمعداسمدفملنلدمالتغ رم".مالامليدتمزاغ
ً

ل1لمػػملنلدمالي دملطلي،مالمرجع السابق،مصم.169

ل2لمػػمإ لاع ؿمخل غؽ،مالمرجع السابق،مصم،87م.88
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في ملشر ماليئـ مفي مل غس ماللغاطل ف مدللطقا م ر الا مغلا مجاغرها مد ضؿ مش غخ مالزاغ ا مغعئلاءم
آخر ف (1).م
مأف ما ّؿ مالزغا ا مالل غاجدة مفي ماألغراس م يت مجاهدة مل يئ ـ مالشر يام
مممممغلف مهلا م لاف مالقغؿ ّ
غاللنغ ،مغا ه لاـ مد در س ملدادئ معئـ مال ئؾ مغالن اب مغال غن د مغالللطؽ .مفإلأ مجالب مال يئ ـم

ا د داتيمغالل غ طماافمالطئدام غلغفمإلقاءمديضمالدرغسمالد طامفيمالل اجد.م م
ممممم داسضافا مإلأ مالدغر مالذف مفالت مد مالزغا ا مفي ملشر مال يئ ـ مدف ماللاس مإلأ ماسفداؿ معئأم
ش د مالل اجد ملثؿ :مجال م م" دف مللتغر م" معلد مأغ د معشاش ،مغجال مالنجاج مغجال مم
" دف ملنلد مدف متالح م" ،مغجال ماليدا ي معلد مأغ د مداغد ،مغجال م م" م دف مدئخ ر م" مفيم
ا ت .م
ألا معئأ مال ح مالشلالي ملدئزلا مهلاؾ معدد ملف مالل اجد مللسا :مجال م" م دف مأنلد مدفم
ممممم ّ

دغز د م" ،مغجال م " مالناج مدف معدد مالرنلاف م" ،مغجال م" م دف مأنلد مدف ملخئغؼ م" مفي مدشرةم
ن دغ ا،مغفيمفر املقاغسمجال م يمدئقا ـمدفمأنلد (2).م
ب ر الطرق الصوفية:

يمليدتمدغراماد ًرامفيملشرمال يئ ـمفيم
ممممم غجدمفيمالجزاترماليد د ملفمالطرؽمالتغف امغال
ً
هامالجسادفمضد ما ن الؿمال رل ي،مالام م خئغام
أغ اطمالشيبمالجزاترف،مداسضافامإلأمدغر
ّ
للطقا ماألغراس ملف مهذه مالطرؽ مالتغف ا .من ث مغجد مفي مدا لا ماال ملف مالطر قا مالقادر ام
امغال جال امغلذارمللسامعئأمال غالي :م
غالرنلال م
 1ر الطريقة القادرية :م

ل1لمػػمإ لاع ؿمخل غؽ،مالمرجع السابق،مصم.89

ل2لمػػمعددمالنل دمزغزغ،ماألوراس،...مصم،161م.162

~ ~ 38
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ممممم يد ملف مأفدـ مالطرؽ مالتغف ا ماللغجغدة مفي مالجزاتر ،مغ ل ب مهذه مالطر قا مإلأ ملؤ سام
" دف معدد مالقادر مالج اللي".لل مالذف ملقب مد ئطاف مالتالن ف .مدرع مفي مجل ماليئغـ ،مغألّؼم
عددا ملف مالا ب مفي ماألتغؿ مغال رغع مغأدع ا مغأغراد مفي مال غ ؿ مإلأ ماهلل ،مغاش غؿ مدال در سم
غال غلمفيمدغدادمغلاؿمإلأمن اةمالزهدمغال تغؼ،مغألّؼمطر ق مالتغف امالقادر ا،مغفدمغض م
لطر ق م ديامدعاتـمغهيملاللجاهدة،مال غاؿ،من فمالخئؽ،مالشار،مالتدر،مالرضأ،مالتدؽل.م
غالطر قامالقادر امللد معئأمالا ابمغال لامغ اللامالتدرمغ خاءمال دمغنلؿماألذلمغالت حم
عفمعشراتماسخغافمن بمغت م دل م"عددمالرزاؽ".م م
ممممم يغدمال ضؿملدخغلسامإلأمالجزاترمإلأمالش م" دفمأديملد فمشي ب"مالذفم ئلذمعئأم دم
ش خسامعددمالقادرمالج الليمغأخذ معل مال تغؼمغألد

مالخرفامفيملقاتسلا مدالنج،مغديدمفدغـم
م

إدراه ـ مدف معدد مالقادر مالج اللي مإلأ مالجزاتر مغا ق ارره مفي ماألغراس مأ س مالزاغ ا مالقادر ام
دلليا (1).م
ممممملقد مال شرت مهذه مالطر قا مفي ماؿ مالجزاتر من ث ملجد م"لغ س مر ف" مفي ما اد مللرادطغفم
غاسخغافلملMarabouts et Khouansلمفيم لام1882ـمفدمأنتأمعددمزغا اهامدالجزاترم
فغجدم29مزاغ ا،مغ268ملقدلا،مغفدمدئلمعددمأ دئيسام14574مخغل ا (2).م
مممممغلف مالزغا ا مالقادر ا ماللل شرة مدالجزاتر مخالؿ مالقرف م19ـ مغديده :مزاغ ا مالش م"دغ ئ ئ س"م
دغهراف ،مغ م" ي ماألنغؿ معدد مالقادر" مدغادف مالخ ر مد ف مل غالـ مغ ئ زاف ،مغ م" ي ملنلد مدفم
للم ػػمهغمأدغمتالحم دفمعددمالقادرمادفملغ يمادفمعددماهللمادفم ن أمالزاهيمادفملنلدمادفمداغغدمادفملغ يمالجغفمادفمعددم
فماللثلأمادفمالن فمال دطمادفمعئيمادفمأديمطالبملغ لامفاطلامالزهراءمدلتمر غؿماهللمتئأماهللمعئ م
اهللماللنطيمادفمالن
ّ
غ ئـ.مغلدمدج الفم لام471مهػمغ غفيم لام561مهػ،م قاؿمل مالج الليمغالج الليمغالا الليمغائسامل دامغاندةمإلأملاافمل الدهم
لفمإفئ ـمطدر افمديراؽماليجـم .م
ألظر،مالش ماللخ ارمالال يمالاد ر،مموسوعة الطررق الصروفية الطريقرة القادريرة زوال اإللبراس فري طررد الوسرواس الخنراس،م
نق ؽملنلدمدفمدر اامالدغز دفمالن لي،مدارمالنالا،مالجزاتر،م،2667مصم،16م.11

ل1لمػػما لاع ؿمخل غؽ،مالمرجع السابق،مصم.36
Louis Rinn ,Marabouts et khouans étude sur L’islam en Algerie , Alger adolphe, jourdam ,ـ()2
1884, p 200 .
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عغدة" مدغئ زاف ،ممغزاغ ا م "دلي معداس" مدلليا ،مغزاغ ا م" مادف ملناؿ" مدقاللا ،مغزاغ ا م"الساشلي مدفم
ادراه ـ" مدغادف م غؼ ،مغزاغ ا م" مالن ف مدف مإدراه ـ" مدقلار ،مغزاغ ا م"لنلد مالط ب مدف مإدراه ـ"م
م
)(1

دالرغ اتملغانيمغرفئامال يمأتدنتملرازاملئقادر ام نقا.
 2ر الطريقة الرتمانية:

ل ب م هذهمالطر قامإلأم"لنلدمدفمعددمالرنلافماألزهرف"،مغا ل مالاالؿم"لنلدمدفمعددم
الرنلافمدفمأنلدمدفم غ ؼمدفمأديمالقا ـ" ().ملفمعرشمفشطغلا،م فأم يئ ل ماألغؿمدزاغ ام
)(2

م"التد ؽمدفمأعراب"مدآ تمإ راثف.مال قؿمإلأماللشرؽم لام1739ـمغا قرمدالقاهرة.
الش
ّ

ممممم ئلذ مخال ؿ مف رة مإفال مفي ملتر معئأ م د مش خ م"لنلد مدف م الـ مالن لاغف" مأر ئ مهذام
ا،مثـ مأر ئ مإلأملترملرةمأخرل.مغديدهامأر ئ مإلأم
األخ رمإلأمال غدافمللشرماليئغـمغال رد
ّ
غطل مديد مأف مألد

مالخرفا مفي مندغد م لا م 1763مغ م 1769مغدلجرد معغد مإلأ مفر مآ تم

إ لاع ؿمأ فمأ سمزاغ  (3).م
ممممم ديدمعغد مأرضمالغطفمالطئؽمفي ملشر م يئ ـمالطر قامالخئغ امال يمعرفتمدا ل مف لام
ديد مدالرنلال ا ،مغفد ملق ت مإفدا ماد ار ملف مطرؼ م ااف مالللطقا مغديدها مهاجر مإلأ مالياتلام
ل ح س مزاغ ا مأخرل ،مغلغاتئا م يئ ل مغلشر مطر ق مغ رد ا ماللر د ف مغ ئق ف ماألغراد ،مغفد ملقيم
ل1لمػػمعداسمانغؿ،مدور الزاوية الرتمانية في مقاومة االتت ل النرنسي بالزاب الشرقي  1849ر 1859م،ملذارةملقدلاملل ؿم
شسادةماللاج

رمفيمال ار ماللياتر،م ختصماللقاغلامالغطل امغالثغرةمال نر ر ا،مإشراؼمدغعزةمدغضر ا ا،مجاليامالجزاتر،م

ف ـمال ار ،م،2616،1611مص،53م.54م

لل مػػمهغملنلدمدفمعددمالرنلافمدغفدر فمالذفم يرؼمدالقشطغليمالجرجيماألزهرفمال ق مالتغفي.م مغلدم قر داملامد ف م1715ـم
غ1726ـمدقر امآ تمإ لاع ؿمدقر امفشطغلامدجداؿمجرجرة ،غهغمش مالطر قامالرنلال اماللل شرةمفيمعدةمللاطؽملفمشلاؿم
إفر ق ا.مألظر ،معئي مدطاش،ملمتة عن تاريخ منطقة القبائل تياة الشيخ التداد وثورة ،1871مدارماأللؿ،مالجزاتر،م،2667م

صم.61

ل2لمػػمأعلاؿماللئ قأمالغطليماألغؿمغالثاليمنغؿ دور الزوايا إبان المقاومة والثورة التتريرية ماللليقدمدجاليامال ال امدغهرافم
غليم،25م26ملافم،2665مللشغراتمغ ازرةماللجاهد ف،مالجزاتر،م،2667مصم،226م.221

ل3لم ػمتالحملؤ ػدماليقدػي،مالطررق الصروفية والزوايرا برالجزائر تاريخهرا ونشراطها،مدارمالدتػاتر،مالج ازتػر،م،2669مصم،163م
.164
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إفدا ما د رامأ ضامهلاؾمغديدمغفا م غلأمالزاغ املفمديدهم"عئيمدفمع أ"مالذفمازدادتمالطر قام
فيمعسدهملجانامغا اعا (1).م
ممممم ي درمالطر قامالرنلال امالنتفمالنت فماللل مألاـمالس للامال را امال يملـم افم غالأم
فيما يلاؿمالد فماس الليماغ ئاملئس للا،ملذلؾمناغؿماأل راؾمأفم للغاملغتم" دفمألنلدم
اغفمضر ن م
م
دفمعددمالرنلاف"ملفمأجؿما رجاعمجث مإلأمالنالامل دففمهلاؾمخغفاملفمأفم
ددف ملغح ملراز م جل مالقداتؿ مال ي م جيؿ ملف ماللااف مفرتا مسثارة مالثغرة معئأ مال ئطا .ملافم
األخرلمدآ تمإ لاع ؿم
اافمفشطغلاملازالغام ي قدغفمدغجغدمجث فملئش مغاندةمفيمالنالامغ م
)(2

لذلؾملقبم"ددغفدر ف".

مممممظئتمالطر قامالرنلال امل ل اامدالا ابمغال لامغا د يادمعفمالشيغذة،مغفدماالتم شج م
أ ضامال يئ ـمغالجسادمفيم د ؿماهلل(3).مالام ا ؿم الل ذمهذهمالطر قامفيملشرهامغأ

غاملجلغعام

لفمالزغا امفيملخ ئؼمألناءمال رابمالجزاترف،مخاتامفيمالشرؽمغالغ طمغالجلغبمغ من يمفيم
غلس .مغلف مهذه مالزغا ا :مزاغ ا مالتدغؽ م ،مدرج مدف معزغز ،مطغلقا ،مأغ د مجالؿ مخلقا ،م دفم
لاجي،مغف لط لا (4).م
ممممم ظسرمفيماألغراسمفرعافملئرنلال امغهلا:مفرعمغاناماللتلغدفمدق ادةم"التادؽمدفمالناج"م
غفرعمالدردغر امدق ادةم"الساشليمدردغر" (5)،مغن بمإنتات اتم1892ـمدئلمعددمزغا امالطر قام
الرنلال ام117مزاغ امغأ داعسام156214مخغل ا (6).م
 3ر الطريقة التيجانية :م
ل1لمػػمإ لاع ؿمخل غؽ،مالمرجع السابق،مصم.33
ل2لمػػمعئيمدطاش،مالمرجع السابق،مصم.63
ل4لمػػمالمرجع

 Louis Rinn ,op, cit, p 292.ـ ()3

السابق،مصم،33م .34م

ل5لمػػمأدغمالقا ـم يدماهلل،متاريخ الجزائر الثقافي  1830ر ،1954مج،4مدارمالدتاتر،مالجزاتر،م،2667مصم.154
ل6لمػػمإ لاع ؿمخل غؽ،مالمرجع السابق،مصم.34
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ممممم ل ب مالطر قا مال جال ا مإلأ ملؤ سا م"أدغ ماليداس مأنلد ملنلد مدف ماللخ ار م الـم
ال جالي") ،(مغلد مداأل غاط مدي ف ملاضي مفي معاـ م1737ـ ،م ئقأ م يئ ل ماألغؿ مدل قط م أر ،م
ضاملفمعدةمطرؽم
غديدهامال قؿمإلأمفاسمفحخذمغردمالطر قامالقادر امغاللاتر امغالط د ا،مغأخذمأ
ّ
أخرلمفيماللشرؽماليردي.مغديدمأفمعادمإلأم ئل افمغاليزؿمفيمدغ لغغفمأخذمفيملشرمطر ق م
فيمعلرم لاهزم 45م لامديدلا مجاءهمال حمالاد ر،ملافمهذهمالطر قا ملـم جدمدعـملفمالناـم
اليثلالي،مللاماضطرمإلأما ل قاؿمل اسم لام1795ـ،مغ غفيمهلاؾمعاـم1814ـ.م م
ممممملقد مأخذت مهذه مالطر قا مدا ل شار مغافالا مالزغا ا مغ ي ف ماللقدل ف ،مغلف مهذه مالزغا ا مزاغ ام
فاسم 1799مغال شرتمفيمإفر ق ا،مالام اهلتمأ ضامفيملشرماس الـ.ل1ل مدئلمعددمزغا امهذهم
الطر قا م لا م1882ـ م ديا معشر مزاغ ا ،مغ 166ملقدـ ،مغ 11682ملر د ،مغلف مأهـ مزغا ا مهذهم
الطر قا :مزاغ ا مع ف ملاضي مدسا م1566لر د ،مغزاغ ا م لا ف مفرب م غفرت مدسا م 46666ملر د،م
غزاغ امفلارمدغادفم غؼمغزاغ امغرفئا (2).م
ج ر أهم الزوايا في األوراس:
يمليدتمدغراماد ًرامفيملشرماليئـمغ يل ؽم
ممممم غاجدمفيمللطقاماألغراسملجلغعاملفمالزغا امال
ً
النضارةماس الل اماليرد ا،مداسضافامإلأمالدغرمالذفمليد مفيمالجسادمفيماهللمغالغطفمللقاغلام

ا ن الؿمال رل ي،مغلفمأهـمهذهمالزغا املذار :م
 1ر زاوية ابن عباس:

ا،مأخذمعدةمطرؽمفدؿمأفم
لل مػػمهغملؤ سمالطر قامال جال
ّ

قؿمدطر ق ،مف د مأخذمالقادر امعفملقدلسامفيمفاسمالش "ملنلدم

دفمن فم"،مغالط د ا عفملؤ سام"لغ فمالط ب"،مغالرنلال امعفملؤ سامالش م"لنلدمدفمعددماهللمال زالي"...غالخئغ امعفم

"لنلغدمالاردفماليرافي"مفيمالقاهرة.مألظر،مأدغمالقا ـم يدماهلل،م ار ،...مالمرجع السابق،مصم.192
ل1لم ػمعداسمانغؿ،مالمرجع السابق،مصم.55

ل2لمػػمإ لاع ؿمخل غؽ،مالمرجع السابق،مصم.35
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ضامدا ـم"لغؿمال د ؿ".م ح
امدقر
مممممم غاجدمهذهمالزاغ م
املليامغعرفتمالزاغ امأ ً
ُ

تمفيمأغاتؿم

اليسدماليثلاليمغ يغدمإلأماللرادطم"لنلدمالش مادفم دفمادراه ـمدفملغ أ".مفسغم ل بمإلأم

الش معددمالقادرمالج الليمتانبمالطر قامالج الل ا (1).م ي درمالزاغ امأغؿمزاغ امفادر ام ظسرم
دال جزاتر ،مغاالت مأ رة م"ادف معداس" مهي ماللشرفا معئ سا مغل ب مهذه ماأل رة م يغد مإلأ م"الش م
ادراه ـ" .م
ممممماافملسذهمالزاغ امل غذماد رما لد ملف مدآ اتمف لط لا مخالؿمالقرفم18ـ،مغاالتملسذهم
الزاغ امال ازاتمن ثملجدمديضمدا اتمف لط لام ئجمؤغفمإل سامفيمال راتماللضطردامفيمالقرفم
19ـ،مغللسـم"أنلدمطغداؿ"م1867ـ،مغادراه ـمدفماليرديم1818ـ .م
ممممم الاملجحمإلأمهذهمالزاغ امالناجمأنلدمدافمديدم قغطمف لط لام لام1837ـ.مالاملجحمإل سام
أ ضامالاث رملفماللجاهد فمخالؿمالثغراتمال يمشسد سامللطقاماألغراس،مغاالتم نضيمدان راـم
اد رملفمطرؼم اافمالللطقاماألغ ار املظراملدغرهاما ج لاعيمغالثقافيمغالرغني (2).م
ممممماالت ماليالفا مد ف مزاغ ا مدف معداس مغدا ات مف لط لا مفاتلا معئأ مالثقا مالل دادلا مغالتدافام
غخاتامفيمعسدمأنلدمداف،مثـم غطدتمأاثرمفيمال لغاتماألغلأملفما ن الؿمال رل ي(3).مغفدم
ّ

اع درهام"دغدغف"م ذاارمنيملئلرادط فمغليئـمإ الليملئلغربمفيمدالدمالدردر،مغد لتما ؼماافم
إ لافمالتغف فمفيماليالـماس الليمدغا طامهذهمالطر قا (4).م

 2ر زاوية مول القرقور:

ل1ل م ػ ملاتر مالد ف م ي دغلي ،مورقات جزائرية دراسات وأبتاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني ،مط ،2مدار مالدتاتر،م
الجزاتر،م،2668مصم.444

ل2لمػػمإ لاع ؿمخل غؽ،مالمرجع السابق،مصم.47
ل3لمػػمعددمالنل دمزغزغ،ماألوراس،...مصم.97
ل4لمػػمالمرجع السابق،مصم.48
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ضامدزاغ ام" دفمأنلدمدفمدغز د"،مغالأمهذاماألخ رم يغدم ح
ممممم لأمأ ً

سا مالذفمالزغلم

ددشرة مالقرفغر مدجدؿ مثالث م لئيدادة مغالذار .مديد مأف مفضأ مشداد مفي مخدلا ماليئـ معلد معشاترم
النراا ا،مغفدماا بم ليامط دامغان رالامفاتقاملدلمأهاليمدئزلا،مغاافمآخرمش غخمهذهمالزاغ ام
ـ"ملقدـمالطر قامالرنلال امدلغانيمدئزلا (1).م
فدؿما ن الؿم" دفملنلدمدفم يمدئقا
ّ

ممممماافمآخرمش غخمهذهمالزاغ امفدؿما ن الؿمهغم" دفملنلدمدئقا ـ"ملقدـمالطر قامالرنلال ام
دلغانيمدئزلا،مغالذفماالتمل معالفامط دامغا تا تمل مدا اتمف لط لامالذ فمأع غامالزاغ ام
لفمالضراتبملظرامللاال سامغدغرمش غخسامغ طمال ااف .م
ممممملقدم يتمهذهمالزاغ امإلأملنارداما ّؿ مالللار اتمال يم يلؿمعئأم خد رمالشيبمغجيئ م
نت ماألفاار مالدال ا مخاضيا ملر دات مالل يلر ،من ث مفالت مال ئطات ما

يلار ا مدلرافدام

الزاغ ا،مغفدمديثمأفرادمأ ر سامزاغ املفمجد دمفيمفر ام"دغ خ اغف" ().مالغافيامعئأمديدمل افام
فت رة ملف ملد لا م ر الا ،مغفالغا مددلاء مل جد ملئتالة مغا ّاب مل يئ ـ مالقرآف ،مغلدر ا مل يئ ـم
الشر يامغعئغـماليرد ا .م
ممممم لقدمأنرفتمالزاغ املفمفدؿمال ئطاتمال رل امغفالتماأل رةمدا ل قاؿمإلأم"لالؿ"،مغجددغام
الزاغ ا مفي ملااف م لأ م"الاغشا" .مغلئزاغ ا معالفا مج دة مل مزغا ا مأخرل مفي مللطقا ماألغراسم
داسضافامإلأمزاغ ام"عئيمدفمعلر"مفيمطغلقامدغ امد ارةمفقدماال ام داد فمالديثاتماليئل ام
لفمالطالبمغاللدر ف (2).م
 3ر الزاوية الدرورية:

ل1لمػػملاترمالد فم ي دغلي،مورقات،...مص.444

للمػػمل ظامشاغ ام يليملالؾماللاش ا.

ل2لمػػمإ لاع ؿمخل غؽ،مالمرجع السابق،مص،52م.53
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مم ح

تمالزاغ امفيم لام1876ـملفمطرؼم"الساشليمدفم يمعئيمدردغر").(مالذفمغلدم

فيملدرغلا،مغهيمفر ام غجدمفيمغادفمعددف.ماافمادفمأندملقدليمالطر قامالرنلال ا،مديدمغفاةم
غالدهم لام1871ـماليزؿمغعاشمن اةمالزهدمف جل منغل مديضماأل داع،مغديدمثغرةم1879ـم از دم
عددمأ داع مل تؿم566مشخص،مغفدم ل تمالزاغ امالدردغر امأ ضامداألنداب.م
ممممم ّمـ م غف ؼ مش مالزاغ ا ملف مفدؿ مال ئطات مال رل ا مد دب مرفض مدف مالضراتب ملسا مغ ّـم
ِّ
املفملقدل ،مغغضيغام نتمال نق ؽماسدارف.مغفدمفالتمهذهمالطر قامدلشرم
ال غف ؼملي م ّ
خطابمللاغئملئ ئطامال رل امفنغاهمعدـمدف مالضراتبمغعدـما ع راؼمدح ام ئطامأخرلمعدام
ئطامهذامالش  (1).م
ممممم اه لتمد يئ ـماللدادئمالد ل امغال قس امغال ردغ ا،مغاه لتمأ ضامدجل ملغانيمالن اةم ا ام
غاف تاد امغاج لاع امغد ل ا،مالامدعيملر د ملئلشاراامفيمثغرةمجارماهللم لام1879ـ،مغديدم
لا،مثـمل مإلأمجز رةم
ـمثـمفيمف لط
ّ
الثغرةمفالتمزجتمد مفرل امفيم جفم ازغلتم لامّ 1886

اغر اامال يمدقيمف سام16م لغاتمل يغدمإلأمفر ملدرغلامغ س ـمدال در س.م م

ـ"مثـ م" يمعئيمدردغرمادفم يم
مممممديدمغفاةمش مالزاغ ام غلأمشؤغلسامادفمأخ م" دفمدئقا
ّ
الساشلي" ملف م 1966مػ م .1932مالا مااف ملئزاغ ا مالدردغر ا معالفا من لا مل مدافي مالزغا ام

دالللطقا.ل2ل م
 4ر زاوية لقصر:

ل*ل مػػمالساشليمدفمعئيمدردغرملفمعرشمأغ دمعددفملفملغال دملدرغلام ئلذمفيمزاغ امخلقام دفملاجيمالرنلال ا،مغأتدحم
أند ملقدل سا مدلدرغلا مغلغان سا .مال زـ مد يال ـ مالرنلال ا ،مل ي مالساشلي مدردغر مإلأ ماغر اا .مألظر ،مأدغ مالقا ـ م يد ماهلل،م
تاريخ،...مصم،156م.157م

ل1لمػػمعددماللغرم ر لا،مالمرجع السابق،مصم.63

ل2لمػػمإ لاع ؿمخل غؽ،مالمرجع السابق،مصم،56م.51
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ممممم أ

سامالش م"التادؽمدفمالناج"ملقدـمالرنلال امدحنلرمخدغ،مغزاغ املقترللم ل دمغ طم

دئدةملقترمد غحمأنلرمخدغمغغادملقترمللخلاؽلمعئأمعشراتماألل ار.ملقدماالتم قدـم يئ لام
عال امفيمالشر يامغفيماللنغمغفيملدادئمعئـمال ئؾمغالن ابمغالللطؽ.م م
ممممماافم قتدهامطالبماليئـملفماؿمتغبملفماألغراسمغالتنراءمغال ؿ،من ثم نتئغفم
ف سامعئأمال يئ ـمدلرانئ مالثالث.مداسضافامإلأم غف رماس غاءمغاسطياـماللجاليملسـملفمخالؿم
األغفاؼ،مغداسضافامإلأمال يئ ـمفسيم قغـمداسف اءمغالقضاءمغل اعدةمال قراءمغالل اا ف،مغفالتم
أ ضامدالجسادمفيم د ؿماهللمدفاعامعفمالغطف.ل1ل م
مممممفاـمالتادؽمدفمالناجمدثغرةمفيم لام 1858مػم 1859مداألغراسمغال قالاملل مغلفمأ داع م
مثـ م ّـ مأ ر مالتادؽ مدف مالناج مل مأدلات مغأعغال م
فالت مال ئطات مال رل ا مدإنراؽ مالزاغ اّ ،
اللقرد فمغاليقدمل ملنالامع ار امنالتمعئ مدالل يمغال جفم 15م لامغعئأماآلخر فم16م
اا.مثـمأع دمإلأم جفمالنراشمإلأمأفملاتم لام.1862ل2ل م
لغات،مغفدمل يمإلأمجز رةماغر
ّ
 6ر زاوية تيبرماسين:
مممممديدمعدمغفاةمالش مالتادؽمدفمالناجمد جفمالنراشم لا،1862م ّـمإطالؽمتراحمأغ دهم
"إدراه ـمدفمالتادؽمدفمالناج"،مغ"الطاهرمدفمالتادؽمدفمالناج"ملفمال جفم لام1872ـ.م

رفضتمال ئطاتمال رل امال لاحمألغ دهمإعادةمف حمزاغ املقترمخغفاملفمعغدةمرغحماللقاغلام
غالجساد.ل3ل م

لل م ػ م ق مدئدة ملقتر معئأ م ح مجداؿ مأنغر مخدغ ،مغغاد ملقتر مأغ ملا م يرؼ مدللطقا ملخلاؽ مغ ديد معف مدئا م دف ملتلغدفم
دنغاليم26مائـمال ادياملدئد امللز رعا.مألظر،معداسمانغؿ،مالمرجع السابق،مصم.81م
ل1لمػػمالمرجع ننسه،مصم.82م

ل2لمػػمأدغمالقا ـم يدماهلل،متاريخ ،...مصم.155
ل3لمػػمعداسمانغؿ،مالمرجع السابق،مصم.83
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الفصل األول................:أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي للمنطقة
ممممم فاـمالش مالطاهرمدفمالتادؽمدفمالناجمدإلشاءمزاغ امجد دةمفيم درلا ف،مفرفاملفمأغ دم
أ غبمعرش مجدؿمأنلرمخدغمغذارم"لغ سمر ف"مأفمهذهمالزاغ ا ماالت م يئـمال يتبمغلياداةم
ال رل ف،مف اؿمأف:م"لنلدمدفمعددمالرنلاف"مالذفمفادمثغرةماألغراسم لام1879ـماافمل خرجام
لفمهذهمالزاغ ا،مالامذارمأ ضام"د دغف"مأفملئزاغ ام2476ملفماأل داع،مللسـم768ملفمالل اء،م
م
لقد ًلامغ24مشاغشا.ل1ل م
غلسامثالثامزغا امغ25مطالدامغش خامغاندامغ13م ّ
 6ر زوايا أخرى :م
مممممإضافامإلأمالزغا امال يمذارلاهامهلاؾمزغا امأخرلمفيمللطقاماألغراسمغليؿملفمد لسامزاغ ام
أغ دم دفم ن أمدفمزرغؽ،معئأمغادفمفضالامدالقربملفمدشرةمدليمليافامغزاغ امدئقاضيم
يغدم ح

سامإلأمأندمأدلاءمادفمالقاضيمالذفماافمفيمآخرماليسدمالن تيمعالالمعئأمدجا ام

غدغلا،مزاغ ام دفمل يغدمالشاديماللغجغدةمدحراضيمدردارمغال يم يغدم ح
ل يغدمالشاديل.

ل2ل

ل1لمػػمأدغمالقا ـم يداهلل،متاريخ ،...مصم.156

ل2لم ػمملاترمالد فم ي دغلي،مورقات ،...مصم،444م.445

~ ~ 47

سامإلأمل دفم

الفصل الثاني
األوضاع السياسية لمنطقة األوراس من
2381م ــ 2381م
أوال :التوغل الفرنسي في األوراس
ثانيا :المقـــاومة الشعبيــــة
أ ـ مقاومة الحاج أحمد باي باألوراس
ب ـ مقاومة الصادق بن الحاج 2383م ـ 2318م
ج ـ مساعدة سكان األوراس لمقاومة 2382م
د ـ مقاومة العامري 2381م

الفصل الثاني.............:األوضاع السياسية لمنطقة األوراس بين  2381ـ 2381
أوال 9التوغل الفرنسي في األوراس
تمثؿ سنة  7382ـ بداية المقاومة في منطقة األوراس وذلؾ بعد االستيالء الفرنسي عمى
قسنطينة في نفس السنة ،وقد ارتبط ىذا الحدث بشخصية "أحمد باي" الذي انسحب إلى منطقة
األوراس بعد سقوط عاصمتو قسنطينة ،واحتمى بقبائميا ( األوراس) .حيث وجد عندىا السند
وحسف االستقباؿ ،وقد انظـ إليو معظـ سكاف تمؾ القبائؿ باألوراس لمساعدتو في مقاومة
االستعمار الفرنسي ومنعو مف التوغؿ داخؿ األوراس.
لقد كاف "الدوؽ دوماؿ"

)(

()1

يتولى القيادة العميا لمجيش الفرنسي في الشرؽ الجزائري في

يوـ  50ديسمبر سنة  7388ـ ،لقد قاـ بتكثيؼ الحمالت العسكرية عمى مناطؽ تواجد أحمد
باي باألوراس ،واقامة مراكز في منطقة األوراس أيضا والقنطرة وبسكرة في استراتيجية متكاممة
بغرض دفع المقاومة خارج المناطؽ التمية.

()2

لقد توجيت القوات الفرنسية مف قسنطينة إلى الجنوب الشرقي بقيادة "الدوؽ دوماؿ" ،حيث
وصمت إلى باتنة في يوـ 78فيفري سنة 7388ـ ،وكونت معسك ار لقواتيا .وواصمت الحممة
فتـ احتالليا في  58مارس مف نفس السنة.
زحفيا جنوبا عبر ممر القنطرة إلى بسكرة ّ
بعد احتالؿ بسكرة وتمركز القوات الفرنسية فييا قامت في  70مارس 7388ـ بإرساؿ
قوات بقيادة الدوؽ دوماؿ مف بسكرة متجية إلى قرية (مشونش) الواقعة شماؿ شرؽ بسكرة ،التي
( )1ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص .771

()

ػ الدوؽ دوماؿ ( )Duc D’umaleاسمو (ىنري ،أوجيف ،فميب ،لويس دو أورلياف) .ولد بباريس في  71جانفي 7311ـ،

تخرج مف مدرسة فنساف في سالح الرماة ،وتقمّد رتبة نقيب في سنة 7348ـ كما شارؾ إلى
االبف الرابع لمممؾ لويس فميبّ .
ثـ
جانب أخيو الدوؽ أورلياف في معركة العفروف سنة 7385ـ وثنية موزاية ،ومعركة وادي الزبوج .تقمد عمى إثرىا رتبة ّ
مقدـّ ،
عاد إلى الجزائر في سنة 7381ـ .اشتير باالستيالء عمى زمالة األمير عبد القادر في  71ماي 7388ـ .عيف حاكما عاما

في الجزائر في يوـ  17سبتمبر سنة 7383ـ .أنظر ،يوسؼ تممساني ،التوسع الفرنسي في الجزائر  0721ـ ،0761

أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ،إشراؼ يوسؼ مناصرية ،جامعة الجزائر ،قسـ التاريخ،1558 ،
 ،1550ص .118

( )2ػ المرجع نفسو ،ص .118
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الفصل الثاني.............:األوضاع السياسية لمنطقة األوراس بين  2381ـ 2381
تجمع فييا المجاىدوف مف مختمؼ أعراش األوراس.

()1

(*)

بقيادة "محمد الصغير"

خميفة األمير

عبد القادر باألوراس ومشاركة سيدي ابراىيـ بف سي الصادؽ بف الحاج ،لتحريضيـ عمى
الثبات والمقاومة.

يوـ.

استمر القتاؿ نصؼ
لقد كانت أوؿ مواجية مباشرة تخوضيا القوات الفرنسية في األوراس و ّ

()2

وقد قاـ الدوؽ دوماؿ بيذا اليجوـ عمى قرية مشونش لالنتقاـ مف أعراش ىذه القرية

بحجة مواالتيـ لخميفة األمير عبد القادر ،حيث أمر بحرؽ دورىـ ومصادرة مواشييـ ومؤونتيـ.
أف سكاف قرية مشونش أصروا عمى الدفاع عف أنفسيـ ،فقاموا بقتؿ
بالرغـ مف ذلؾ إالّ ّ

ستة فرنسييف نجد مف بينيـ ضابط وجرحوا أزيد مف  71أخريف ،في حيف قتؿ  78مف أىؿ
()3

القرية وجرح عدد كبير مف بينيـ النساء واألطفاؿ.

لقد كاف المقاوموف يدفعوف الصخور مف المرتفعات لتتدحرج صوب المياجميف ،لكف
صعوبة أرض المنطقة أعاقت حاممي القنابؿ والضباط الذيف كانوا يتولوف ميمة فتح الطريؽ
أماميـ ،حيث كانوا أوؿ مف يصاب.
لقد خمفت المعركة خسائر فادحة لمسكاف ،حيث دمرت مخازنيـ وأحرقت قراىـ كما ذكرنا
سابقا ،وكانت خسارة الفرنسييف في األرواح فادحة أيضا .لقد اعترؼ الفرنسيوف بضراوة

( )1ػ محمد العيد مطمر ،االحتالل الفرنسي لمنطقة األوراس ( 0733ـ  ،)0773تاريخ األوراس ونظاـ التركيبة
االجتماعية ،...انتاج جمعية أوؿ نوفمبر ،دار الشباب ،باتنة ،ص.717

(**)

ػ محمد الصغير بف أحمد بف الحاج ظير عمى مسرح األحداث بعد شغور منصب الخميفة في الزيباف بعد استشياد فرحات

بف السعيد ،ولما عرض محمد الصغير بف أحمد بف الحاج والءه وأبدى استعداده لخدمة دولة األمير ،عينو األمير عبد القادر

خميفة لو عمى الزيباف .ودعمو بكتيبة مف الجند لمجابية األعداء وقوات ابف قانة عمى اإلقميـ .أنظر ،ابراىيـ مياسي ،خمفاء

األمير بالزيبان ،المجمة الخمدونية ،العدد  ،58دار اليدى ،الجزائر ،ديسمبر  ،1558ص .21 ،20

( )2ػ محمد العيد مطمر ،االحتالل  ،...ص .711 ،717
( )3ػ بف يوسؼ تممساني ،المرجع السابق ،ص .112
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الفصل الثاني.............:األوضاع السياسية لمنطقة األوراس بين  2381ـ 2381
المعركة،

()1

واستبساؿ أىؿ مشونش في الدفاع عف أرضيـ ويظير ذلؾ جميا في الموحة التي
()2

أنجزىا "رافيو" (.)Raffet

لـ تتوقؼ اليجومات الفرنسية عند ىذا الحد بؿ واصمت ىجوماتيا وحمالتيا العسكرية
ضد قرى أخرى مف قرى األوراس ،حيث قاموا بيجوـ ضد (أوالد سمطاف) الذيف اغتنموا فرصة
ّ
انشغاؿ الدوؽ دوماؿ في الزيباف وجبؿ أحمر خدو لمياجمة المعسكر الفرنسي في باتنة لتخفيؼ
الضغط عمى إخوانيـ في المناطؽ المحاصرة.
ونتيجة ليذا قامت القوات الفرنسية بمياجمة قبيمة أوالد سمطاف بقيادة الدوؽ دوماؿ،
وكانت ىذه القبيمة قد قامت بحماية الحاج أحمد باي الذي التجأ إلييا عند سقوط قسنطينة سنة
7382ـ .والذي كاف يشكؿ خط ار عمى االحتالؿ والتوسع الفرنسي في األوراس.
في  18أفريؿ  7388ـ انطمقت القوات الفرنسية مف باتنة متوجية نحو مرتفعات نقاوس،
()3

حيث دارت بينيـ وبيف سكاف المنطقة معركة ضارية.

وقد كبدىـ ىذا اليجوـ خسائر بشرية

اضطرت القوات الفرنسية إلى التراجع وبرروا ىذه اليزيمة لعامؿ الضباب
لمجانب الفرنسي ،مما
ّ
الذي أربؾ الجيش النعداـ الرؤية.

وبعد مرور أسبوع مف المعركة السابقة الذكر جددت القوات الفرنسية محاولتيـ لممرة
الثانية في  57ماي 7388ـ بعد أف وصمتيـ امدادات إضافية مف باتنة ومف شيخ العرب
بالزيباف ومف قوـ الحضنة بقيادة " العربي بف بوضياؼ " .مما جعؿ معركة  57ماي أكثر
ضراوة مف األولى تكبد فييا الطرفاف خسائر في األرواح منيا مقتؿ  17فرنسيا وجرح 21
شخصا.

( )1ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...المرجع ،ص .715
( )2ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .03

( )3ػ بف يوسؼ تممساني ،المرجع السابق ،ص .113
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الفصل الثاني.............:األوضاع السياسية لمنطقة األوراس بين  2381ـ 2381
ما يميز ىده المعركة ىو تضامف العديد مف األعراش والتحاقيا بأوالد سمطاف ،ولتخفيؼ
(*)

الضغط عمى أوالد سمطاف ومنطقة بمزمة

أيضا ىاجـ سكاف األوراس القاطنيف شرؽ باتنة

المركز العسكري الفرنسي بباتنة ،مما اضطر الدوؽ دوماؿ إلى نجدة قواتو في باتنة وفؾ
الحصار عنيا في  53ماي .7388
ولزيادة الصراع بيف مختمؼ القبائؿ قاـ الجيش الفرنسي بتوفير الحماية لبعض القبائؿ
(**)

الموالية لشيخ العرب "ابف قانة"

والموالية لشيخ الحضنة أعواف السمطة الفرنسية ،لتخريب

المحاصيؿ الزراعية والحقوؿ التابعة ألوالد سمطاف بتسريح المواشي والدواب فييا عقابا لمثائريف.
لقد ذكر الدوؽ دوماؿ في التقرير الذي رفعو لممارشاؿ "بيجو" بتاريخ  51جواف 7388
أنو أعطى األوامر لشيخ العرب ابف قانة بتخريب المزارع والتي تحولت إلى خراب.

()1

في حيف نجد محمد الصغير بف أحمد بمحاج خميفة األمير عبد القادر في الزيباف قد
استغؿ فرصة انشغاؿ القوات الفرنسية بالمواجيات الواقعة في األوراس لالنقضاض عمى الحامية
العسكرية الفرنسية المتواجدة في بسكرة ليمة  71ماي 7388ـ.
انتيت العممية بقتؿ الضابط الفرنسي ماعدا ضابط واحد يدعى ( .)pelisseاستطاع أف
يفر إلى طولقة في جناح الظالـ رفقة أحد أتباع ابف قانة ،وفي اليوـ الموالي دخؿ "محمد بف
ّ

(*)

ػ تعد منطقة بمزمة عامرة بالسكاف ،ومف أىـ قبائميا أوالد بوعوف ،وحيدوسة ،وأوالد فاطمة ،واوالد سمطاف .أنظر ،عبد الحميد

زوزو ،األوراس  ،...ص .21

(**)

ػ ػ بوعزيز بف قانة حميؼ آخر لمفرنسييف عرؼ بمحاربتو لخميفة األمير عبد القادر ،لقد ارتبؾ حماقات ضد السكاف المواليف

لخصمو ،غدر بابف أختو الحاج أحمد باي الذي انيزـ أماـ الفرنسييف في قسنطينة بتاريخ  78أكتوبر 7382ـ ،واستمر ىذا
الشيخ بالتعاوف مع السمطة الفرنسية حيث كمّفتو في  52أكتوبر 7384ـ بمحاصرة واحة الزعاطشة وزاوية الشيخ بوزياف مف

الناحية الجنوبية .أنظر ،محمد الصالح بجاوي ،متعاونون ومجندون جزائريون في الجيش الفرنسي0721ـ  ،0807دار

القصبة ،الجزائر ،1554 ،ص .713 ،711

( )1ػ بف يوسؼ تممساني ،المرجع السابق ،ص .125 ،114
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الفصل الثاني.............:األوضاع السياسية لمنطقة األوراس بين  2381ـ 2381
أحمد بمحاج" مدينة بسكرة عائدا إلييا وسط فرحة سكانيا ،حيث وجد في استقبالو رجاال مف
()1

مختمؼ المداشر والقرى.

أعد حممة عسكرية في  78ماي 7388ـ لتتوجو إلى
ما إف بمغ الخبر الدوؽ دوماؿ حتى ّ
بسكرة ،وبقدوـ ىذه القوات إلى بسكرة انسحب خميفة األمير عبد القادر إلى أوالد داود باألوراس،
حيث حاوؿ تحريض سكاف المداشر عمى الجياد.
سعى إلى تنسيؽ الجيود مع الحاج أحمد باي الذي كاف وقتيا متواجدا بقرية نارة الواقعة
لكف جيوده لـ تنجح وليذا
عمى وادي عبدي كما سنذكر فيما بعد في مقاومة الحاج أحمد بايّ .
السبب قاـ بتركيز جيوده لمالقاة القياد.

ثانيا 9المقاومة الشعبية
أ ـ مقاومة الحاج أحمد باي باألوراس9
(*)

لقد حارب الحاج أحمد باي

خالؿ فترة حكمو في بايمؾ قسنطينة مف 7311ـ إلى غاية

7382ـ التوسع الفرنسي في والية الجزائر ،حيث رفض التفاىـ أو التراضي مع الفرنسييف

( )1ػ بف يوسؼ تممساني ،المرجع السابق ،ص.125،127

(*)

ػ ولد الحاج أحمد باي بمدينة قسنطينة سنة7231ـ ،وىو مف فئة الكراغمة الناتجة عف زواج األتراؾ مف نساء جزائريات.

تمقى تعميمو بمنطقة بسكرة أيف كاف عند أخوالو (بف قانة) ،عند عودتو مف البقاع المقدسة عيف خميفة الباي في قسنطينة سنة

لمدة ثالث سنوات ،وفي سنة 7311معيف بايا عمى قسنطينة .خاض أحمد باي معركة ضد الجنراؿ كموزيؿ سنة
7372ـ ّ
7382ـ بقيادة الجنراؿ دامريموف وداـ القصؼ أربعة أياـ ،وفي سنة 7383ـ اشتبؾ الباي أحمد والعدو الفرنسي في معارؾ
كثيرة تناوب فييا النصر واالنيزاـ ،وبعد  73سنة مف الكفاح خارت قوى الباي باإلضافة إلى خيانة خالو بف قانة بوعزيز الذي
انظـ إلى طرؼ الفرنسييف ،فمـ يجد أحمد باي سبيال لممقاومة غير االستسالـ لمقوات الفرنسية وظؿ محبوسا تحت الرقابة

المشددة حتى توفي سنة  .7305أنظر ،بشير بالح ،تاريخ الجزائر المعاصر من  0721إلى  ،0878ج ،7دار المعرفة،

الجزائر ،1551 ،ص .738 ،738
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ضدىـ).
واختار الجياد ّ

()1

حيث قاد المقاومة في الشرؽ الجزائري بعزـ وتصميـ.

كاف حاض ار في المعركة التي سقطت عمى إثرىا مدينة الجزائر في يد القوات الفرنسية،
وبسقوط مدينة الجزائر العاصمة عاد الحاج أحمد باي إلى قسنطينة ،وبدأ في تنظيـ قواتو لمدفاع
عف بايمؾ قسنطينة وضواحييا .واجو القوات الفرنسية في اليجوـ الذي شنتو عمى قسنطينة سنة
7381ـ بقيادة "الجنراؿ كموزيؿ".
استطاع الحاج أحمد باي أف ييزـ الجيوش الفرنسية وبسبب ىذه اليزيمة قامت السمطات
الفرنسية بعزؿ كموزيؿ واستدعائو إلى باريس.

()2

وفي إثر االنتصار الذي حققو الحاج أحمد باي

عمى القوات الفرنسية قاـ بإرساؿ رسالة إلى السمطاف العثماني ليعممو بانتصاره وطمب الدعـ
منو،
لقد لبى السمطاف العثماني طمب باي قسنطينة ،وأرسؿ لو في ربيع 7382ـ أربعة سفف
أف باي تونس حاؿ
مشحونة بالجنود ،و 71مدفعا ،و  705مف المتخصصيف في المدفعية .إالّ ّ

دوف وصوؿ ىذا المدد إلى أحمد باي ،وقاـ باالستيالء عمى المدافع ،أما بالنسبة لمجنود لـ

يسمح ليـ بالنزوؿ وعاد ىؤالء الجنود بسفنيـ مف حيث أت ْو.
في شير أكتوبر سنة 7382ـ قامت القوات الفرنسية بيجوـ ثاني عمى قسنطينة ،وكانت
()3

تظـ  77ألؼ مف الجنود مزوديف بمدافع فتاكة.

حاصروا المدينة لمدة ثمانية أياـ وقاموا

بقصفيا بعد ذلؾ إلى أف سقطت المدينة في يد القوات الفرنسية.

( )1ػ عبد الجميؿ التميمي ،العمم القسنطيني أثناء حكم الحاج أحمد باي آخر بايات قسنطينة ،مجمة األصالة ،العدد،10،11
أكتوبر ،نوفمبر  ،7423ص .20

( )2ػ عمار قميؿ ،ممحمة الجزائر الجديدة ،ج ،7دار البعث ،قسنطينة ،الجزائر ،7447 ،ص .83 ،82

( )3ػ سعيد بورناف ،شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ( 0721ـ  )0851رواد المقاومة الوطنية في القرن التاسع عشر،

ط ،1ج ،1دار األمؿ لمطباعة ،الجزائر ،1558 ،ص .751 ،757
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لقد فرضت الظروؼ عمى أحمد باي باالنسحاب نحو الجنوب ،حيث كاف يتنقؿ مف قرية
إلى قرية ،ومف الجبؿ إلى السيؿ ،وبينما كاف في جبؿ أحمر خدو اتصمت بو السمطات
لكنو رفض ذلؾ رفضا قاطعا.
الفرنسية في باتنة وبسكرة وعرضت عميو االستسالـ ّ
عمى مواصمة جياده و مقاومة العدو.

()1

أصر
و ّ

لقد كاف انسحاب أحمد باي امتثاال لرأي خالو بوعزيز بف قانة إلى الزيباف الذي خانو فيما
(*)

بعد بانضمامو إلى السمطات الفرنسية ،لمواجية خصمو "فرحات بف السعيد"

الذي كاف يحكـ

بسكرة .إلى أ ف قاـ أحمد باي بعزلو مف منصبو ،وانتزعيا منو خميفة األمير عبد القادر "عمي
التيطري محمد البركاني" في ماي 7383ـ ،لكف أحمد باي تراجع إلى (النمامشة) لبعث
استمرت في مالحقتو
لكف القوات الفرنسية
المقاومة عاـ 7381ـ وقضى فييا ّ
مدة شيريف ّ
ّ
فانسحب بعدىا إلى األوراس حيث احتمى بزاوية الشيخ "ابف عباس" بقرية منعة.

()2

ثـ نزؿ إلى اليضاب العميا شماؿ جباؿ األوراس.
استقر مع أسرتو بيا ّ
ّ
مدة سنة كاممةّ ،

تجمع حولو األنصار بمغ عددىـ حوالي ألؼ فارس عسكر بيـ في سيؿ (الطاقة) عند
حيث ّ
سفوح جباؿ بمزمة مف أجؿ االستعداد لمياجمة قسنطينة.

( )1ػ بساـ العسمي ،المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي ( 0721ـ  ،)0727دار النفائس ،الجزائر ،7435 ،ص .712

(*)

ػ ػ فرحات بف سعيد كاف شيخا لمعرب يمقب بثعمب الصحراء ،عزؿ مف قبؿ أحمد باي واتخذ مف ذلؾ موقفا معاديا لو ،حيث

خاض العديد مف المعارؾ ضد أحمد باي وأخوالو بف قانة ،وقد تواجيوا في معركة بالزيباف ىزـ فييا فرحات بف سعيد ،والتجأ
غير وجيتو نحو األمير عبد القادر الذي
إلى أوالد نايؿ وبعدىا طمب اإلمداد مف الفرنسييف لكنيـ ماطموه ولـ يمبوا طمبو .وليذا ّ
كاف يسعى الستقطاب قادة مقاطعة قسنطينة ،وخالؿ سنتي ( 7385ػ  )7387استطاع بف سعيد مضايقة القبائؿ الموالية ألوالد
بف قانة ،ويمنعيـ مف االرتياد بمواشييـ لمبحث عف الماء ،وفي صيؼ 7387ـ قاـ بجولة في الزيباف م ّكنتو مف جمع الضرائب
أف بعض البوازيد قد غدروا بو وقتموه بأوالد جالؿ في سبتمبر 7387ـ .أنظر ،إبراىيـ مياسي ،المرجع السابق ،ص  10ػ
إالّ ّ
.14

( )2ػ بشير بالح ،المرجع السابق ،ص .774 ،773
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اشتبؾ مع القوات الفرنسية والتي نجحت في اضعاؼ قوة الحاج أحمد باي عندما تمكنت
مف االستيالء عمى ممتمكات سكاف تمؾ المنطقة ،مما اضطر فييا أحمد باي بااللتجاء إلى أوالد
سمطاف .في جباؿ بمزمة.
في ىذه تمكف أحمد باي أف يخوض مع رجاؿ قبائؿ أوالد سمطاف معارؾ عديدة ضد
()1

القوات الفرنسية ،حيث استطاع أف يشحد اليمـ ويدعوا الناس إلى الجياد.

لقد دارت أحداث

ضد الدوؽ دوماؿ ابف الممؾ الفرنسي لويس فميب
(معركة أوالد سمطاف) في ربيع 7388ـ ّ
والقوات التي قاـ الباي بجمعيا.

()2

وفي أثناء إقامة أحمد باي عند أوالد سمطاف خرج مف سطيؼ طابور تمركز عند (أوالد
عمي) ،وفي نفس الوقت انطمقت قوات فرنسية مؤلفة مف  1855جندي و  155فارس مف
قسنطينة وعسكرت بسيؿ (عيف لكبيرة) بباتنة ،وقد تواجو معيـ أحمد باي بعد جمعو ألوالد
مدة يوميف.
سمطاف ودارت بينيـ معركة دامت ّ
مرة أخرى
كانت نتيجة ىذه المعركة انسحاب القوات الفرنسية وعودتيا إلى سطيؼ .لتعود ّ

بعد ثمانية ّأياـ عندما عززت قواتيا مف سطيؼ ،وكاف ذلؾ في أفريؿ 7388ـ ،حينما عيف
الدوؽ دوماؿ عمى رأس مقاطعة قسنطينة ،وقد قاـ ىذا األخير بالسير رفقة قبائؿ (األعراب

ضد أحمد باي في حيف كانت قوات ىذا األخير تتكوف مف  255فارس وجندي.
والتمية) ّ
باإلضافة إلى أوالد سمطاف حيث تقابؿ الطرفاف لمدة يوميف كامميف كانت فيو ىذه المعركة
شديدة ،حيث وصفيا أحمد باي في مذكراتو " 5بأنيا أدمى معركة حضرتيا حياتي ".

( )1ػ ناصر الديف سعيدوني ،الجزائر منطمقات وآفاق "مقاربات لمواقع الجزائري من خالل قضايا ومفاىيم تاريخية" ،ط ،1عالـ
المعرفة ،الجزائر ،1554 ،ص .00 ،08

2
ضد االستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر ،مجمة
( ) ػ يحيى بوعزيز ،مظاىر المقاومة وروادىا في الشرق القسنطيني ّ
األصالة ،العدد24ػ  ،31تصدرىا و ازرة الشؤوف الدينية واألوقاؼ ،الجزائر ،7435 ،ص .45
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مف حسف حظ أحمد باي ورفاقو نزوؿ األمطار بغ ازرة إضافة إلى الضباب الكثيؼ الذي
غطى المنطقة ،حيث استفادوا مف األحواؿ الجوية السيئة التي ساعدتيـ في ردع العدو،
وباإلضافة أيضا إلى المنطقة التي حالت دوف تقدـ القوات الفرنسية .لكف بالرغـ مف كؿ ذلؾ إال
أف القوات الفرنسية حاولت اليجوـ مرات عدة عمى المقاوميف في الجباؿ إلى أف تمكنت مف
ّ
اختراقيا في  53ماي .7388

لقد أحدثت أض ار ار بميغة أثرت عمى سير المعركة ،حيث وصمت القوات الفرنسية إلى قمة
الجبؿ والتي تعرؼ باسـ (البتر) ،وقد ذكر أحمد باي بأنو يشارؾ في ىذه المعركة بسبب
المرض الذي ألـ بو.
لكف بفضؿ رجالو واخالصيـ لو تمكنوا مف ابعاده عف أرض المعركة ،حيث قاموا بحممو
عمى النعش،

()1

وتـ ذلؾ خالؿ الميؿ أيف قاموا بالتوجو إلى جبؿ
وأبعدوه إلى مكاف آمفّ .

(متميمي) ،وفي اليوـ الموالي توجيوا إلى (الدايا) وبعدىا كانت الوجية إلى (بني فرح) .أيف
ثـ انتقؿ إلى (منعة) في قمب األوراس.
قضى عندىـ بضعة أياـّ ،

()2

أيف تقيـ أغمب أفراد أسرتو

مدة
تحت رعاية عائمة ابف عباس صاحب زاوية منعة المعروفة باسمو (ابف عباس) ،فمكث بيا ّ
سنة إلى أف شفي مف مرضو ،بقي ىناؾ ينتظر تغير األحواؿ ليواصؿ جياده مرة أخرى.
لقد استأنؼ أحمد باي القتاؿ في  58ماي 7380ـ في كؿ مف (وادي عبدي ووادي
العرب) في شكؿ مالحـ ،كما خاض معارؾ أخرى في نفس الشير ونفس السنة في أماكف
أخرى بمنطقة األوراس نذكر منيا( 5بوحمامة) وفي (بني مجانة) وأيضا في (دوار حيدوسة)
بوادي عبدي.

( )1ػ محمد العربي الزبيري ،مذكرات أحمد باي ،السيؿ ،الجزائر ،1554 ،ص .18 ،18
( )2ػ المرجع نفسو ،ص .10
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لكف تفوؽ القوات الفرنسية في العدد والعدة مكنيـ مف السيطرة عمى العديد مف قبائؿ
األوراس مثؿ( 5أوالد عبدي والولجة والخنقة وأوالد داود وبني بوسميماف ،)...وبيذا تكوف القوات
الفرنسية قد تمكنت مف السيطرة عمى جباؿ األوراس.
وفي نفس الوقت تمكنت مف تضييؽ الخناؽ عمى الحاج أحمد باي الذي استمرت القوات
أف أحمد باي قد التجأ إلى عرش (أوالد عبد الرحماف) عند جبؿ
الفرنسية في مالحقتو ،مع العمـ ّ
أحمر خدو ،والذيف عاىدوه عمى الدفاع عنو وعدـ تسميمو لمقوات الفرنسية ميما كاف األمر .لقد

مكث ىناؾ مدة سنتيف.

()1

خالؿ الفترة التي أقاميا الحاج أحمد باي عند أوالد عبد الرحماف زادت قوتو كما زادت
عزيمتو في مواجية العدو الفرنسي الذي كاف قد جيز لحممة عسكرية ما بيف جواف وجويمية سنة
 7380ـ ،وكاف مقر انطالقيا سطيؼ في اتجاه (الحضنة) وأحوازىا ،وكاف مف ضباطيا العقيد
"شاسموب لوباز" والكابتف "مسمر".
لما كاف قائد أوالد عبد الرحماف يرفض الرضوخ ألوامر الفرنسييف ،فيما يتعمؽ بجباية
الضرائب .قامت القوات الفرنسية بحممة إلخضاع القبائؿ ،وخالؿ ىذه األحداث فوجئت بقوات
أوالد عبد الرحماف التي قامت بمياجمتيا واستولت عمى العديد مف المواشي التي كانت بحوزة
شنوىا
الفرنسييف ،والتي كانت في األصؿ لألىالي .فقد قاموا بأخذىا منيـ خالؿ الحمالت التي ّ

عمييـ.

()2

ونظ ار لموضع الذي آلت إليو القوات الفرنسية اضطرت لالنسحاب في  74جواف 7380ـ
لكف القوات
إلى سطيؼ ،وىذا تحت ضغط المقاومة التي كاف يدعميا الحاج أحمد بايّ ،

( )1ػ ناصر الديف سعيدوني ،الجزائر ،...ص .04

2
بوعزة ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم  0721ـ  ،0737دار الحكمة ،الجزائر،
( ) ػ بوضرساية ّ
 ،1575ص .73 ،72
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الفرنسية أعادت اليجوـ عمى قبائؿ األوراس لالنتقاـ مف أوالد عبد الرحماف ،ولمقضاء عمى
جيوب المقاومة في المناطؽ الجبمية.
لقد بقي الحاج أحمد باي يدعِّـ ك ّؿ قبيمة تشير سالحيا في وجو العدو الفرنسي ،وكانت
الصمة بينو وبينيـ وثيقة وقوية ،وىذا ما زاد مف تخوؼ الفرنسييف مف نفوذه ىذا.

()1

وقد قاـ

الحاكـ العاـ الجديد عمى باتنة "كاف روبير" ( )Canrobertباالستعالـ عنو في مطمع عاـ
بأف بعض الناس يسعوف إلى تسميـ الحاج أحمد باي ليـ فقاـ
7382ـ ،حيث وصمو عمـ ّ
بتكميؼ "ساف جرماف" الذي كاف حاكما عمى بسكرة لمبحث عنو واغالؽ ك ّؿ المسالؾ الجنوبية

حتّى ال يفمت إلى الصحراء .وقد تمت محاصرتو فعال مف ك ّؿ جية ،كما فعموا باألمير عبد
القادر بغرب البالد أواخر 7382ـ.

()2

الصحية والعسكرية ال تسمح لو بمواصمة الكفاح .ضؼ إلى ذلؾ فرض
كانت حالة الباي
ّ

القوات الفرنسية حصا ار شديدا عمى معظـ القبائؿ في األوراس مف ك ّؿ جية طيمة شير ماي،
وبداية شير جواف سنة 7383ـ.
اضطر
لـ يعد بمقدور تمؾ القبائؿ المحاصرة مساعدة أحمد باي أو حمايتو ،وعميو فقد
ّ
()3

إلى طمب األماف مف القوات الفرنسية ،مذك ار السمطة الفرنسية بأف يعامؿ بشرؼ.
الحاج أحمد باي بتاريخ  50جواف 7383ـ.

واستسمـ

()4

تـ استسالـ أحمد باي بعد تبادلو عدة رسائؿ مع القائد الفرنسي في بسكرة لوضع حد
لقد ّ

لمعداوة القائمة بينيما ،كما يمقى رسالة مف قائد باتنة يعده فييا باألماف واعادة ك ّؿ أمالكو
( )1ػ بوضرساية بوعزة ،المرجع نفسو ،ص .813

( )2ػ يحيى بوعزيز ،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب ،ج ،7دار اليدى ،عيف مميمة الجزائر،1554 ،

ص.878

( )3ػ صالح فركوس ،إدارة المكاتب العربية واالحتالل الفرنسي لمجزائر في ضوء شرق البالد  0733ـ  ،0760منشورات
باجي مختار ،عنابة  ،1551 ،ص .01

( )4ػ العربي منور ،تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر ،دار المعرفة ،الجزائر ،ب س ف.723 ،
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ومكتسباتو ،وقد استحسف ذلؾ أحمد باي .حيث ذكر فييا قائال  5 5وامتألت نفسي حبو ار ليذا
الوضع الجديد."...

()1

وكتب الحاج أحمد باي رسالة في  57سبتمبر سنة 7383ـ إلى النقيب

"دي نفوكي" ليعتني بثرواتو وممتمكاتو .حيث قاؿ فييا " 5بمغني وتحققت بو أنؾ ػ ػ المقصود بو
دي نفو ػ ػ ما فرطت في  ...حوائجي ،كيؼ ال وأنت المصرؼ عمي في جميع األمور ،فاهلل
يجازيؾ بالخير ".

()2

لقد ظؿ الباي تحت مراقبة السمطات الفرنسية طيمة فترة استسالمو ،حيث مكث في بسكرة
ثـ ُنقؿ إلى مدينة قسنطينة وعند اقترابو مف المدينة خرج أىميا الستقبالو ترحيبا
ّ
مدة يوميفّ ،

مدة ثالثة أياـ أخرى ،وفي اليوـ ال اربع نقؿ إلى الجزائر العاصمة.
بعودة باييـ القديـ .مكث فييا ّ

قدمت لو مف طرؼ السمطة الفرنسية أالّ ّأنو أجبر عمى اإلقامة
بالرغـ مف الوعود التي ّ

بمدينة الجزائر تحت الرقابة الفرنسية.

بقيت تمؾ الوعود حب ار عمى ورؽ ولـ يتحقؽ منيا شيء ،وقد قاـ أحمد باي بمراسمة
النقيب دي نوفو مدير الشؤوف العربية بقسنطينة في  57جويمية سنة 7383ـ يخبره بوصولو
إلى الجزائر كما يوصيو عمى أموالو وثرواتو.
اكتفت السمطة الفرنسية بتخصيص منحة لو سنويا ِّ
لسد حاجاتو ومصارفو الضرورية،
وبقيت ثروات الحاج أحمد باي وك ّؿ ممتمكاتو في يد السمطات الفرنسية ،بينما بقي ىو تحت
الرقابة الفرنسية إلى أف توفي عاـ 7305ـ بعد جياد داـ حوالي ثمانية عشر سنة.

()3

ب ـ مقاومة الصادق بن الحاج 0747 9ـ 0748

( )1ػ محمد العربي الزبيري ،المرجع السابق ،ص

.12

( )2ػ صالح فركوس ،الحاج أحمد باي قسنطينة  0715ـ  ،0741ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1552،ص .753
( )3ػ المرجع نفسو ،ص .41 ،47
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(*)

تعتبر مقاومة "الصادؽ بف الحاج"

استم اررية لممقاومة الشعبية في منطقة األوراس .قاـ

سي الصادؽ بف الحاج بتأسيس زاوية سيدي المصمودي (تيبرماسيف) في جبؿ أحمر خدو،
والى جانب الدور الذي تمعبو في الدعوة إلى طمب العمـ لعبت دو ار آخر ،وفي جانب آخر وىو
الجياد في سبيؿ اهلل دفاعا عف الوطف.
لقد قاـ بدعـ العديد مف االنتفاضات منذ سنة 7388ـ ،حيث قاـ سي الصادؽ بف الحاج
(**)

وشيوخ الزوايا الموجودة في المنطقة مثؿ 5زاوية (سيدي عقبة) والزاب الشرقي

عمى الدعوة

بعدة مراسالت واتصاالت شخصية ألتباعو عف طريؽ
أيضا ّ
لمجياد والدفاع عف الوطف ،وقاـ ً
ابنو "الشيخ ابراىيـ الذي كاف أمينو السري.

()1

شارؾ الصادؽ بف الحاج في عدة انتفاضات ومعارؾ قبؿ إعالنو عف الثورة سنة
7303ـ ،ومف أشير المعارؾ التي شارؾ فييا والممتدة مف الجنوب الشرقي لألوراس إلى
الجنوب الغربي منو نجد معركة مشونش التي اندلعت في  70مارس 7388ـ بعد احتالؿ مدينة

(*)

ػ الصادؽ بف الحاج ىو الشيخ محمد الصادؽ بف الحاج الطاىر بف بمقاسـ بف الحسيف مف عرش (أوالد أيوب) بجبؿ أحمر

خدو وجنوب جباؿ األوراس .تربى في أحضاف أسرتو التي اعتنت بتربيتو الدينية ،حفظ القرآف الكريـ في قريتو ،كما قصد زاوية
البرج القريبة مف مدينة طولقة بنواحي بسكرة ،والتي كاف يشرؼ عمييا الشيخ "محمد بف عزوز" ،أصبح الشيخ محمد الصادؽ
مقدما ليذه الزاوية بعد بف عزوز في أوالد أيوب .كما أسس ىو اآلخر زاوية في واحة المصمودي ،ونى إلى جانبيا كتّ ًابا لتعميـ
القرآف الكريـ .شارؾ في العديد مف االنتفاضات والمعارؾ ضد االستعمار ومف أشيرىا 5معركة مشونش سنة 7388ـ كما شارؾ
في ثورة الزعاطشة في أوت  7384ـ ،وقد دعا مريديو وأتباعو إلى المشاركة في ىذه الثورة .كما قاـ بالتحضير لتفجير ثورة
أكتوبر  7330ـ في جنوب جبؿ أحمر خدو ،والتي كانت آخر ثورة شارؾ فييا والتي تعرض خالليا إلى االعتقاد مف قبؿ
القوات الفرنسية ،تعرض لممحاكمة في  11أوت 7304ـ حيث حكـ عميو باإلعداـ ،لكف نابميوف الثالث خفؼ الحكـ إلى النفي
المؤبد فنقؿ إلى سجف الحراش حتى توفي سنة 7311ـ.

أنظر  ،سمسمة المشاريع الوطنية لمبحث ،موسوعة أعالم الجزائر  0721ـ  ،0843منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث
في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر  ،7408الجزائر ،1552 ،ص  813ػ .885

(**)

ػ ػ يمتد الزاب الشرقي شرؽ الزيباف ،ويشمؿ سيدي عقبة خنقة سيدي ناجي وزريبة الوادي وبادس ولقصر والفيض ونفيضة

الرقمة والرويجؿ وطوماس والمزيرعة وسيدي مصمودي وتيودة وقرطة وسريانة وشتمة وعيف الناقة والحوش والسعدة وتخوـ
الصحراء وأحمر خدو .أنظر ،عباس كحوؿ ،المرجع السابق ،ص .4

( )1ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .13
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بسكرة مف طرؼ القوات الفرنسية .وما إف بمغ الخبر الصادؽ بف الحاج قاـ بإرساؿ ابنو ابراىيـ
عمى رأس المقاوميف لمشاركة سكاف الواحة (مشونش) في معركتيـ إليقاؼ الزحؼ نحو الشماؿ.
لقد كاف مف بيف المشاركيف في ىذه المعركة محمد الصغير خميفة األمير عبد القادر،
()1

استقر بمشونش بعد أف طُرد مف بسكرة.
الذي
ّ

وعند وصوؿ ابراىيـ ابف الصادؽ بف الحاج
(*)

مشونش تمركز في منزؿ " محمد أمقراف بف حمودة".

أنظر الممحق رقم (.)10

كانت األوامر ترد إلى المقاوميف والمدافعيف عف مشونش مف ىذا المركز الذي تحوؿ
اليوـ إلى متحؼ .وفي  70مارس 7388ـ ضربت القوات الفرنسية حصا ار شديدا عمى القرية،
وشرعت في قنبمتيا دوف تحديد أىدافيا ،بعدىا أقنع قادتُيا أنفسيـ ّأنيُـ سيدخمونيا في غضوف
لكف المدافعيف عف القرية أثبتوا غير ما توقعتو القوات الفرنسية فانيزمت في
ساعات معدوداتّ .

تجر أذياؿ اليزيمة ،بعدما دامت المعركة يوما
ىذه المعركة ،حيث عادت إلى مركزىا ببسكرة ّ

كامال.

()2

أما المعركة الثانية ىي معركة (وادي أبزار) قرب (سريانة) في  72سبتمبر 7384ـ
ثـ معركة (القنطرة) في أكتوبر
مساندة "لمشيخ بوزياف" في ثورتو بالزعاطشة سنة 7384ـّ ،

 7384ـ التي وجو ليا فرقة بقيادة محمد الصغير بمحاج لمتعرض لقافمة حربية قادمة مف قادمة
مف باتنة محممة بالمؤونة والذخيرة .لقد كانت متجية إلى بسكرة ،لكف أنصار الصادؽ بف الحاج
أجبروىا عمى العودة مف حيث أتت.
( )1ػ اسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص

.13

(*)
جد والد العقيد أحمد بف عبد الرزاؽ المعروؼ حربيا (سي الحواس) الذي كاف مقدـ الزاوية
ػ محمد أمقراف حمودة 5ىو ّ
الرحمانية بمشونش التابعة لمشيخ الصادؽ بف الحاج .أنظر محمود الواعي ،نبذة عن حياة الشيخ الصادق بن الحاج وبعض

معاركو الحربية ضد االحتالل الفرنسي ،تاريخ األوراس ونظاـ التركيبة االجتماعية واالدارية في أثناء فترة االحتالؿ الفرنسي مف

 7384ػ  ،7408انتاج جمعية أوؿ نوفمبر ،دار الشباب ،باتنة ،7433 ،ص .747

( )2ػ فوزي مصمودي ،في ذكراىا ال 051سنة من يتذكر معركة مشونش ببسكرة  ،0733جريدة اليوم ،العدد 71 ،7000

مارس  ،1558ص .72
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ونظ ار ليذه األحداث والمعارؾ التي شارؾ فييا زادت مف شعبيتو سواء أكاف ذلؾ في
منطقة األوراس أو في الزاب ،وىذا ما جعؿ العديد مف اإلخواف والمجاىديف باالنضماـ إليو،
ضد الفرنسييف ،لقد حدثت مقاومتو بيف
وبمساعدة ابنو إبراىيـ عمى القيادة وبالدعوة لممقاومة ّ
لعدة أسباب نذكر
شيري ديسمبر 7303ـ وجانفي 7304ـ ،حيث دامت ألسابيع فقط وىذا ّ
منيا5

()1

نتيجة لتأثره بالمقاومة التي شارؾ فييا منذ سنة 7388ـ إلى غاية 7303ـ ،باإلضافة
إلى وفاة العديد مف رجاؿ المقاومة أمثاؿ" 5الشيخ عبد الحفيظ الخنقي"

(*)

في 7305ـ ،وخميفة

األمير عبد القادر محمد الصغير في 7301ـ ،وقبميـ وفاة الشيخ بوزياف" في 7305ـ ،جعمتو
(**)

يشعر بالمسؤولية وضرورة المقاومة لمنع الزحؼ الفرنسي في األوراس والزاب.

اتباعو لنيج شيوخ الرحمانية في المقاومة ورفض االحتالؿ ،باإلضافة إلى مراقبة السمطة
الفرنسية لتحركاتو ىذا ما أثار غضبو مما دفعو إلى اتخاذ قرار بضرورة المقاومة.

( )1ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .13

(*)

ػ ػ ىو الشيخ عبد الحفيظ بف محمد بف أحمد الوانجمي اليجرسي اإلدريسي الحسنى الخنقي ،ولد ببمدة خنقة سيدي ناجي

حوالي  7234ـ ،بعد عودتو مف الجريد التونسي متأث ار بمرض الكولي ار عقد اجتماعا في  58نوفمبر 7384ـ مع الصادؽ بف
الحاج ومحمد الصغير بف الحاج لمواصمة الكفاح .رغـ خطورة المرض الذي أصابو ،ىذا ما مكف القوات الفرنسية مف

محاصرتو ببيتو العتقالو مما جعمو يقوؿ ..."5الرب طمب ،والكافر طمب ،والغالب يأخذ ."...فتوفي وىو ساجدا سنة 7310ـ مع
العمـ أف المصادر لـ تتفؽ حوؿ تاريخ وفاتو .أنظر ،عباس كحوؿ ،المرجع السابق ،ص .45 ،34

(**)

ػ الزاب 5لغة 9يقاؿ زاب الشيء إذا جرى وساؿ ،واذا جمعت قيؿ زوابي أو زيباف .واصطالحا 9الزاب اسـ يحممو نيراف روافد

دجمة في كردستاف شمالي العراؽ .ويعني أيضا سمسمة جباؿ في الجزائر األطمس الصحراوي بيف جباؿ أوالد نايؿ وأوراس ،بو
واحات خصبة ومزارع نخيؿ أىميا بسكرة ،والزاب األعمى ،والزاب يتكوف مف مناطؽ ثالث وىي 5أوال 5الزاب الظيراوي 5ويشمؿ
طولؽ ،ليشانة ،بوشقروف ،فوغالة .ثالثا 5الزاب الغربي 5يتكوف مف ليوة ،الصحيرة ،لمخادمة ،بنطيوس ،وأوماش .ثالثا 5منطقة
ال ازب الشرقي 5ويشمؿ القرى التالية 5سيدي عقبة ،الدروع ،سيدي خميؿ ،زريبة الوادي ،خنقة سيدي ناجي.
أنظر ،نصر الديف مصمودي ،دور ومواقف العقيد محمد شعباني في الثورة وفي مطمع االستقالل  0843ـ  ،0853مذكرة
لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر ،تخصص المقاومة والثورة التحريرية ،إشراؼ بف يوسؼ تممساني ،جامعة الجزائر،

قسـ التاريخ ،1575 ،1554 ،ص .77 ،75
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بالرغـ مف محاولة السمطة الفرسية الستماتو واغرائو باستعماؿ شيوخ العرب والقياد وبعض
أف كؿ ىذه اإلغراءات قوبمت بالرفض وعدـ القبوؿ أو الرضوخ
العائالت والزوايا الموالية ،إال ّ
()1

لمطالب السمطة الفرنسية.

أعماؿ العنؼ والتخريب وسمب لممتمكات األىالي واحراؽ القرى التي كانت تمارسيا
السمطة الفرنسية في حؽ السكاف بعد ك ّؿ مقاومة ك ّؿ ىذه األعماؿ كانت تزعج الشيخ سي
الصادؽ بف الحاج ،باإلضافة إلى رفضو الشديد لمثؿ ىذه األعماؿ.
رغـ محاوالت السمطة الفرنسية في إضعاؼ عزيمتو إالّ أنيا كمما حاولت أف تثنيو عف
عزيمتو زاد اص ارره عمى الجياد وعدـ الرضوخ .وبقوة الشخصية التي يتمتع بيا زادت شعبيتو
وزادت مف ثقة الناس بو إلى درجة أنيـ مستعدوف إلى الدخوؿ في حرب معو ضد القوات
الفرنسية ما إف يطمب منيـ ذلؾ.
تدخؿ السمطة الفرنسية في شؤوف المنطقة حيث أرادت أف تطبؽ سياستيا وتفرض سيادتيا
يمزـ سكاف
مف خالؿ جباية الضرائب ،وتنظيـ القضاء والتعميـ كإصدارىا منشور سنة 7301ـ ُ
بسكرة إلرساؿ أوالدىـ إلى المدرسة الفرنسية ،ومعنى ذلؾ إلغاء دور الزوايا واإلخواف تماما ليح ّؿ
محمّو دور القايد والقوـ وك ّؿ العمالء برئاسة ضباط المكاتب العربية.

()2

تغير موقؼ الشيخ سي الصادؽ بف الحاج مف خالؿ ثالثة
محاولة السمطة الفرنسية أف ّ

رسائؿ بعثت بيا إليو مف أجؿ أف تقنعو بالرضوخ لألمر الواقع وتقبؿ السيطرة الفرنسية عمى أنيا
مشيئة اهلل والتراجع عف فكرة المقاومة المسمحة ،وقد قامت بذكر بعض المرابطيف الذيف رضخوا
مف قبمِو أمثاؿ( 5سي إسماعيؿ بف عمر مف طولقة ،و سي محمد بف بمقاسـ موؿ
لألمر الواقع ْ

( )1ػ عباس كحوؿ ،المرجع السابق ،ص .713

( )2ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .14
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لكنو أبى
القرقور ،وسي محمد سعيد موؿ تيماسيف) .وطمب منو االقتداء بيؤالء األشخاص ّ
()1

قدميا قادة العسكر لو.
أي اتصاؿ بالفرنسييف ولـ يقبؿ العوض التي ّ
ورفض ّ

عدة رسائؿ لرؤساء الزوايا
لقد قاـ الصادؽ بف الحاج باإلعداد لمثورة ،وذلؾ بإرساؿ ّ
الموجودة في كؿ مف األوراس والزيباف باإلضافة إلى رجاؿ العمـ يدعوىـ فييا إلى الجياد ،وقد
بعثيا مع رجالو ومريديو إلى ك ّؿ مف وثؽ بو .كما اتخذ مف ابنو ابراىيـ أمينو السري في كؿ
()2

الرسائؿ التي كتبيا ىذا كما ذكرنا سابقا .وبفضؿ ىذه الرسائؿ تمقى الناس أخبارىا.

مف بيف ىذه الرسائؿ التي بعثيا الصادؽ بف الحاج تمؾ التي أرسميا إلى "محمد بف عبد
مقدـ مف الطريقة الرحمانية والقاطف بمقربة مف باتنة بتاريخ  11نوفمبر 7330ـ يدعوه
الصمد" ّ
وضد حجنا ...توحدوا
ضد زكاتنا
ّ
ضد صالتناّ ،
ضد دينناّ ،
إف الرومي يعمؿ ّ
لمجياد قائالّ " 5
()3

ضد ىذا الرومي مف أجؿ حماية ديننا ".
وانيضوا ّ

كما بعث برسالة أخرى إلى "أوالد بوعوف" وغيرىـ يدعوىـ فييا إلى الجياد والمقاومة أيضا
كغيرىا مف الرسائؿ التي سبقتيا.

()4

ونالحظ مف خالؿ ىذه الرسائؿ إصرار الصادؽ عمى

الجياد مف أجؿ وطنو ودينو ،وكما تُظير الرسائؿ رفضو لالضطياد الذي كاف يتعرض لو
األىالي بعد ك ّؿ مقاومة مف سمب ونيب وتدمير وحرؽ لمقرى .كما قاـ بجمع المؤونة والسالح
والذخيرة مف داخؿ الزاوية وخارجو.
مر بيا الصادؽ بف الحاج والمضايقة التي تعرض ليا مف قبؿ
بسبب الظروؼ التي ّ

السمطة الفرنسية عجمت في اندالع مقاومتو ففي شير أكتوبر سنة 7303ـ بدأت المناوشات

( )1ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص .707
( )2ػ محمود الواعي ،المرجع السابق ،ص .745

( )3ػ صالح فركوس ،إدارة المكاتب  ،...ص .882
( )4ػ المرجع نفسو ،ص .805
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عدة أماكف منيا "سيدي
بيف أنصار الصادؽ بف الحاج والقوات الفرنسية وقوـ "ابف شنوؼ" في ّ
عقبة" و "الزاب الشرقي".
وعندما قاـ بإرساؿ "ابف كريبع" في شير نوفمبر 7330ـ إلى سيدي عقبة ليبمغيـ عمى
ضرورة الجياد ،وما إف بدأ بقراءة الرسالة أماـ المأل في سوؽ المدينة حتى ثار عميو أنصار
لكف ابف كريبع التجأ إلى منزؿ مقد ـ الطريقة الرحمانية بسيدي
ابف شنوؼ ،وحاولوا اإلمساؾ بو ّ

عقبة .وبتمكف ىذا األخير مف الفرار قاـ ابف شنوؼ بإبالغ القيادة العسكرية ببسكرة عف نوايا
الصادؽ بف الحاج عف االستعدادات التي يقوـ بيا ،وبتحريض السكاف أيضا عمى الجياد
ضدىـ .ونتيجة ليذا الخبر قاـ الجنراؿ "ديزفو"
ّ

(*)

بإرساؿ رسائؿ إلى جميع األعراش بأحمر

ضد الصادؽ بف
خدو وبني بوسميماف وغسيرة والتوابة في  87ديسمبر 7303ـ ليحرضيـ ّ

الحاج )1(.كما اتيمو بالكذب والطمع والكفر .أنظر الممحق رقم (.)11

في  75جانفي 7304ـ انطمؽ الجنراؿ ديزفو مف معسكره (بشتمة) عمى رأس فيمؽ يتكوف
مف  7411مف رماة البنادؽ و  857محارب وفرقة مدفعية وكتيبة اسعاؼ .أما فيما يخص
قوات الصادؽ بف الحاج فبمغ عددىا حوالي  7055مجاىد ،لقد حدث أوؿ تصادـ بيف القوتيف
في منطقة (تينجوليف .)Tounegaline
داـ االشتباؾ نصؼ يوـ ،استشيد فييا عدد مف أنصار الصادؽ بف الحاج ،باإلضافة إلى
الجرحى بينما في الجانب الفرنسي فعدد القتمى والمصابيف فيو أقؿ .لكف القوات الفرنسية لـ

(*)

ػ ديزفو اسمو الكامؿ نيكوال جيؿ توماس مف مواليد سنة 7375ـ في باريس ،عاش أىـ األحداث الفرنسية ،انخرط في

ثـ عقيد سنة 7307ـ ،وبعدىا برتبة جنراؿ
الخدمة العسكرية وعمره 74سنة برتبة مالزـ في سنة 7385ـ ،ونقيب سنة ّ ،7385
ثـ حاكـ لباتنة ( 7301ػ  ،)7300وقسنطينة (  7304ػ  ،)7318وقائد لألركاف ونائب الحاكـ العاـ في
في سنة 7304ـّ ،

7310ـ ،قاد حمالت عسكرية كثيرة أىميا عمى األوراس ،كتب مذكراتو في  17جزء خصص األجزاء مف  58إلى  53لقطاع
الشرؽ " باتنة ػ قسنطينة " .أنظر ،إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .27

( )1ػ محمود الواعي ،المرجع السابق ،ص .741 ،740
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(*)

تتوقؼ عند ىذا الحد بؿ واصمت طريقيا نحو منطقة (القصر)،

وبمجرد وصوؿ القوات

الفرنسية إلى منطقة (سيدي المصمودي) انقسموا إلى قسميف5
القسـ األوؿ 5قاده الجنراؿ ديزفو ،وقد قاـ بدوره بتقسيمو إلى جزئيف األوؿ 5جعؿ منو
حزاما عمى طوؿ الخط الشرقي ،متمرك از في الواحات لممراقبة ،وضرب الحصار عمى رجاؿ
المقاومة .أما الجزء الثاني 5فتوجو إلى سيدي المصمودي ،حيث يوجد الشيخ الصادؽ بف الحاج
بقصر "أوالد أيوب".
أما بالنسبة لمقسـ الثاني 5فكاف بقيادة الصبايحية ،وقد سمؾ طريؽ (مشونش وبانياف) إلى
غاية (غوفي) ،لمحاصرة أحمر خدو مف الجية الغربية.

()1

لممرة الثانية في ليمة  78جانفي 7304ـ بشعبة
بعد المعركة األولى تواجيت القوتيف ّ

(ىينقميف) )**(،أيف تمركز العدو بقواتو ،وفي الصباح بدأت المعركة بيف الطرفيف .لقد استعممت
القوات الفرنسية في ىذه المعركة المدافع والرشاشات،
استمر القتاؿ إلى آخر الميؿ .كانت فيو المعركة شديدة ،نظ ار لعدـ تكافئ القوتيف مف
ّ

ناحية العتاد فضؿ الصادؽ بف الحاج االنسحاب رفقة أوالده ،وك ّؿ مف كاف معو في المعركة
إلى قرية لقصر مركز زاويتو ،وفي الصباح الباكر خرج الشيخ الصادؽ مع عائمتو وك ّؿ أنصاره
متجييف إلى الجية الشرقية ألحمر خدوا.

(*)

()2

ػ تقع بمدة القصر عمى سفح جباؿ أحمر خدو وواد لقصر أما بالمنطقة بمخناؽ ،وتبعد عف بمدة سي المصمودي بحوالي 15

كمـ التابعة لبمدية المزيرعة ،والتابعة لدائرة زريبة الوادي بوالية بسكرة ،وتبعد عف مقر الوالية بحوالي  35كمـ .أنظر ،عباس
كحوؿ ،المرجع السابق ،ص .37
( )1ػ المرجع نفسو ،ص .783

(**) ػ ػ المكاف عبارة شعبتيف يفصؿ بينيما وادي ويبعد ىذا المكاف عف قرية لقصر مقر الشيخ الصادؽ بحوالي  70كمـ ،وتقع
المنطقة كميا في الجنوب الشرقي مف جبؿ أحمر خدو .أنظر ،محمود الواعي ،المرجع السابق ،ص .742

( )2ػ المرجع نفسو ،ص .742
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بينما القوات الفرنسي استغمت الوضع وقامت بمصادرة األمالؾ عمى غرار ما فعمتو
بالزعاطشة قبؿ عشر سنوات،

()1

وفي يوـ  78جانفي 7304ـ أحرؽ الجنراؿ ديزفو الزاوية ،

وخرب قرية لقصر عف آخرىا .وكاف ىذا مف أقسى مظاىر االنتقاـ التي كاف يقوـ بيا الجيش
الفرنسي ،وليكوف الشيخ الصادؽ بف الحاج عبرة لغيره ممف يفكر بالقياـ بالثورة ضد السمطة
()2

الفرنسية.

لقد توعد الجنراؿ ديزفو السكاف الذيف قاموا بمساعدة الصادؽ بف الحاج في مقاومتو
بمصير الزعاطشة (التخريب الكامؿ) ،كما حاوؿ تظميؿ السكاف أيضا مف أجؿ أف يتخموا عف
()3

الصادؽ بف الحاج ،وينظموا إلى السمطة الفرنسية.

أمر الجنراؿ ديزفو قواتو بمتابعة الصادؽ بف الحاج وأتباعو ،وتخريب جميع القرى والقالع
في الجية الشرقية ألحمر خدو ،واالستالء عمى أمواليـ ،وقتؿ كؿ مف اتبع حركة الصادؽ بف
الحاج .كما قامت بنفس الشيء بالجية الغربية  ،وقامت بتخريب القرى ومف بيف ىذه القرى
لمدة يوـ كامؿ.
ثـ قرية بانياف التي جمعوا فييا مآت األشخاص تحت البرد القارس ّ
قرية غوفي ّ
أما الصادؽ بف الحاج لما كاف متوجيا إلى الجريد بالجنوب التونسي ،وعند وصوليـ إلى
ّ

خنقة سيدي ناجي أرسؿ الجنراؿ ديزفو في إثرىـ الصبايحية .مع العمـ أف " بف ناصر أحمد"
كاف الدليؿ الذي يرشد الصادؽ بف الحاج وأنصاره عمى الطريؽ إلى الجريد التونسي،

()4

لكف

( )1ػ صالح عوض ،معركة اإلسالم والصميبية في الجزائر من سنة  0721إلى سنة " 0851دراسة تحميمية" ،ط ،1ج،7

مطبعة دحمب ،الجزائر ،7441 ،ص .718

( )2ػ وفاء بف عمية ،زاوية اليامل وعالقتيا بالمقاومة الشعبية والثورة الجزائرية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ
الحديث والمعاصر ،إشراؼ شاوش حباسي ،المدرسة العميا لألساتذة ،قسـ التاريخ ،بوزريعة ،1553 ،1552 ،ص.31

( )3ػ أبو القاسـ سعد اهلل ،تاريخ ،...ص .700

( )4ػ محمود الواعي ،المرجع السابق ،ص .743

~~55

الفصل الثاني.............:األوضاع السياسية لمنطقة األوراس بين  2381ـ 2381
ىذا األخير ظؿ يراوغيـ إلى أف اعترض أعواف القوات الفرنسية طريقيـ في حوض (وادي
العرب).

()1

واعتقموه رفقة عائمتو ،و 33شخصا مف أتباعو في  15جانفي 7304ـ.

()2

وتـ نقميـ بعدا وفي سرية تامة
قاموا بنقميـ إلى خنقة سيدي ناجي ،ومنيا نقموا إلى بسكرةّ ،

إلى قسنطينة ،وزّج بيـ في السجف إلى أف قُ ّدموا لممحاكمة في  11أوت 7304ـ .أصدر
المجمس العسكري عمى الصادؽ بف الحاج حكما باإلعداـ ،لكف "نابوليوف الثالث" خفؼ عميو

الحكـ فيما بعد إلى النفي طوؿ العمر ،وبعدىا نقؿ إلى سجف الحراش ،وبقي فيو إلى أف توفي
ألـ بو.
في سنة  .7311بسبب مرض ّ
وتـ دفنو في
لما توفي الصادؽ بف الحاج نقؿ مف قبؿ مريديو إلى جبؿ أحمر خدوّ ،

تبرماسيف .أما بالنسبة ألوالده تـ نفييـ إلى جزيرة "سانت مارقريت" بعد وفاة والدىـ ،وبعد مرور
 71سنة مف السجف سمحت ليـ السمطة الفرنسية بالعودة إلى مسقط رأسيـ ،وقاـ الشيخ لبراىيـ
ابف الصادؽ بف الحاج بتأسيس زاوية بتيبرماسيف لتي تبعد عف لقصر بحوالي 75كمـ ،حيث
()3

استأنؼ نشاطو بالزاوية مع أخيو "الطاىر".

ىذا بعد أف رفضت السمطات الفرنسية السماح

ليـ بإعادة فتح زاوية والدىـ الموجودة في لقصر ،ىذا خوفا مف عودتيـ لممقاومة مف جديد.
أما فيما يخص النتائج التي نتجت بعد نياية ثورة 7303ـ فيي تتمثؿ في5
القتؿ الجماعي ومصادرة األمالؾ ،وحرؽ الديار والخياـ ىذا مثمما فعمتو بقرية غوفي
وبانياف ،ومثمما قبؿ ذلؾ بحوالي  75سنوات في الزعاطشة ،فخربت قرية لقصر وأوالد أيوب،
ومقر الزاوية في  78جانفي 7304ـ .كما نيبت المؤف والمدخرات وافساد ما عجزت عف حممو
واستولت أيضا عمى جميع الحيوانات مف غنـ وبغاؿ وأبقار وخيوؿ.

( )1ػ يحيى بوعزيز ،نماذج من مقاومة سكان الواحات ،مجمة األصالة ،العدد  ،87الجزائر ،جانفي  ،7422ص .715
( )2ػ عبد الحميـ صيد ،أبحاث في تاريخ زيبان بسكرة ،مطبعة سوؼ الوادي ،الجزائر ،1555 ،ص .02
( )3ػ محمود الواعي ،المرجع السابق ،ص .744 ،743
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تيديـ كؿ القرى الموجودة في جنوب أحمر خدو ،واضافة عمى ما استولت عميو استولت
أيضا عمى مستودع الذخيرة الذي كاف تابعا لمصادؽ بف الحاج في قرية غوفي ،وخربت كؿ
القرى المجاورة .كما قامت بجمع مآت األشخاص في قرية بانياف كما ذكرنا سابقا تحت البرد
القارس والجوع والعطش مدة يوـ كامؿ.

()1

الضرائب واتاوات الحرب المسمطة عمى القبائؿ التي ساندت المقاومة ،فقد كانت ىذه
مرات عمى مبمغ الضريبة السنوية .حيث أثقؿ
مرتيف أو ثالث ّ
القبائؿ تدفع إتاوات حرب تتجاوز ّ

ىذا التجريد وىذه الضرائب كاىؿ السكاف.

األحكاـ القضائية الجائرة في حؽ رجاؿ المقاومة الذيف حكـ عمى أغمبيـ بالنفي إلى جزيرة
سانت مارغريت ،والبعض حكـ عمييـ بالسجف المؤبد والنفي إلى شرشاؿ ،وتـ ذلؾ في  71أوت
ضد
ضد السمطة الفرنسية ،وتحريض السكاف عمى التسمح ّ
7304ـ بمقتضى تيمة حمؿ السالح ّ
السمطات العميا .باإلضافة إلى تيمة أعماؿ االغتصاب المتبوعة بارتكاب الجرائـ والتحريض
ضد بعض ،وانتيت المحاكمة في  11أوت مف
عمى الحرب األىمية بتأليب السكاف بعضيـ ّ
نفس السنة بصدور حكـ اإلعداـ عمى قائد المقاومة الصادؽ بف الحاج )2(،لكف الحكـ تـ تخفيفو

إلى السجف المؤبد .أنظر الممحق رقم (.)12
انتشار أخبار ىذه المقاومة إلى خارج األوراس والزيباف ،حيث تأثر بيا الكثيروف ولـ
يمض عاـ حتى انطمقت ثورة أخرى في غرب المنطقة في المسيمة وجباؿ الحضنة .وقد تزعـ
ىذه الحركة "محمد بوخنتاش" لمثأر لما لحؽ بالزعاطشة والخنقة.

( )1ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .21

( )2ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس ،...ص .715 ،704
( )3ػ صالح عوض ،المرجع السابق ،ص.718

~~55

()3

الفصل الثاني.............:األوضاع السياسية لمنطقة األوراس بين  2381ـ 2381
ُخ ْمو ىذه الحركة مف أي تخطيط لمعمؿ واكتفوا بالحماس الديني ،باإلضافة إلى عدـ تكافئ

القوى بيف الطرفيف في العدد والعدة.

()1

وقدمت ستة وثالثوف مف
استسالـ ثمانية عشر قبيمة بأحمر خدو فرضت عمييا الضريبةّ ،
أمر أوالد داود وبني بوسميماف إلى نفس المصير .بتقديـ واحد وثالثوف
أفرادىا كرىائف ،وآؿ ُ
رىينة عمى التوالي ،وأطمقت فييـ العناف لمظالـ القياد.

تعاظـ سمطة العائالت والزوايا المتعاونة مع فرنسا ،حيث قسمت السمطة الفرنسية المنطقة
مف جديد .فأخضعت جبؿ (ششار) "أل حمد بف ناصر" ،التابع "البف قانة" ،والزاب الشرقي تخت
سيطرة "سي أحمد بف شنوؼ" ،وأحمر خدو " لفرحات بف عبد اهلل ".

()2

ج ـ مساعدة سكان األوراس لمقاومة 0760م9
()3

لقد تزامنت أحداث ثورة 7327ممع ظيور قانوف "كريميو"

وزير العدؿ الييودي الفرنسي

الذي أعطى لمييود حؽ التمتع بالجنسية الفرنسية ،وقد قدر عدد الييود في ذلؾ الحيف بػ83 5

( )1ػ يحيى بوعزيز ،نماذج  ،...ص .717

( )2ػ عباس كحوؿ ،المرجع السابق ،ص .787

( )3ػ لما عيف المحامي الييودي كريميوا حارسا لألختاـ في مندوبية بوردوا ،وكمؼ بشؤوف الجزائر فواصؿ مساعيو بإلحاح حتى

أقنع حكومة تور بقضية التجنيس ،فصدر يوـ  18أكتوبر 7325ـ الذي يقضي بتجنيس ييود الجزائر بصورة جماعية واجبارية،

فاستعؿ كريميوا الظروؼ الصعبة والعويصة التي تمر بيا فرنسا آنذاؾ ليحقؽ ما دعاه أكبر حمـ في حياتو .لقد استفاد الييود
مف ىذا الوضع الجديد ،حيث كانت ىذه السياسة تيدؼ إلى تقسيـ الجزائر إلى قسميف ،والتقرب عمى أحدىما عمى حساب
اآلخر .لقد رفض الجزائريوف ىذا المرسوـ الذي منح الجنسية الفرنسية إلى حوالي  83ألؼ ييودي في الجزائر ،وقاؿ عنو
المقراني" 5انني مستعد أف أضع رقبتي تحت السيؼ ليقطع رأسي...وال أقبؿ أف أخضع لحكومة مف التجار الييود .لقد جاء ىذا

القانوف نتيجة قرض مالي واعانة مادية كبيرة قدميا الييودي الثري صاحب بنوؾ روتشيمد لمحكومة الفرنسية لتدفع اإلتاوة المالية
التي فرضتيا عمييا ألمانيا بعد انتصارىا عمى فرنسا وىو األمر الذي جعؿ الييود يغتروف بيذا القانوف وأصبح ليـ شعور
بالتفوؽ والسيما عمى أبناء الوطف األصمييف ،ويتطمعوف إلى حكـ الجزائر والسيطرة عمى اقتصادياتيا والييمنة عمى خيراتيا.
أنظر ،محمد عيساوي ،نبيؿ شريخي ،الجرائم الفرنسية في الجزائر ( 0721ـ  ،)0760مؤسسة كنوز الحكمة ،الجزائر،
 ،1577ص  .780 ،788وأيضا ،عبد العزيز فياللي ،اعتداء الييود عمى أىالي قسنطينة سنة  0823أبعاده الصييونية

ورد الفعل الوطني والعربي ،دار اليدي ،الجزائر ،1578 ،ص .81
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()1

ألؼ ييودي ،حيث سيطروا عمى مخازف الحبوب ،كما سيطروا عمى التجارة.

باإلضافة إلى

بعض األعماؿ والتجاوزات التي اعتادوا أف يمارسوىا في التجارة أدت إلى إفالس الكثير مف
الجزائرييف.
كانت أحداث ثورة  7327ـ كغيرىا مف الثورات الشعبية بدوف تخطيط أو تنظيـ محكـ ،فقد
كانت ثورة غضب ودوف تحضير لمعدة الالزمة .فقد بدأت الثورة بتجميع قوات "الحاج محمد
(*)

المقراني"

الذي كاف يشغؿ منصب موظؼ برتبة باشاغا عند الدولة الفرنسية يوـ  70مارس

7327ـ في

()2

مجانة.

(**)

لقد عرؼ عف محمد المقراني عزوفو عف السمطة الرسمية ،وقوة
()3

عاطفتو الدينية .كاف أتباعو ىـ الممثميف الحقيقييف لمطبقة الشعبية الفقيرة.

( )1ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .750

(*)

ػ ػ محمد المقراني ىو أحد قادة الثورات الشعبية التي شيدتيا الجزائر في القرف التاسع عشر بعد الغزو الفرنسي لمجزائر سنة

 ،7385بعد وفاة والده عيف مكانو باشاغا عمى مجانة .في مارس  7327قدـ استقالتو لمسمطات الفرنسية ،وفي نفس السنة ثار
عمى االحتالؿ الفرنسي وقاد مقاومة التي عرفت باسمو ،زحؼ بجيشو إلى مدينة بورج بوعريريج بمساعدة أخيو بومرزاؽ وابف
عمو الحاج بوزيد ،ثـ انظـ إلى الثورة الشيخ الحداد .في  50ماي 7327ـ استشيد محمد المقراني برصاصة العدو ،ودفف في
مسقط رأسو .أنظر ،الطيب بف نادر ،الج ازئر حضارة وتاريخ الحضارة المتعاقبة لمجزائر وتاريخيا المشرف ،دار اليدى،
الجزائر ،1553 ،ص .13

2
مورو ،بعد  411عام من سقوط األندلس 0381ىـ ـ 0881م الجزائر تعود إلى محمد صمى اهلل عميو وسمم،
( ) ػ محمد ُ
المختار االسالمي لمطبع والنشر ،القاىرة ،7441 ،ص .03

(**)

ػ مجانة ،تقع مجانة شماؿ عاصمة الوالية بورج بوعريريج عمى بعد  77كمـ ،وىي مدينة مف الحواضر القديمة ومركز

سكاني ىاـ تحتؿ موقعا استراتيجيا يربط بيف المناطؽ الجبمية شماال وسيوؿ مجانة إلى مدينة بورج بوعريريج جنوبا .تعد مجانة
منطقة عبور منذ القديـ ومحو ار رئيسيا يتمتع بالضوابط المؤثرة لنشاط المراكز العمرانية والحضارية.
أنظر ،مزياف وشف ،مجانة عاصمة المقرانيين ثالثة قرون من النضال السياسي والجياد العسكري القرن05 9م ـ 08م ،دار

الكتاب العربي ،الجزائر ،1552 ،ص .18

( )3ػ بساـ العسمي ،محمد المقراني وثورة  0760الجزائرية ،دار النفائس ،بيروت ،لبناف ،1575 ،ص .781
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بمجرد أف عمـ المجاىدوف بأمر الثورة تياتؼ المقاتموف إلييا مف كؿ صوب لممشاركة،
وبمغ عددىـ  1أالؼ مقاتؿ يوـ  71مارس 7327ـ.

()1

مع العمـ أنو مف بيف األسباب التي

أدت إلى قياـ ثورة 7327ـ ىي عمى التوالي5
بعد الحرب الفرنسية األلمانية حصمت العديد مف األحداث في الجزائر المناىضة لمديف
اإلسالمي ،والتي عممت عمى قياـ المجمس البمدي بمدينة الجزائر الذي أعمف غمؽ المدارس
الدينية ابتداء مف  57جانفي 7327ـ باعتباره أنو لـ يعد بحاجة إلى ىذه المدارس بعد اآلف.
إيقاؼ اإلعالنات المالية المخصصة لجميع الديانات بالجزائر ،وكاف الشخص الوحيد
الذي عارض ىذا القرار ىو " 5أحمد بوقندورة " الذي كاف عضوا بالمجمس البمدي واعتبره أمر
لكف مالحظاتو لـ تحضي باالىتماـ ،فمـ يصغي إلييا أحد مف الحاضريف .مع العمـ
ييدد الديف ّ
أف المبالغ المالية المخصصة لمديانة اإلسالمية كانت تأتي مف األوقاؼ التي خصصت ليذا
ّ

الغرض ،لكف السمطة الفرنسية قامت بحجزىا ،أما بالنسبة لمبمديات فالعالقة ليا بيذه

المصاريؼ.
قياـ رجاؿ الديف المسيحي بعممية تنصير المسمميف ،وبقياـ ىؤالء المسيحييف بيذا
التصرؼ فإنو ييدد الديف اإلسالمي.

()2

أدى
عقد السمطة الفرنسية اتفاقيات مع ييود الجزائر ،وتحالفت معيـ ضد المسمميف ،مما ّ
إلى توسيع نفوذىـ في الجزائر وتدمير البنية االقتصادية لمجزائر أيضا.
قامت القوات الفرنسية بالعديد مف أعماؿ التخريب في العديد مف القرى ،حيث قاموا بحرؽ
المزارع وابادة القري ،وقطع األشجار.

1
مورو ،المرجع السابق ،ص .03
( ) ػ محمد ُ
( )2ػ خديجة بقطاش ،الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر  0721ـ  ،0760دحمب ،الجزائر ،7422 ،ص.707 ،
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إنشاء الكنائس ،باإلضافة إلى العديد مف المستعمرات ليستوطنيا الفرنسيوف واألوروبيوف
المسيحيوف ،وقد قاـ ىؤالء المستوطنيف باالستيالء عمى ممتمكات وممكية األراضي الخصبة مف
أصحابيا ،وكؿ ىذه األعماؿ كانت بتشجيع مف الحكومة الفرنسية مف أجؿ تحويؿ الجزائر إلى
()1

دولة مسيحية تابعة لفرنسا.

أف مواقفو تجاه
أف الحاج محمد المقراني كاف يعمؿ لدى الدولة الفرنسية إال ّ
بالرغـ مف ّ

السمطة الفرنسية تغيرت بسبب المعاممة السيئة التي يتعامؿ بيا المعمريف تجاه األىالي ،وبسبب
مد الطرؽ إلى قسنطينة بمنطقة (البيباف) مف احتقار لمعماؿ واإلساءة إلييـ،
ما شاىده في ورشة ّ
فأظير تضامنو معيـ باإلضافة إلى تعاطفو الذي أظيره مع المتضرريف مف أحداث المجاعة
سنة ( 7318ػ  .)7313وبسبب موقفو ىذا اعتبرتو السمطة الفرنسية عمال معاديا لفرنسا.

()2

بسبب القوانيف التي أصدرتيا فرنسا تجاه الديف اإلسالمي ،واالضطياد الذي كاف سكاف
الجزائر يعانوف منو .قرر الحاج محمد المقراني أف يتمرد عمى السمطة الفرنسية وقاد ثورة في
 70مارس  7327ـ ،وبعد يوـ واحد مف إعالف الثورة سار المقراني بقواتو إلى برج بوعريريج،
فانظـ إليو الجزائريوف العامموف ضمف قوات الحرس الفرنسي.
ثـ توجو إلى جبؿ (مريساف) شماؿ
فرض المقراني الحصار عمى المدينة لمدة أربعة أياـّ ،

شرؽ مجانة.

()3

(*)

وىناؾ انظـ إليو "الشيخ الحداد"

وأتباعو ،وقاـ أتباع المقراني والشيخ الحداد

1
مورو ،المرجع السابق ،ص .04 ،03
( ) ػ محمد ُ
( )2ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .751

( )3ػ المرجع السابق ،ص .03

(*)

ػ ػ ىو محمد أمزياف بف عمي الحداد انتقمت أسرتو مف بني منصور ،واستقرت في ايغيؿ أمولة بالضفة الغربية لوادي

الصوماـ ،ومنيا إلى بمدة صدوؽ .وفييا امتيف جده الحدادة لذلؾ أطمقت عمى األسرة تسمية الحداد .تعمـ الشيخ الحداد في
الزاوية التي أسسيا والده عمي الحداد في صدوؽ ،فحفظ القرآف وتعمـ قواعد المغة العربية ،ومنيا انتقؿ إلى زاوية الشيخ أعراب
في جباؿ جرجرة .التي قضى فييا وقتا طويال أضاؼ إلى معارفو العممية عموما اسالمية أخرى ،وعند عودتو إلى أىمو تولى
تسيير زاوي ة والده ،فتوسعت وازداد عدد الطالب الوافديف إلييا ،فكانوا يتدفقوف مف جميع النواحي لالستفادة مف عممو .بعد ذلؾ
تسمـ مشيخة الطريقة التابعة لسيدي عبد الرحماف .كما قاـ ببناء مسجد خارج القرية حتى بمغ عدد التالميذ  855تمميذ .وقد
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بتحطيـ مراكز االستعمار الفرنسي في الجيات الممتدة مف بجاية عمى ساحؿ البحر شماال إلى
()1

يشتد.
برج بوعريريج جنوبا .ثـ إلى ضواحي مدينة الجزائر غربا وأخذت تنتظـ ،وأمرىا ّ

انتشر خبرىا في كؿ أنحاء الجزائر بسبب رسؿ الشيخ الحداد إلى مختمؼ مناطؽ الوطف.
وفي ىذا الخصوص توجو إلى بمزمة باألوراس الغربي عدد مف المقدميف الرحمانييف منيـ5
مرة" و"عمي بو الشوارب" .حامميف معيـ إعالف الشيخ الحداد
"أحمد بف عبد اهلل" و"يخمؼ بف ّ

لمثورة والجياد ضد االستعمار ،وكانت قبيمة أوالد سمطاف ىي المحطة األولى ،وىذا نظ ار لما

قدمتو ىذه القبيمة ألحمد باي خالؿ مقاومتو.
ّ
في  17أفريؿ 7327ـ انظـ إلييـ ممثمي قبائؿ (أوالد فاطمة ،وأوالد أشميح ،والحميمية)،
وقد اشترؾ الجميع إلعداد خطة لممواجية المسمحة .وخالؿ ىذه الفترة وصمتيـ أخبار
االنتصارات التي حققيا أنصار المقراني والشيخ الحداد في ك ّؿ مف( 5عيف ياقوت ،ومجانة).
مما اضطرت القوات الفرنسية إلى االنسحاب منيا .وقد حدد ممثمي القبائؿ ألنفسيـ مجموعة
مف األىداؼ لمياجمتيا ،وعميو تمت مياجمة مؤسسة النجارة العامة التي كانت تممكيا الفرنسية
"سارليف" ،وقد تـ إخالء المؤسسة كما غادر عماؿ مؤسسة "بروىايـ" لمنجارة أيضا في (وادي
الماء) إلى حامية باتنة عند تمقييـ خبر إحراقيا ،لكف الثوار اعترضوا طريقيـ ،وقاموا بقتؿ بقتؿ
 71رجال منيـ بينما اآلخريف جرحوا.

()2

ساىـ الشيخ الحداد مف خالؿ الطريقة الرحمانية مساىمة كبيرة في دعـ مقاومة الشيخ المقراني ،وذلؾ بإكسابيا تأييدا شعبيا
واسعا ،بعد سمسمة مف المعارؾ استسمـ لمقوات الفرنسية ،وتـ سجنو في قمعة (باراؿ) في بجاية ،حيث وافتو المنية في آخر شير

أفريؿ 7328ـ.

أنظر ،سعيد بورناف ،المرجع السابق ،ص  .14أنظر أيضا ،الصديؽ تاوتي ،المبعدون إلى كاليدونيا الجديدة مأساة ىوية
منفية نتائج وأبعاد ثورة المقراني والحداد ،دار األمة ،الجزائر ،1575 ،ص .01

( )1ػ أحمد توفيؽ المدني ،ىذه ىي الجزائر ،ممتزمة لمنشر ،القاىرة ،1557 ،ص .708
( )2ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .752 ،751
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المقدـ الرحماني
كما قاـ الثوار بزعامة "سميماف بف دروعي" و "بف رحموف" بتحريض مف
ّ
"محمد الصديؽ" عمى مياجمة المؤسسات األوروبية في (الوادي األزرؽ وفيسديس والعذر).
ونتيجة ليذه األحداث قاـ شيخ بمدية باتنة األوروبي إليقاؼ كؿ الجزائرييف المتجوليف وسجنيـ،
بأف الثوار
كما تعاوف معو الكابتاف "جواست" ( )goosdtفي تحصيف المدينة لما عمموا ّ
سيياجموف المدينة.

لقد قاموا فعال في يوـ  18أفريؿ 7327ـ بمياجمة قريتي فيسديس والمعذر بينما
المعمروف الموجودوف ىناؾ فروا إلى قصر الشيخ "مسعود بف عبد الصمد" في (بوعريؼ) تحت
قيادة شيخ حراكتة جرمة "لخضر بف مسعود" وأخيو "محمد" ،حيث قاـ الشيخ مسعود باالىتماـ
بإيصاليـ إلى باتنة.

()1

وفي  10أفريؿ 7327ـ ،قاـ مجمس بمدية باتنة بتكويف " مميشيات" مسمحة لحراسة منافذ
بعدة عمميات مسمحة .أقامت السمطات
أف نشاط الثوار ارتكز في المعذر أيف قاموا ّ
البمدة ،وبما ّ
مف الضابطيف " أودلر" و"ماري" ،وقد
الفرنسية حامية عسكرية في قرية المعذر بقيادة ك ّؿ ْ

تواجيت القوات الفرنسية وقوات الثوار في  85مف شير أفريؿ مف نفس السنة،

أدى بالثوار إلى االنسحاب إلى ناحية (عيف ياقوت) ،ونظ ار ألف اإلمدادات التي
ىذا ما ّ
كانت تصؿ القوات الفرنسية مف قسنطينة شعروا بخطر تواجد الثوار في عيف ياقوت ألف ىذه
اإلمدادات التي تصميـ كانت تأتي عبر المرور مف تمؾ المنطقة ،فقاموا باالنتقاؿ أيضا إلى
عيف ياقوت.
بينما ىـ في طريقيـ إلى ىناؾ بقيادة "أودلير" قامت مميشياتو بإعداـ اثنيف وثالثيف مواطنا
ىذا بعد أف قيدوىـ ،وبقياميـ بيذا األمر زاد مف غيظ المواطنيف ،فازداد انضماميـ إلى صفوؼ
( )1ػ يحيى بوعزيز ،دور اإلخوان الرحمانيين في ثورة  0760بمنطقة األوراس وأثر المقراني والحداد فييا ،مجمة الثقافة،
العدد  ،83الشركة الوطنية لمنشر ،الجزائر ،أفريؿ ،ماي  ،7422ص .78
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المقاوميف ،وزادت عزيمتيـ .وىذا أيضا ما زاد مف تأزـ األمور ،واتيـ القائد "أحمد بف القاضي"
بالتعاوف مع الثوار فأمرت القوات الفرنسية بإلقاء القبض عميو وتقديمو لممحكمة.

()1

وفي  57و 51ماي صعد الكولونيؿ "أدلر" إلى قمة جبؿ بوعريؼ ليدفع القطعاف والثوار
باتجاه القوات ،وفرؽ القوـ التي كانت تجوب أرجاء السيؿ عمى جانبي الجبؿ مف أجؿ أف
يرغميـ عمى االستسالـ.
في اليوـ الثالث مف شير ماي اشتبؾ رئيس مكتب العرب بباتنة رفقة قوـ العمامرة في
إحدى سفوح بوعريؼ مع قوات الثوار ،ودامت أحداث المعركة التي أسفرت عف عشرة قتمى مف
الثوار ،واصابة ضابط واثناف مف القوـ بجروح خفيفة .وفي ىذه األثناء وصمت كتيبتاف لدعـ
القوات الفرنسية ،وقد جمبوا معيـ مدفع إلسناد فرؽ القوـ .وبمجرد استخداميـ لممدفع حتى بدأت
القطعاف بالخروج مف بيف األشجار ،وتـ االستيالء عمييا بعدما توقؼ الثوار مف اطالؽ النار
عمييـ.
في اليوـ الرابع أعمف أغمب (حراكتة جرمة والمعذر وأوالد سي عمي تحمامت) استسالميـ
بأف ىؤالء تـ إرغاميـ عمى الخروج عف طاعة فرنسا ومف قاـ
في سرية ،وقد ذكر "لويس ريف" ّ
بإرغاميـ عمى ذلؾ ىو" 5بف رحموف" و"سميماف بف دروحاي".

()2

لقد أرسؿ قائد أوالد بوعوف " لخضر القبائمي خوجة السعيد بف الشريؼ " رسالة إلى
القبطاف "لويس ريف" يخبره فييا عف األحداث التي وقعت في بمزمة ،والتشويش الذي حدث بيف
أعراشيا ،وقياـ "السعيد" بنقؿ كؿ أموالو وأغراضو الثمينة إلى (حيدوسة وبني مخموؼ) ،كما
أخبر الناس عف نفاؽ الباشاغا المقراني وىجوـ أنصار ىذا األخير عمى األبراج ،وذوي النفوذ
مف أتباع القوات الفرنسية وقاموا باالستيالء عمى أمواليـ .حيث قاؿ في رسالتو5
( )1ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .754 ،753
 Louis Rinn, Histoire De L’insurrection De 1871 En Algérie, Librairie Adolphe, Jourdan,ـ ()2
1891, p 332, 333.
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" ...فأوؿ مف بادر في الفساد أوالد شميح ،وحيدوسة ،وأوالد فاطمة .أما أوالد شميح فيجموا عمى
المركانتية في الشعبة فقتموىـ ،ونيبوا ماليـ ،ورجاؿ حيدوسة وأوالد فاطمة ،وىـ 5محمد بف
بوشوارب ،وبف عموف ،مرزوؽ بف أحمد ،ورجاؿ حيدوسة سميماف بف الدرعي ،ومحمد بف عمر،
ىؤالء المزبوريف عمى زعـ الحاضريف معيـ ،ىجموا عمى األبراج الكائنيف في أسالفيـ"...
وفي رسالة أخرى مف "محمود باش تارزي" إلى "ريف" يخبره فييا عف قياـ فرقة(بني يفرف)
بصنع البارود ما أجؿ دعـ أنصار المقراني والشيخ الحدا ،وأخبره فييا أيضا عف قيامو بإفساد
عمميـ ،وكسر كؿ المعدات لذلؾ العمؿ ،حيث قاؿ فييا..." 5وأف الكثير مف الناس في فرقة بني
يفرف صاروا يخدموف في البارود ويبيعوف فيو لكؿ مف يقدـ إلييـ مف جميع الناس في فرقة
صاروا يخدموف في البارود ويبيعوف فيو لكؿ مف يقدـ إلييـ مف جميع األعراش ،خصوصا أىؿ
دشرة مقاوس ،ولما اطمعنا عمييـ أفسدنا ليـ العمؿ.)1("...
وفي يوـ  50ماي 7327ـ استشيد المقراني واعتصـ الثوار بجبؿ (مستاوة) في انتظار
إعادة ىيكمة قيادة المقاومة ،وقد تعرض الثوار لقافمة فرنسية في (وادي الشعبة) يوـ  78ماي
المقدـ الرحماني "أحمد الصديؽ" ،كما
7327ـ ،حيث انتقمت القوات الفرنسية منيـ بإحراؽ قرية ّ
اصطدـ "الدروعي" ورفاقو يوـ  72ماي بقوات " أودلير" (بالثنية البيضاء).
دارت بيف الطرفيف معركة ضارية دامت مدة أربعة أياـ كاممة ،وقد قتؿ خالؿ ىذه
المعركة عدد كبير مف كال الطرفيف ،وحسب ما جاء كتاب " عثماني مسعود " " أوراس الكرامة
" ،وحسب ما تقولو الروايات الفرنسية أف خسائر الثوار بمغت مئتي قتيؿ وألؼ ومئتي جريح.

()2

بعد أف خيـ عمى المنطقة فترة مف اليدوء ،أعادت بعض قبائؿ األوراس منيا (فرقة أوالد
سمطاف) ،وفرساف مف (ريغة ،لقبالة والحامة) اليجوـ عمى (نقاوس) في  52ػ  53ػ  54أوت
( )1ػ يحيى بوعزيز ،دور اإلخوان ،...ص.18،10
( )2ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .754
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7327ـ ،لكف القوات الفرنسية قامت بإضعاؼ ىذه اليجمات بعد الدعـ الذي وصميا ،باإلضافة
()1

إلى أف حدة ىذه المواجية خؼ عندما عمـ الناس بمجوء قوات المقراني إلى الصحراء.

لقد كانت األحداث متمركزة في المنطقة الغربية مف األوراس ،لكف سرعاف ما امتدت إلى
األوراس الشرقي .بقيادة "عمر بف مسعود الختامي" مف قبيمة (البراجة)،
كثيرة عمى المصالح الفرنسي بمنطقة (كيمؿ وبوزينة وغسيرة).

()2

(*)

والذي قاـ بيجومات

وقد قاـ بمياجمة المعسكر

الفرنسي في كيمؿ بغابة براجة ،وكاف ذلؾ في يوـ  15مارس 7321ـ ،وبعدىا قاـ الكوماتي
بالفرار إلى (العالية) رفقة رفاقو أيف قاـ بجمع األنصار واألتباع حتى أصبحوا بعد مرور الزمف
حوالي ثالثة آالؼ رجؿ ،وأصبحوا يسيطروف عمى كؿ الطرؽ في بني مموؿ البراجة مف خنشمة
إلى سوؼ وبسكرة.

()3

كما أصبحوا يشكموف خط ار عمى فرنسا.

لقد حاوؿ الجنراؿ "دو ال كروا" أف يستميميـ بأسموب االغراء والوعود الكاذبة ،لكنو لـ
ينجح في ذلؾ ،حيث كمّؼ الشيخ "محمد أورغاؿ" أف يحاوؿ اقناعيـ في العدوؿ عف رأييـ
المناوئ لفرنسا لكف كؿ ما قاـ بو " أورغاؿ" باء بالفشؿ ،وليذا السبب استعاف "دوالكروا" بقائد
جبؿ (ششار) "أحمد بف ناصر" بالميمة ،وقد عيف ىذا األخير ابف أخيو "محمد بمحاج" ليتربص
جماعة الخماتي" .لكف قاـ ىذا األخير بمياجمة "محمد بمحاج" في جبؿ (مالقوا) .في أثناء فترة
استراحتو فقتمو.
لكف القوات الفرنسية واصمت مالحقة الخماتي ،وتمكنت مف قتؿ العديد مف أنصاره ولـ
يبقى منيـ إال نفر قميؿ ظموا محؿ متابعة مف القوات الفرنسية .فقد قؿ اىتماـ الناس بيـ وذلؾ
بسبب بعض األعماؿ والسموؾ السيء الذي صدر منيـ ،وبمقتؿ محمد بمحاج قرر عمو "أحمد
( )1ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .777

(*)

ػ ينتمي الكوماتي إلى قبيمة البراجة بمنطقة األوراس ،ويتصؼ بالشجاعة وكاف صاحب خطورة عمى خصومو ،مارس الكثير

مف حوادث الشغب خالؿ مجاعة 7312ـ ،و 7313ـ .أنظر ،يحيى بوعزيز ،دور اإلخوان  ،...ص .72

( )2ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .28
( )3ػ المرجع السابق ،ص .72
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بف ناصر" أف يثأر لمقتمو فجند لذلؾ مجموعة مف القوـ ،وقد لقي ىذا التصرؼ استحسانا مف
قبؿ الجنراؿ "دوقاليفي" ،فتمركز في جبؿ (روشة) ببني مموؿ ،بينما القوات الفرنسية بقيادة
"كاردوا" في (بوحمامة) ،وذلؾ في يوـ  50أفريؿ 7328ـ،
حاوؿ ىذا األخير االتصاؿ بالخماتي ،لكنو كمما أرسؿ لو رسوال قتمو .فانسحب إلى ناحية
(شيميا) لمخروج عف دائرة القوات الفرنسية ،لكنو وقع في الكميف الذي أعدتو القوات الفرنسية
وتـ قطع
فاشتبؾ معيـ في معركة أسفرت عف مقتؿ الخماتي ،وحارسو " عبد اهلل بف الساحؿ "ّ ،

رأسييما وحمال إلى الضابط الفرنسي المسؤوؿ.

()1

بموت الخماتي تنتيي آخر حركة مساندة لثورة 7327ـ ،وكنتيجة ليذه األحداث التي
وقعت في األوراس قامت السمطة الفرنسية بػ5
 صودرت أراضي أىؿ (غوفي وأوالد سيدي عبيد) المياجروف إلى تونس ،وألحقت بأمالؾ
الدولة ،وقد قدرت مساحة ىذه األراضي بػ 71555 5ىكتار ىذا بالنسبة ألىؿ (غوفي)،
و  10ىكتار بالنسبة (ألوالد سيدي عبيد).
 فرضت عمى سكاف بمزمة أف يتخموا عف  78547ىكتار مف األراضي بعد أف سمح ليـ
بشراء أراضييـ مف جديد ،باإلضافة إلى أف السمطة الفرنسية فرضت عمييـ ضريبة تقدر
بػ 731510 5فرنؾ ،كما فرضت عمى أوالد سمطاف دفع ضريبة قدرت بػ710885 5
فرنؾ.
 فرض أيضا عمى سكاف األوراس أف يدفعوا  71مرة ضرائب سنوية بالنسبة لمقبائؿ األكثر
عدوانية.

()2

( )1ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .778 ،771
( )2ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص .721
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مف خالؿ دراستنا لمقاومة 7327ـ التي قادىا المقراني والشيخ الحداد ،فإف صداىا قد
ضد
وصؿ إلى األوراس ،حيث قامت بتدعيميا ،وقد قاـ سكاف المنطقة بالعديد مف المعارؾ ّ
القوات الفرنسية .كانت في بادئ األمر األحداث متمركزة في المنطقة الغربية مف األوراس ،لكف
سرعاف ما امتدت إلى األوراس الشرقي .أنظر الممحق رقم (.)13
د ـ مقاومة العامري0765 9م
(*)

وقعت المقاومة في (واحة العامري)

جنوب غرب مدينة بسكرة ،في ربيع عاـ 7321ـ
(**)

تزعميا الشيخ " محمد يحيى بف محمد" ،وكاف عمره آنذاؾ خمسة وثالثيف عاما.

حدثت ىذه

المقاومة لعدة أسباب يمكف حصرىا فيما يمي5
ضد عرش البوازيد
 سوء المعاممة التي كانت يمارسيا معظـ القياد وخاصة "بف قانة" ّ

(***)

سكاف واحة العامري.
(*)

ػ تقع واحة العامري في الجنوب الغربي لمدينة بسكرة عمى بعد  05كمـ تقريبا عمى مجرى مائي ينحدر مف جباؿ أقسوـ

ويصب في وادي جدي ،وقد قامت ىذه القرية عمى أنقاض قرية قديمة تدعى (بيقو) تقع عمى بعد 055ـ شرؽ القرية الحالية،
وقد زالت أثار ىذه القرية ولـ يبؽ منيا إال القميؿ ،أما القرية الحديث (العامري) ،فيي قرية بسيطة البناء مبنية مف األخشاب

والجريد يتجاوز يتجاوز عدد دورىا  855دار يحيط بيا سور حصيف ،مزود بمنافذ وأبراج لمقاربة محيطيا.

أنظر ،شيرزاد شمبي ،ثورة واحة العامري وعالقتيا بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان في القرن التاسع عشر ،بحث مقدـ

لنيؿ شيادة الماجستير في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ،تخصص تاريخ األوراس ،إشراؼ عمى آجقوا ،جامعة الحاج
لخضر ،قسـ التاريخ وعمـ اآلثار ،باتنة ،1554 ،1553 ،ص .30 ،38

(**)

ػ ىو محمد يحيى محمد بف عبد اهلل ،زعيـ وشيخ ألوالد إدريس الذيف ىـ فرع مف أوالد بوزيد ،وكاف كاتبا لمقائد " بولخراص

بف قانة" عدة سنوات ،ومنذ عاـ 7320ـ أصبح محمد يحيى يظير نوعا مف الشؾ والجفاء نحو معظـ السكاف ،نظ ار لعمميا
ضد أبناء البالد ،كاف أخوه الكبير "مسعود" قاضيا بمدينة بسكرة ،ومات مسموما في
تحت سمطة الفرنسييف ،وتعاونيا معيـ ّ
منزؿ الوكيؿ المدعو "بمقاسـ الخمار" ،وشاع بيف الناس بأف القائد " محمد الصغير بف قانة" ىو الذي أوعز بسمو ،فتألـ محمد
يحيى لذلؾ ،وأثار ذلؾ موجودة في نفسو لكنو كظـ غيضو ،ومع ذلؾ طمب منو بولخراس أف يستقيؿ مف منصبو ككاتب،
أصر عمى مواصمة زعامتو ليـ.
وكشيخ عمى (أوالد إدريس) ،ولكنو رفض و ّ
أنظر ،يحيى بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين "ثورات القرن التاسع عشر" ،دار البصائر لمنشر،
الجزائر ،1554 ،ص .122 ،121

(***)

ػ يعود أصؿ البوازيد إلى الولي الصا لح "سيدي بوزيد بف عمى بف ميدي بف صفواف بف مرواف بف يسار بف موسى بف

سميماف بف يحيى بف موسى بف عيسى بف إدريس األصغر بف إدريس األكبر بف عبد اهلل الكامؿ بف الحسيف المثنى بف الحسيف
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 كرىيـ الشديد لالستعمار الفرنسي وبغضيـ إياه نتيجة قمعو لمشعب الجزائري.
 احباط ثورة بوشوشة بالجنوب واعدامو سنة 7321ـ" ،وبف ناصر بف شيرة" و"بومرزاؽ"
و"المقراني".

()1

قامت بإعادة تنظيـ إدارة المناطؽ الصحراوية ،كما اعتادت أف تفعؿ.

 تأثر عرش (البوازيد) بالصراعات التي كانت قائمة بيف عائمتي "بف قانة" و"بوعكاز"،

()2

أف فرنسا سعت إلى تنظيـ إدارة المناطؽ الصحراوية محاولة بذلؾ خمؽ نوع مف
خاصة و ّ
التوازف بيف العائالت الكبيرة مع إعطاء نوع مف الحرية الذاتية غير أنيا فشمت بسبب

سياسة الدس واإليقاع التي طبقيا ضباط المكاتب العربية بيف ىذه العائالت.

()3

 سعي أحمد بف عياش الداعية الديني لمثورة ،ومرابط عرش البوازيد في مارس 7321ـ إلى
ضد الفرنسييف وطردىـ.
تحريض األىالي لمجياد ّ

()4

 كاف سكاف الصحراء يكنوف كرىا لالحتالؿ الفرنسي ،ويرغبوف في التخمص منو كمّما
سنحت الفرصة ،ألنو عانوا كثيرا ،مف سياسة المطاردة والتشديد المفروضة عمييـ خاصة
أثنا ء حركة بوشوشة وابف ناصر بف شيرة ،ومحمد بف عبد اهلل ،وبومرزاؽ ورفاقو ،كما
ضدىـ في المعاممة .واستخالص الضرائب التي أثقمت
عانوا مف قسوة الضباط الفرنسييف ّ
كاىميـ.

السبط ابف عمي بف أبي طالب وفاطمة بنت الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ" ،بوازيد منطقة الزاب ينتموف إلى االبف الرابع " سيدي
بوزيد عمي بف سيدي بوزيد" ،وبسبب االضطياد الذي تعرض لو ىؤالء البوازيد في الغرب مف قبؿ أمراء تممساف انسحبوا تباعا
ثـ إلى أوالد جالؿ وأخي ار استقروا في واحة العامري .
إلى جبؿ عمور ( عيف الريش)ّ ،
أنظر ،شيرزاد شمبي ،المرجع السابق ،ص.38 ،37

( )1ػ عبد الحميـ صيد ،المرجع السابق ،ص .17

( )2ػ إف عائمة بوعكاز ،ال تقؿ أىمية عف عائمة ابف قانة بالصحراء القسنطينية ،بؿ كانت تحضي عنيا بنفوذ أوسع منيا ،فيي
قديمة بالمنطقة .تستمد ىذه األسرة أصوليا مف بني ىالؿ .كانت عائمة بوعكاز تييمف عمى منطقة (الزاب ووادي ربغ) وكؿ
الصحراء الممتدة حتى ورقمة يعتبر فرحات بف السعيد زعيـ تمؾ األسرة الذي يطمؽ عميو "أفعى الصحراء" لجرأتو .أنظر ،صالح
فركوس ،إدارة  ،...ص .141 ،140

( )3ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .20
( )4ػ شيرزاد شمبي ،المرجع السابق ،ص .32
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 إتياـ أفراد عائمة "ابف قانة" "عمي باي" زعيـ عائمة بوعكاز في التسبب في اثارة بعض
()1

المشاكؿ التي أدت إلى نشوب ىذه الثورة.

()2

 قُتؿ "مسعود" القاضي بمدينة بسكرة وىو أخ الشيخ "محمد بف يحيى" زعيـ الثورة.

في

السـ لو ،وقد تألّـ "محمد
ظروؼ غامضة ،واتيـ " محمد الصغير بف قانة" ْ
مف أمر ّ
بدس ّ

يحيى" كثي ار لمقتؿ أخيو وقرر أف يأخذ بثأره .فمما قامت السمطات الفرنسية بعزؿ الضابط

أف ىذا األخير أصدر
"كروزي" ( ،)crouzetوتعييف جميز ( )gellezمكانو ،مع العمـ ّ

ق ار ار في 14نوفمبر 7320ـ باعتقاؿ محمد يحيى استجابةً لرغبة "بولخراص".

 ومف بيف األسباب أيضا التي أدت إلى اندالع الثورة الرسالة التي بعثيا سكاف بسكرة،
والمناطؽ المجاورة إلى الحاكـ العاـ الفرنسي بالجزائر فيشير جواف 7320ـ  ،اشتكوا
فييا عف ظمـ "بولخراص بف قانة" ،باإلضافة إلى تجبر الضابط الفرنسي "كروزي" فاتيـ
بولخراص بف قانة كاتبو محمد يحيى صاحب فكرة تحرير الرسالة لألىالي ،وتـ إلقاء
القبض عميو ،ونقؿ إلى مركز القيادة ببسكرة وتـ التحقيؽ معو ،وانتيى التحقيؽ بإثبات
براءتو لكف بولخراص لـ يقبؿ بنتيجة التحقيؽ وطمب منو االستقالة ،لكف محمد يحيى
رفض وأصر عمى مواصمة ميامو ،وعندما دعاه بولخراص إلى بسكرة رفض االمتثاؿ
ألوامره خوفا أف يمقى مصير أخيو.

()3

بسبب الحادث الذي وقع بيف بولخراص ومحمد يحيى زاد مف الجفاء والعداء الذي كاف
بينيـ ،وبرفض محمد يحيى لدعوة بولخراص خوفا مف أف يكوف مصيره نفس مصير أخيو ىذا
كما ذكرنا سابقا ،قاـ بولخراص بتوجيو دعوة ثانية لو بعد عودتو مف العاصمة فمبى ىذه المرة
دعوتو إلى بسكرة أيف تحدثا طويال دوف حضور أحد مف رجاؿ السمطة الفرنسية ،وبعد النقاش

( )1ػ يحيى بوعزيز ،ثورات ،...ص .121

( )2ػ عبد الحميـ صيد ،المرجع السابق ،ص .11

( )3ػ شيرزاد شمبي ،المرجع السابق ،ص .47 ،45
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الطويؿ الذي دار بينيما لحؿ الخالؼ القائـ .عاد محمد يحيى إلى بسكرة ،وقد اعتقد "جيميز"
بأف األمور سويت ،لكف في الواقع كاف مخطئ في اعتقاده ىذا.
ّ
قرر أف يجير بعصيانيو ،وأف يمجأ إلى
فبمجرد عودة محمد يحيى إلى واحة العامري ّ

القوة ،وحمؿ السالح .عمؿ عمى إقناع بني بوزيد عمى المقاومة مع العمـ أنو في ىذه الفترة

نشبت بيف بني بوزيد خالفات وانقسامات ،وقد اتفؽ معيـ محمد يحيى عمى نسياف خالفاتيـ
والتحالؼ فيما بينيـ لمحاربة الفرنسييف وأعوانيـ ،فوجد استجابة لطمبو فعينوه رئيسا عمى
الحركة ،كما استمالوا إلييـ الشيخ الديني بالواحة "أحمد بف عايش" ،وقد كاف الفرنسيوف ينعتونو
()1

(بالدرويش) .وأصبح أحمد بف عايش داعية ألوالد بوزيد خالؿ ىذه الحركة.

لتأزـ المواقؼ طمب مف الحاكـ "جيميز" مف أف ييتـ بما يجري في جنوب بسكرة وحاوؿ
ىذا األخير تخوؼ محمد يحيى و أمحمد عايش وأتباعيـ وأتباعيـ ،كما طمب أيضا مف
بولخراص أف يوافيو بكؿ ما يجري لدى البوازيد وزعيميـ محمد يحيى .ولما عممت السمطة
الفرنسية بأمر الثورة والتحضير ليا .اتيـ "جيميز" بولخراص بالعجز عف معرفة ما يجري في
منطقة عممو وحممو مسؤولية ذلؾ.
الدس واإليقاع بيف محمد بف يحيى
حاوؿ الضابط "لوفروا" بأف يقضي عمى الثورة بأسموب ّ

وأنصاره ،فقاـ بإرساؿ رسالة إلى زعيـ الثورة محمد يطمب منو فييا بالقدوـ إلى بسكرة لممناقشة

حد لتذمره لكف محمد بف يحيى اعتذر ورفض تمبية دعوتو خوفا مف اعتقالو أو قتمو ،كما
ووضع ّ
قاـ "لوفروا" بالطمب مف بولخراص االتصاؿ بمحمد لعمو يستجيب بطمبو لكنو رفض طمبو أيضا
لنفس السبب.
أف كؿ محاوالتيـ
تكررت محاوالت فرنسا في استمالة محمد بف يحيى لتمبية الدعوة .إال ّ

قوبمت بالرفض ولـ يبقى أماميا مجاؿ لممفاوضة أو التخاطب .فبيمنا كاف "لوفروا" في طولقة
( )1ػ يحيى بوعزيز ،ثورات ،...ص .124 ،123
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أخذ محمد بف يحيى ورفيقو أحمد بف عياش في تحريض الناس عمى حمؿ السالح ومقاومة
القوات الفرنسية .وقد استجاب ليـ البوازيد حيث كانوا أوؿ مف استجاب ليـ ،وتالىـ بعد ذلؾ
سكاف المناطؽ المجاورة.

()1

بأنو سيميميـ
في  85أفريؿ 7321ـ أرسؿ الجنراؿ لوفروا رسالة إلى البوازيد ييدىـ فييا ّ

 50أياـ حتى ينجوا مف  78قطعة مدفعية مصوبة نحوىـ ،وبنادؽ  155جندي .كما وصمتو
تعزيزات مف قسنطينة ،وفي  77أفريؿ 7321ـ بدأت المعركة في واحة العامري قتؿ في إثر
ىذه المعركة محمد بف يحيى وعيـ الثورة وحوالي  05رجؿ ،كما جرح أحمد بف عياش باإلضافة
إلى جرح عدد مف القوات الفرنسية وأعوانيا ومف بينيـ محمد الصغير بف قانة.
بالرغـ مف العدد الكبير مف األرواح الذيف قتموا خالؿ المعركة مف التابعيف لمحمد بف
أما القوات الفرنسية فإنيا قامت بطمب
يحيى ،إالّ ّ
أف سكاف البوازيد أصروا عمى مواصمة الجيادّ ،
المساعدة ،وقد تـ االستجابة ليذا الطمب مف قسنطينة ومف بوسعادة أيضا وعسكر كؿ واحد في

مكاف حاصروا مف خالليا الواحة مف الشماؿ والشرؽ والغرب.
في يوـ  12أفريؿ 7321ـ بدأت القوات الفرنسية بقصؼ الواحة مف جميع الجيات لمدة
وتـ القضاء
ثالثة أياـ.
ّ
اضطر خالليا السكاف إلى االستسالـ في  14أفريؿ مف نفس السنةّ ،
عمى نيائيا وكاف مف بيف النتائج المترتبة عمى سكاف الواحة والتي تتمثؿ فيما يمي5

()2

 ضاعفت فرنسا الضريبة السنوية ثماني مرات عمى سكاف واحة العامري سنة
7321ـ ،وقد بمغت قيمتيا  705555فرنؾ.

( )1ػ محمد العيد مطمر ،مقاومة واحة العامري  ،0765المجمة الخمدونية ،العدد  ،58دار اليدى ،الجزائر ،1558 ،ص
.48 ،41

( )2ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .22
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 طمبت كعقوبة مف سكاف واحة العامري أف يسمموا ليا  7711بندقية ،لكف السكاف لـ
اء عمى امتناعيـ مف
يسمّموا ليا سوى  801بندقية ،وحينئذ ضاعفت عقوبة التغريـ جز ً
دفع ما تبقى ليـ مف السالح.

 تمت مصادرة األراضي الفالحية ،وكؿ النخيؿ الموجودة في الواحة مف أصحابيا.
تـ نفي األعراش الموجودة في الواحة إلى مختمؼ أنحاء الوطف ،كما قامت بنفي 47
ّ 
رجال إلى جزيرة (كورسيكا) ،وىو نفس الشيء فعمتو بعد ثورة "سي الصادؽ بف
()1

الحاج".

 القبض عمى "ابف عايش" الزعيـ الروحي لمثورة والسالح بيف يديو ،وقتمتو رميا
بالرصاص.
تقدر بػ 8815 5فرنكا .ألنيا أيدت
 تغريـ األعراش المجاورة لمواحة كعقوبة ليا غرامة ّ
الثورة وتعاطفت معيا بكؿ ما تممؾ.
 في  71أوت 7321ـ صدر قرار فرنسي في الجريدة الرسمية ينظـ استخالص
()2

األمواؿ المحصؿ عمييا مف طرؼ واحة العامري.

( )1ػ محمد الطاىر عزوي ،العقوبات المفروضة عمى الشعب بعد انتياء ثورة واحة العامري ،تاريخ األوراس ونظاـ التركيبة
االجتماعية واالدارية في أثناء فترة االحتالؿ الفرنسي مف  7384ػ  ،7408انتاج جمعية أوؿ نوفمبر ،دار الشباب ،باتنة،
 ،7433ص .730

( )2ػ عبد الحميـ صيد ،المرجع السابق ،ص .18
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الفصل الثالث
ثورة عبد الرحمان (بوقنوشت) 9781م
أوال :التعريف بشخصية عبد الرحمان أمزيان
ثانيا :أسباب الثورة
ثالثا :مراحل الثورة
أ ـ مرحلة هجوم الثوار على القياد
ب ـ مرحلة مواجهة الجيش الفرنسي
ج ـ مرحلة هزيمة الثوار وانسحابهم إلى تونس

رابعا :نتائج الثورة

الفصل الثالث ......................... :ثورة عبد الرحمه أمزيان (بوقنوشت) 9781م
أوال 9التعريف بشخصية عبد الرحمان أمزيان

)*(

ىو "الشيخ محمد الصالح بف عبد الرحمف" المدعو "محمد بف جار اهلل" ،كاف سكاف
المنطقة يمقبونو (بالشيخ بوبرمة) أي (القدر).

()1

وحسب ما جاء بو "أبوا القاسـ سعد اهلل" في

أف الفرنسييف ىـ مف قاموا بإطالؽ ىذه التسمية عميو ،حيث
كتابو (الحركة الوطنية الجزائرية) ّ

بأنو لو تصرفات خارقة لمعادة مثؿ :حديث البورمة لو أثناء غميانيا .ومف ثمة إطالؽ اسـ
زعموا ّ
الميدي عمى نفسو ،وحسب ما جاء في العديد مف المراجع أف عبد الرحماف ىو مف أطمؽ عمى
نفسو اسـ الميدي المنتظر مف أجؿ تخميص الناس مف ظمـ القياد الطيف كانوا يسيطروف عمى
كؿ شيء .لكف في الواقع وحسب أبوا القاسـ سعد اهلل كؿ ىذه األساطير نسجتيا روايات
فرنسية.

()2

كما أنيا قامت بإطالؽ ىذه التسمية عميو مف أجؿ التقميؿ مف شأنو والتأثير عمى الناس
مع العمـ أف الناس كانوا يثقوف كثي ار برجاؿ الديف ،وبطبيعة الحاؿ فإف الشيخ محمد الصالح
كاف رجؿ ديف.
ولد عاـ  9481ـ بقرية جار اهلل مف عرش بني بوسميماف ،تمقى العموـ الشرعية في زاوية
تيبرماسيف بسيدي المصمودي ،والت ي كانت قد أحرقت في انتفاضة الصادؽ بف الحاج وكاف
ذلؾ في  98جانفي 9481ـ.

()3

وقد تـ إعدامو بنائيا بعد أف أفرجت السمطات الفرنسية عف

ابني الصادؽ بف الحاج في سنة 9481ـ ،وقاـ ابنو ابراىيـ ببناء الزاوية في تيبرماسيف.

)*(

()4

ػ أمزياف كممة شاوية والتي تعني بالمغة العربية الصغير.

( )1ػ آسيا تميـ ،الشخصيات الجزائرية  011شخصية ،دار المسؾ ،الجزائر ،1004 ،ص .88

( )2ػ أبو القاسـ سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية  0751ـ  ،0811ج ،9دار البصائر ،الجزائر ،1008 ،ص.408
( )3ػ لالطالع أكثر حوؿ االنتفاضة راجع الفصؿ الثاني.
( )4ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .988
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ا شتغؿ محمد الصالح بف عبد الرحماف بتدريس القرآف الكريـ واإلمامة في مسجد "سيدي
عيسى بوقبريف" بقرية جار اهلل.
الرحمانية.

()1

)*(

وقد كاف مستقيما ومتدينا ،وكاف أيضا مخمصا لمطريقة

انتقؿ إلى قرية (الحماـ) بأوالد داود ،وعمؿ كإماـ بمسجد القرية باإلضافة إلى أنو

تولى مشيخة الزاوية الدينية بيا.
ورث المشيخة الدينية كرئيس لمرحمانية عف "الشيخ ابراىيـ بف سي الصادؽ بف الحاج"،
ضد العدو
وقد استطاع أف ينشر نفوذه عمى العديد مف القبائؿ ،ويشحنيـ بروح المقاومة والجياد ّ
الفرنسي .وبيذا العمؿ أصبح لو العديد مف المريديف وأصبح لو أيضا أنصار وأتباع .حتى أنو
أقبؿ إليو الناس يزورونو مف كؿ مكاف في األوراس .وقد قاـ عبد الرحماف أمزياف بالعديد مف
االتصاالت مع رفقاء السي الصادؽ بف الحاج لدراسة األوضاع السائدة وامكانية القياـ بمقاومة
عارمة في المنطقة ضد العدو الفرنسي.

()2

لقد كاف الشيخ عبد الرحمف أمزياف قد سمع عف سي الطاىر وسي ابراىيـ ما لقياه مف
عساكر االستعمار خالؿ تواجدىما في سجف الحراش بعد انتفاضة  9484ػ  9481دوف مراعاة
لمكانتيما ،ومركزىما االجتماعي أو لألماكف المقدسة عند المسمميف وال لمشاعرىـ الدينية ،وىذا
ما أشعؿ نار الغضب في قمبو والحقد عمى االستعمار الفرنسي وقرر االنتقاـ منو ومف أعوانو.
ضد القوات الفرنسية.
يتحيف الفرصة المناسبة إلعالف التحدي والجير بالعصياف ّ
فض ّؿ ّ
نظ ار لممعاناة التي كاف يعانييا السكاف مف طرؼ السمطات الفرنسية وأعوانيـ مف القياد
والشيوخ المواليف ليـ ،وقد فاقت طاقة تحمميـ لتمؾ المضايقات .حيث استغؿ عبد الرحماف
أمزياف الكره الشديد الذي يكنو السكاف تجاه ىؤالء القياد ،واغتنـ ىذه الفرصة ليغذي مشاعر
المواطنيف بكراىية الفرنسييف وأعوانيـ وقد ظ ّؿ يشحنيـ بأفكار معادية لالستعمار والتي تحولت
)*( ػ تبعد عف تكوت بحوالي  10كمـ وتبعد ىذه األخيرة عف باتنة بحوالي  10كمـ.

( )1ػ بف نعيمة عبد المجيد ،موسوعة أعالم الجزائر  0721ـ  ،0843منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة
الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر  ،9188الجزائر ،1008 ،ص .484

( )2ػ آسيا تميـ ،المرجع السابق ،ص .88

~ ~ 89

الفصل الثالث ......................... :ثورة عبد الرحمه أمزيان (بوقنوشت) 9781م
مع مرور الزمف إلى قناعة راسخة ساعدتو عمى تييئة كؿ الظروؼ المالئمة الندالع ىذه
المقاومة التي نحف بصدد دراستيا ،والتي كاف عبد الرحماف أمزياف زعيـ ليا.

()1

ك ّؿ ما قاـ بو مف تحريضات واستعدادات لمعصياف أدى بو ىذا األمر إلى ظيور خصوـ
لو وشوا بو إلى السمطات الفرنسية وعف ما كاف يقوـ بو مف تحريضات ،وعندما ىمت السمطات
الفرسية إلى اعتقالو ثار الناس لذلؾ بسبب تصرفات السمطات الفرنسية االبت اززية باإلضافة إلى
الجفاؼ الذي أصاب المنطقة ابتداء مف سنة 9488ـ ،وكاف يوـ  40ماي 9481ـ بداية
المقاومة ،ىذا بعد مقتؿ الشخص الذي حاوؿ اعتقاؿ الشيخ بأمر مف القائد "بوضياؼ محمد
الياشمي" ،وقد كانت تمؾ الش اررة التي أعمنت بدايتيا فقاموا بقتؿ ىذا القائد وبقية أتباعو ،وجؿ
الخاضعيف لمفرنسييف.

()2

لقد أوضح الشيخ عبد الرحماف أمزياف في رسالة وجييا إلى المجمس الحربي في سنة
 9440ـ أوضح فييا اضطياد القياد ،والمعاممة السيئة التي كانوا يعامموف بيا مواطنييـ ،والذيف
نفسوا عف غضبيـ تجاه ىذه اإلساءة التي يتعرضوف ليا كؿ يوـ مف خالؿ ىذه المقاومة .والتي
ارتفعت مف غابات خنشمة وباتنة حتى حدود تونس والصحراء صرخة كؿ مف أراد الخالص مف
ىذا الوضع ،حيث قاؿ ... " :وىو أف كؿ القياد عموما وقياد األوراس خصوصا ما ىـ سوى
أوغاد ،ليسوا جديريف بالحياة لتجاوزىـ حدود سمطتيـ وابتزازىـ لمواطنييـ ... ،فعندما أطمؽ
بركاف األوراس ،بعد كتماف طويؿ نيراف نقمو مف جميع جنباتو ،ارتفعت فجأة مف غابات خنشمة
وباتنة حتى حدود تونس والصحراء صرخة ىائمة أف الموت لمطغاة.
ىؤالء الطغاة ،القياد الذيف أخذوا يسقطوف تحت حديد األشياع ،فمف الذي وجو سواعدىـ
الناقمة؟ إنو اهلل أييا السادة وليس غيره ".

()3

( )1ػ عثماني مسعود ،المرجع السابق ،ص .981

( )2ػ ػ بف نعيمة عبد المجيد ،المرجع السابق ،ص .988 ،984

( )3ػ عبد الحميد زوزو ،ثورة ابن جاراهلل (بوبرمة) باألوراس سنة  ،0768دار ىومة ،الجزائر ،1094 ،ص 919ػ .914
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استمر الوضع عمى ذلؾ الحاؿ إلى غاية  01جواف 9481ـ حينما أراد محمد أمزياف
توسيع نطاؽ الثورة إلى مناطؽ أخرى فيصطدـ بالحممة الفرنسية القادمة مف قسنطينة وباتنة
()1

قرب تيمقاد يومي  04و 01جواف عاـ 9481ـ وخسر الثوار ىذه المعركة.

لقد ورد لدى الكتاب الفرنسييف مثؿ" :مارقوف" ( )Margonأف عبد الرحماف أمزياف قد
خمع عمى نفسو لقب الميدي المنتظر ،وعبد اهلل الفاطمي .كما نجد أيضا " لوسياف " الذي زعـ
أنو تسمـ رسالة مف أحد مقدمي الطريقة الرحمانية،

()2

حيث زعـ أف عبد الرحماف أمزياف أوىـ

سانا مف السماء ستحارب إلى جانب
أف فُ ْر ً
الناس بأف ساعة النصر آتية ال ريب فييا ،و ّ

المسمميف ،فظف الناس أف ما كانوا يوعدوف بو مف أف رجال يعرؼ باسـ الميدي المنتظر يظير

في آخر الزماف فيمأل األرض عدال كما مألت جورا ،فتيافتوا عمى الشيخ مف ك ّؿ حدب وصوب
()3

يمقوف إليو المودة والتأييد.

لقد كاف عبد الرحماف أمزياف منذ بداية الثورة ولغاية نيايتيا ينعتو الفرنسيوف وعمالؤىـ
بمقب (بوبرمة) كما ذكرنا سابقا وبالميجة المحمية (بوىقنوشت).

)*(

وكؿ ىذه الروايات واأللقاب

التي يمقبونو بيا ماىي إال استنقاص ا مف قيمتو ،وقدره في أعيف الناس ،ىذا بعدما أروا تيافت
الناس إليو مف كؿ جية في األوراس لنصرتو ،لكف كؿ ما قامت بو السمطات الفرنسية وعمالئيـ
مف أجؿ منع الناس عمى االلتفاؼ حولو ومساعدتو كميا بائت بالفشؿ.
بعد اليزيمة التي لحقت عبد الرحماف أمزياف ورفاقو في جواف 9481ـ انسحبوا إلى تونس
في  98جواف 9481ـ ،وكاف عددىـ آنذاؾ يتراوح إلى  400فرد مصحوبيف بعائالتيـ .وبينما
ىـ في الطريؽ إلى تونس وقعت عدة في األماـ  10ػ  19و 11جواف مف نفس السنة جنوب
منطقة تبسة ،وفي  11جواف انفصؿ عبد الرحماف أمزياف عف رفاقو واتجو نحو الصحراء رفقة
( )1ػ بف نعيمة عبد المجيد ،المرجع السابق ،ص .988
( )2ػ لممزيد عف الطريقة الرحمانية راجع الفصؿ األوؿ.

( )3ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .988 ،981
)*(

ػ ىقنوشت ىي لفضة شاوية والتي تعني البرمة أي القدر.
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أخيو بينما سمـ رفاقو ،واتجو نحو الصحراء رفقة أخيو بينما سمّـ رفاقو أنفسيـ لمسمطات الفرنسية
بعد أف مات منيـ الكثير بسبب العطش والمرض ،باإلضافة إلى ح اررة الشمس الشديدة التي
أنيكتيـ.
ثـ انتقؿ إلى (قابس) حيث
عف طريؽ الصحراء دخؿ عبد الرحماف أمزياف أرض تونسّ ،

لكنو تعرض لالعتقاؿ في سبتمبر سنة
ثـ تحوؿ إلى (نفزة) ّ
توجد إحدى فروع الزاوية الرحمانيةّ ،

9481ـ بقابس مف قبؿ رجاؿ القصر التونسي،

في الفاتح جافي سنة 9440ـ نقؿ عبد الرحماف أمزياف ومف معو إلى سجف قسنطينة،
وقدـ لممحاكمة رفقة  88شخصا في يوـ  91جواف 9440ـ أماـ المحكمة العسكرية لقسنطينة،
ّ
وصدر عمى بعضيـ حكـ اإلعداـ والبعض اآلخر بالسجف المؤبد مع األعماؿ الشاقة ،وجماعة
أخرى باإلقامة الجبرية.
في  01نوفمبر 9440ـ أصدر رئيس الجميورية الفرنسية ق ار ار باإلعفاء عمى المحكوـ
عمييـ باإلعداـ ،وبعد صدور ىذا القرار نفي عبد الرحماف أمزياف إلى (كاياف بغويانا الفرنسية)،
وتوفي ىذا األخير في سنة 9441ـ.

()1

ثانيا 9أســــــباب الثـــــورة
قبؿ أف نتطرؽ إلى األسباب التي أدت إلى اندالع المقاومة البد أف نتحدث أوالً عف
المجاؿ الجغرافي لمثورة ،حيث اندلعت ثورة بوبرمة في سنة 9481ـ في األوراس الغربي بعد
ثالث سنوات مف اندالع ثورة واحة العامري.

()2

لـ تدـ ثورة 9481ـ طويال فقد كانت مدتيا قصيرة استغرقت ما يقاب الشير ،وكانت
بدايتيا عند ظير يوـ  40ماي 9481ـ ،وانتيت في  18جواف مف نفس السنة .بالرغـ مف
( )1ػ بف نعيمة عبد المجيد ،المرجع السابق ،ص .488 ،488

( )2ػ يحيى بوعزيز ،مع تاريخ الجزائر في الممتقيات الوطنية والدولية ،دار البصائر ،الجزائر ،1001 ،ص .448

~ ~ 92

الفصل الثالث ......................... :ثورة عبد الرحمه أمزيان (بوقنوشت) 9781م
أف صداىا وصؿ إلى العديد مف المناطؽ في األوراس ،وبذلؾ توسع مجاليا
مدتيا القصيرة إالّ ّ

الجغرافي ،حيث كانت انطالقتيا مف مسجد قرية (الحماـ) عمى سفح جنوب جبؿ (اشموؿ)

وادي الحماـ الذي يعتبر رافدا مف روافد الوادي األبيض.
انتقمت المقاومة إلى قرية (العناصر) شماؿ شرؽ جبؿ اشموؿ بحوالي 01 :كمـ ،وىبطت
إلى قرية تكوت جنوب غربي مدينة آريس بػ 40 :كمـ ثـ اتجيت إلى (وادي الطاقة) شرقي جبؿ
ثـ رجعت إلى سيؿ (الربع) شرقي مدينة تيمقاد بػ:
المحمؿ لمطؿ عمى وادي عبدي بػ90 :كمـّ ،

 40كمـ وانتيت في الصحراء جنوب جبؿ (شاشار) بػ 400 :كمـ.

()1

بعد تعرفنا عمى المجاؿ الجغرافي لمقاومة (بوقنوشت) أي (القدرة والبرمة) سنة 9481ـ
نصؿ إلى التعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى قياـ ىذه المقاومة والمتمثمة فيما يمي:
ابتداء مف سنة
الجفاؼ الذي أصاب المنطقة وتسبب في الفقر لدى عموـ الناس
ً

9488ـ ،ولحؽ بالناس الربا الفاحش عمى السمفيات بنسبة  ،% 80باإلضافة إلى نقص المواد
الزراعية والحيوانية ،وقد تضرر لذلؾ بنو بوسميماف ضر ار بميغا في الحيوانات ،كما تضررت
أيضا ثروة أوالد داود ( التوابة) بسبب الجفاؼ في (فـ الطوب ولمدينة) ،وقد دامت المجاعة
()2

قرابة ثالث سنوات متتالية.

بسبب ضيؽ بعض األراضي الفالحية مف جية واتباع أساليب ذات مردود ضعيؼ مف
جية أخرى ،جعمت المحاصيؿ رديئة باإلضافة إلى مالحقة المجاعة لمسكاف ،وذلؾ منذ نكبة
 9418ػ  9414والتي تجددت عامي  9488ػ .9484

()3

( )1ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة األوراس سنة  ،0768تاريخ األو ارس ونظاـ التركيبة االجتماعية واإلدارية في أثناء فترة
االحتالؿ الفرنسي مف  9448ػ  ،9188إنتاج جمعية أوؿ نوفمبر ،دار الشباب ،باتنة ،الجزائر،9144 ،ص .988

( )2ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة األوراس سنة  ،0768مجمة التراث ،العدد ،09دار الشباب ،باتنة ،الجزائر ،جويمية ،9141
ص .14

( )3ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .919
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فبغض النظر عف العوامؿ االجتماعية والسياسية أو االقتصادية فإف العوامؿ الطبيعية ليا
أيضا دور كبير في معاناة السكاف وتسببت في الفقر والمجاعة ،وذلؾ بسبب الجفاؼ الذي
أي شيء لمخروج مف ىذه األزمة.
أصاب المنطقة كما ذكر سابقا .وليذا حاوؿ الناس أف يفعموا ّ

فقد يكوف ذلؾ بالرحيؿ إلى وسط الغابة لمبحث عف ما ُي ْؤكؿ أو باليجرة إلى مناطؽ أخرى،
وىناؾ مف مات مف جراء المجاعة التي أصابتيـ.

فإف العوامؿ االجتماعية ليا
باإلضافة إلى الدور الذي لعبتو الطبيعة في معاناة السكافّ ،

تأثير كبير أيضا عمى سكاف األوراس ،حيث نجد تصرفات القياد ومعاممتيـ السيئة لمسكاف
والمتمثمة في ابتزازىـ لخيرات السكاف أيضا وأمواليـ وممتمكاتيـ دوف رحمة أو شفقة عمى
األوضاع المزرية التي يعانوف منيا ،وال حتى رأفة بحاليـ .وقد شكا بنوا بوسميماف مف ظمـ
)*(

القائد " بأشتاري "

في تكوت ،وذلؾ منذ 9488ـ .كما اشتكى أيضا أوالد سمطاف مف "محمد

ابف باش تارزي" في اعتدائو عمى الحرمات.
)**(

اشتكى (أوالد أوجانة) مف خميفة القائد " بوضياؼ "،

حيث كاف يرغميـ عمى إعداد

الوالئـ .ىذا وبالرغـ مف فقرىـ والضرائب الباىظة التي أثقمت كاىميـ ،باإلضافة إلى الشكاوي
التي قدميا ك ّؿ مف بنوا بوسميماف وأوالد سمطاف وأوالد أوجانة نجد أيضا أوالد داود أو (التوابة)
)***(

قد اشتكوا مف " الياشمي بوضياؼ "،

حيث قاؿ عنو أحد الشيود بأنو كاف يشترط عمييـ

وليمة كؿ يوـ بغض النظر عف فقرىـ ،في الوقت الذي كاف يشتري فيو السكاف النخالة إلطعاـ
أوالدىـ.
)*( ػ باشتارزي ىو مصطفى باش تارزي قائد عمى عرش بني بوسميماف ومقره بتكوت خمفا لسي بف شنوؼ ،الذي عزؿ .وباش
تارزي مف زاوية معروفة في قسنطينة .أنظر ،مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .911

)**(
ثـ القيادة منذ زمف األتراؾ ،وقد عيف في ىذا المنصب منذ
ػ ىو محمد بوضياؼ مف عائمة بمقاسـ التي توارثت المشيخةّ ،
شير نوفمبر سنة 9484ـ خمفا لمصطفى باش تارزي .الذي نقؿ إؿ تكوت مقر قيادة عرش بني بوسميماف دائرة بسكرة العسكرية

قائدا عمى (بني أوجانة) .أنظر ،الرجع نفسو ،ص .918

)***( ػ الياشمي بوضياؼ ىو قائد عمى أوالد داود منذ شير نوفمبر 9484ـ،عيف خمفا لوالده محمد بوضياؼ الذي تحوؿ إلى
بني أوجانة .أنظر ،المرجع نفسو ،ص .918
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كما قاموا أيضا بإرساؿ رسالة إلى لجنة التحقيؽ يشكوف فييا قائدىـ بوضياؼ أيضا،
حيث جاء فييا بأف ىذا األخير أخذ منيـ قبؿ الثورة بشير  800نعجة و 900معزة و10صاعا
قمحا ،إضافة إلى ذلؾ تعديو عمى الحرمات وانتياؾ لألعراض ،حيث كاف يمجـ الرجاؿ مثؿ
األحمرة ويجروف كالخيوؿ لمتشفّي فييـ.
)*(

أما بالنسبة ألوالد عبدي فإف قائدىـ " بمعباس "

سد
وحسب ما قيؿ عنو فإنو كاف أ ْف ُ

رجؿ عمى وجو األرض ،وفسقو ىذا كاف سببا في الخالؼ بينو وبيف عائمة "أحباره" في (نارة)،
حيث كاف ينتيؾ حرمات ىذه العائمة.

()1

فقد قاـ بمعباس باالستيالء عمى أمالؾ أحد شيوخ

ثـ اعتدى عمى نسائو حيث عقد عمى بنت
عائمة بف حباره ،ولفؽ لو عدة تيـ حتى سجفّ ،

الشيخ "محمد بف إبراىيـ بف حباره" ،ولما حممت أرجعيا إلى والدىا ،وىذا مف أجؿ إلحاؽ العار
بأىميف.
ّ

()2

ضد أوالد ابف
وجود صراع وخصومات بيف عائمة "ابف قانة" وعائمة "ابف شنوؼ" السكاف ّ
فيتـ عزليـ ،وبذلؾ يتسع المجاؿ
قانة حتى يثبتوا لمسمطات عجزىـ مف أداء مياميـ في وظائفيـ ّ

ألوالد بف شنوؼ ليحتموا أماكنيـ ووظائفيـ.

()3

)*( ػ ىو محمد بف بمعباس عيف في ىذا المنصب (قائدا عمى أوالد عبدي) منذ  01أفريؿ 9481ـ ،وكانت أسرة ابف بمعباس مف
األسر التي توارثت القيادة وجمعت بيف النفوذ الديني واألرستقراطي منذ عيد أحمد باي أخر بايات قسنطينة ،وقد حازت عائمتو
عمى ثقة السمطة االستعمارية بسرعة كبيرة رغـ ايوائيا ألحمد باي في مقر الزاوية بمنعة خالؿ سنتي  9488ػ  .9488أنظر،
مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .911

( )1ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة ،...تاريخ األوراس ونظام ،...ص .981 ،988

2
ضد الطرق الصوفية ـ ثورة األوراس  0768نموذجا ـ ،ممتقى دولي حوؿ جرائـ
( ) ػ األمير بوغدادة ،جرائم االحتالل الفرنسي ّ
االستعمار الفرنسي ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،1099 ،ص .8

( )3ػ ػ تعود جذور الصراع بيف عائمة بف قانة وعائمة بوعكاز إلى العيد التركي ،حيث كاف الغياب الكمي لمتأثير التركي
بالصحراء قد فسح المجاؿ واسعا لمصراع الطويؿ والدموي بيف ابف قانو وأوالد بوعكاز ،وبدأ ىذا الصراع عمى أشده أياـ حكـ
"صالح " باي قسنطينة في الربع األخير مف القرف الثامف عشر ،ذلؾ أف تقريب أسرة عف أخرى أو ابعدىا كاف ىذا يتوقؼ عمى

مصالح البايات السياسية وغيرىا ،وكاف أنصار أسرة ابف قانة

كالتالي :الصحاري  ،قبيمة سالمية ،رحموف ،ابف يزيد ،أوالد

أما أنصار أوالد بوعكاز فيـ كالتالي :عرب الشراقة ،أوالد أىؿ النور ،وجزء مف
مديدجة ،قبيمة لخضر وجزء مف أوالد صاولةّ ،
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إتياـ "عمي باي" مف عائمة بوعكاز اآلغا "ابف ادريس" وأوالد ابف قانة معا وذلؾ بإثارة
حوادث األوراس لي حولوا دوف تطبيؽ اإلصالحات والتنظيمات المدنية الجديدة بالصحراء ليبقوا
في مناصبيـ وفي وظائفيـ.

()1

معاناة السكاف مف تشدد جباة الضرائب الذيف أرىقوا كاىميـ بما فرضوه عمييـ مف
مستمزمات القواد واألغوات واإلقطاعييف ،وذلؾ كعربوف فاء ووالء وطاعة لو ،كما عانوا أيضا
مف ارتفاع نسب فوائد القروض التي كانوا يأخذونيا مف السماسرة الييود واألوروبييف ليواجيوا
بيا ما فرض عمييـ مف واجبات ويواجيوا بيا مشاكميـ اليومية.

()2

تشجيع المكاتب العربية لمتصرفات التي كاف يقوـ بيا القياد تجاه السكاف ،فقد كانت ىذه
المكاتب تقؼ دائم ا إلى جانبيـ ،وذلؾ مف أجؿ الضغط عمى السكاف بابتزاز أمواليـ وسمب
أراضييـ دوف الرأفة بأحواليـ االقتصادية وال لظروفيـ االجتماعية المزرية .فقد كانت المكاتب
العربية بصفة خاصة والسمطة الفرنسية بصفة عامة اعتادت أف تفرض سيطرتيا عمى السكاف
واذالليـ .فقد اعترؼ بيذا الخصوص جنراالت فرنسا ،حيث قاؿ أحدىـ ( :يجب أف تعرفوا بأننا
ىزمناكـ وأننا قوة ال تقير فاتعظوا).

()3

أف السكاف بدو ال يفيموف لمحياة معنى ،وال يستحقوف
اعتبار ضباط المكاتب العربية ّ

حؽ مف حقوؽ الحياة كبشر ،كما ال يحؽ ليـ أف
االعتناء بيـ ،وال يحؽ ليـ أيضا التمتع ِّ
بأي ّ
يتطمعوا لما يضمنو الدستور الفرنسي مف حقوؽ لممعمريف.

أوالد سحنوف بالحضنة ،كما كاف ىناؾ صؼ أخر وىو ابف شنوؼ الذي كاف إلى جانب أوالد بوعكاز ،فيذا األخير كاف يقود

الزاب الشرقي عاـ 9440ـ ،حيث حاوؿ الثأر مف أسرة بف قانة التي قتمت والده.

أنظر ،صالح فركوس ،إدارة  ،...ص .118 ،111
( )1ـ يحيى بوعزيز ،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب ،ج ،2دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر ،2002 ،ص
.226
( )2ـ األمير بوغدادة ،المرجع السابق ،ص .5
( )3ـ محمد الطاهر عزوي ،ثورة  ،...تاريخ األوراس ونظام التركيبة ،...ص .646
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عزـ اإلدارة العسكرية الفرنسية مف خالؿ القياد التابعيف ليا تجريد الطرؽ الصوفية مف كؿ
السمطات التي كانت ليا عمى سكاف المنطقة منذ العيد العثماني .وىو ما جعؿ ىؤالء األعواف
والعمماء ينظروف بعيف الريبة إلى رجاؿ الزوايا في كؿ تصرفاتيـ مع الشعب ويعتبرونيا
ضد السمطة الفرنسية.
تحريض عمى الجياد ّ
استيداؼ اإلدارة الفرنسية لشيوخ الزوايا ورجاؿ اإلصالح ،في المناطؽ الجبمية ذات
الكثافة السكانية ،وذلؾ مف خالؿ إيجاد واقع رافض لالنتماء الحضاري العربي اإلسالمي .فقد
كانت السمطة الفرنسية بعد ك ّؿ مقاومة تسمّط العقاب عمى ىؤالء المريديف وشيوخ الزوايا في
إما بالنفي أو السجف وغيرىا مف العقوبات المجحفة في حقيـ ،وىذا ما حدث مع
جباؿ األوراس ّ
الشيخ سي الصادؽ بف الحاج بعد ثورة  9484ػ  9481وأوالده الذيف تعرضوا لمنفي كاـ قامت

مقدـ
أيضا بتخريب زاويتو في واحة المصمودي ،ونفس الشيء فعمتو مع "الياشمي دردور" ّ
الطريقة الرحمانية بمنطقة وادي عبدي الذي تعرض كذلؾ لمنفي إلى جزيرة (كورسيكا).

()1

إتياـ القياد وضباط المكاتب العربية رجاؿ الزوايا بالتزمت الديني وكرىيـ الشديد
ضد السمطة
التمرد ّ
لألجنبي ،باإلضافة إلى اتياميـ باستعماؿ الديف مف أجؿ التحريض لمثورة ،و ّ

الفرنسية والمكاتب العربية .وقد اتيموا عبد الرحماف أمزياف كذلؾ بالتحريض ،وذلؾ بناءً عمى

ارتباطو روحيا بزاوية تيبرماسيف الرحمانية،

()2

أف ىذه الزاوية كاف ليا دور كبير في
خصوصا و ّ

الجياد خالؿ ثورات 9481ـ و9481ـ ،واستنادا لمرسائؿ التي دعا فييا عبد الرحماف أمزياف
()3

الناس لمجياد تأكدت بذلؾ اتياماتيـ لو.

خطر عمى
لتصرفات القياد وقوانيف اإلدارة االستعمارية التي تشكؿ ًا
رفض الزوايا الرحمانية
ّ

عقيدة السكاف ،وىذا ما دفع ك ّؿ مف "محمد بف عبد الرحماف" و "سي الياشمي دردور" صاحب
( )1ػ األمير بوغدادة ،المرجع السابق ،ص  8ػ .1

( )2ػ لممزيد حوؿ زاوية تيبرماسيف راجع الفصؿ األوؿ.
( )3ػ عبد الحميد زوزو ،ثورة  ،...ص .88
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(زاوية مدرونة) إلى دعوة أتباعيـ بعدـ التعامؿ مع اإلدارة الفرنسية وعدـ االمتثاؿ ألوامر القياد
وعمالئيـ في المنطقة أيضا.
شجعت فرنسي العداوة بيف القبائؿ والزوايا مثؿ :الصراع بيف زاوية بمعباس القادرية وآؿ
دردور الرحمانية ،حيث أصبحت ك ّؿ واحدة تنظر لألخرى بعيف الريبة والحذر ،وقد اشتكى
"مصطفى باش تارزي" إلى المكتب العربي ببسكرة مف زاوية تيبرماسيف ،حيث بيف في رسالتو
التحدي
عف رغبة سكاف األوراس في التحرر واالنعتاؽ مف القبضة االستعمارية بالتمرد واعالف
ّ
والعصياف.

()1

ض السكاف ومعارضتيـ لمنظاـ العسكري والمدني ألنيما يشكالف ضر ار بالنسبة ليـ،
رْف ُ

حيث كاف الحكـ العسكري يوحي ليـ باالبتزاز والقمع والعيش تحت رحمة القياد ،بينما الحكـ
المدني فإنو يفتح الطريؽ أماـ الزحؼ االستيطاني ليسمبيـ أراضييـ ،ويحوؿ التسمط عمييـ مف
القياد إلى المعمريف ،وليذا قاـ السكاف بإرساؿ رسائؿ إلى السمطة العميا مف أجؿ إبقائيـ في ظؿ
النظاـ القديـ وأف يتولى رجاؿ الزوايا أمرىـ.
لقد كاف ك ّؿ طرؼ يشجع النظاـ الذي يخدـ مصالحو ،فالقياد وضباط المكاتب العربية
شجعوا النظاـ العسكري مف أجؿ أف َيبقوا ُمسيطريف عمى زماـ األمور ،وفرض سيطرتيـ عمى
السكاف .بينما النظاـ المدني فيو ال ييـ سوى المعمريف ألنو بمجرد تطبيقو تكوف ليـ الفرصة
()2

سانحة مف أحؿ االستيالء عمى أراضي السكاف أيضا.

لقد تعددت األسباب المؤدية إلى اندالع مقاومة عبد الرحماف أمزياف ولعؿ أىـ سبب
ساىـ في اندالع ىذه المقاومة ىو تواجد الطريقة الرحمانية ،واستفحاليا بصورة كبيرة في
المنطقة ،حيث كانت مف أقوى الطرؽ الصوفية انتشا ار بيف سكاف األوراس .باإلضافة إلى

( )1ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .81
( )2ػ عبد الحميد زوزو ،ثورة  ،...ص .88
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العداء الشديد الذي أظيرتو تجاه السمطة الفرنسية .فقد كاف لمطريقة الرحمانية عدة فروع في
األوراس وعدة زوايا أيضا ،وكاف الناس يثقوف برجاؿ وشيوخ ىذه الزوايا ثقة عمياء.
تأثر عبد الرحماف أمزياف لما حدث بزاوية تيبراسيف ولمعقوبات المفروضة عمى السكاف
بعد ثورة الصادؽ بف الحاج عاـ 9484ـ ،فيذا ما جعؿ عبد الرحماف أمزياف يتألّـ ويشعر بروح
االنتقاـ ليـ مف السمطة الفرنسية ومف التابعيف ليا مف القياد ،فعمؿ عمى إثارة الناس وتشجيعيـ
عمى الجياد.

()1

ثالثا 9مراحل الثورة
بعد مرور ثالث سنوات مف اندالع ثورة العامري سنة 9481ـ ظير المرابط محمد أمزياف
بف عبد الرحماف أحد مقدمي الطريقة الرحمانية ،والذي صرح بأنو الميدي ونادى مختمؼ القبائؿ
لمتمرد ضد المكاتب العربية والقياد المواليف لمسمطة الفرنسية ،حيث قاـ بإرساؿ العديد مف
()2

الرسائؿ إلى مختمؼ القبائؿ كما سبؽ وأف ذكرنا.

ووقع نداءه باسـ الميدي .حيث جاء في

الرسالة التي أرسميا إلى "سي الحاج الطيب بف عمي الشريؼ" يدعوه فييا لمجياد ،و قاؿ فييا" :
 ...إف شئت الجياد تأتي أنت ومف معؾ بالعزـ وتخير لمناس الذيف ىـ أعزاز عندؾ والسالـ
مف محمد بف عبد اهلل إماـ الميدي المبعوث إلى الحؽ وييزـ مف كفر ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل
العمي العظيـ ".أنظر الممحق رقم (.)14
تـ اكتشاؼ أمر الرسائؿ التي كتبيا عبد الرحماف أمزياف اتصؿ القائد
خالؿ شير ماي ّ

بأف محمد أمزياف بف عبد
"الياشمي بف بوضياؼ" قائد أوالد داود برسالة مف أبيو أخبره فيياّ " :

المقدس ،ونحف نعمـ أنو إماـ بيا،
الرحماف قدـ إلى قرية الحماـ ليعمف مف ىناؾ الجياد الديني
ّ
وقد يكوف عاد إلييا بعد سفراتو المتعددة واتصاالتو".
( )1ػ األمير بوغدادة ،المرجع السابق ،ص .4 ،8
(2) - Mahfoud Kaddache, L’algerie Des AlgeriensHistoir D’algerie1830 – 1954, Edions Rocher
Noir, 1998, p 670.
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وبناء عمى ىذه الرسالة واألخبار التي نقمتيا كمّؼ القائد الياشمي عددا مف األعياف
ً

ليذىبوا إلى عبد الرحماف أمزياف ويقوموا باعتقالو ،وكاف ذلؾ يوـ  11ماي 9481ـ ،لكف سكاف
وردوىـ عمى أعقابيـ.
قرية المحالحة وقفوا إلى جانب أمزياف ،وقاموا بمياجمة أعواف الياشمي ّ
لكف قائد أوالد داود الياشمي أعاد الكرة
ىذا بعد أف جرحوا المدعو "بف شنوؼ" و "ابف عبد اهلل"ّ .

في اليوـ الموالي لعمو يتمكف ىذه المرة مف إلقاء القبض عمى عبد الرحماف أمزياف ،وقاـ بإرساؿ

كاتبو عمى رأس عد د آخر مف األعواف التابعيف لو ،لكنيـ تعرضوا لنفس الشيء الذي تعرض لو
مف سبقوىـ ،ولـ ينجح كاتبو مف الوت إال بفضؿ سرعة حصانو واال كاف قد مات المحالة.

()1

بمجرد أف عمـ "محمد بوضياؼ" قائد أوالد بني أوجانة في قرية (الربع) بما حدث
"بالياشمي" قائد أوالد داود (بالعناصر) اغتاظ لذلؾ غيظا شديدا ،فقاـ بتحرير مجموعة مف
الرسائؿ وجييا إلى الضباط الفرنسييف مف بينيـ النقيب "لويس ريف" الذي كاف مسؤوؿ المكتب
العربي بباتنة والجنراؿ "لوجروا" الحاكـ العسكري لدائرة باتنة ،ونظ ار لما آلت إليو األمور كمّفت
القيادة العسكرية الضابط "كوربوا" ومعو مجموعة مف الخيالة لمذىاب إلى القائد بوضياؼ
والتوجو معو إلى قرية العناصر الستطالع الوضع في المنطقة.
وتنفيذا ألوامر القيادة العسكرية جيز القائد بوضياؼ فصيمة قواميا  80فارسا مف
(األعشاش) و (أوالد فاضؿ) وسار بيـ رفقة ابف عمو "محمد بف سديرة" قائد األعشاش وأوالد
فاضؿ إلى العناصر مركز التوتر )2(.فوصموا إلى ىناؾ في يوـ  19ماي 9481ـ وىو تاريخ
اندالع المقاومة التي قادىا محمد بف عبد الرحماف أمزياف.

()3

وقد مرت ىذه المقاومة بثالث

مراحؿ دارت خالليا العديد مف المعارؾ بيف ك ّؿ مف أنصار عبد الرحماف أمزياف والقياد
والضبط الفرنسييف وتتمثؿ ىذه المراحؿ فيما يمي:
( )1ػ يحيى بوعزيز ،موضوعات  ،...ج ،1ص .110
( )2ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .941

( )3ػ سماعيؿ زوليخة المولودة عموش ،تاريخ الجزائر من فترة ما قبل التاريخ إلى االستقالل ،الطباعة العصرية دزاير إنفو،
الجزائر،1094 ،ص .411
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أ ـ مرحمة ىجوم الثوار عمى القياد9
بعد حادثة الحماـ مباشرة والتي حاوؿ فييا قائد أوالد داود الياشمي بف بوضياؼ اعتقاؿ
عبد الرحماف أمزياف ،لكف دوف جدوى بؿ قتؿ أتباع الياشمي ،وقد انزعج عبد الرحماف أمزياف
وردا لذلؾ قاـ عبد الرحماف أمزياف الذي كاف في ذلؾ الوقت في
لما قاـ بو قائد أوالد داودً ،

الثالثيف مف عمره رفقة مجموعة مف الثوار والذيف بمغ عدىـ حوالي 40 :رجال وأربعة فرساف

كمّيـ مف فرقة المحالحة .توجيوا إلى العناصر لمباغتة القائد الياشمي بف بوضياؼ وخميفتو "
()1

سي الصالح بف لمحية "،

فمما بمغ أمر ىذا اليجوـ مسامع الياشمي الذ بالفرار ىربا إلى بيتو

إف د ّؿ عمى شيء فإنو يد ّؿ عمى وجود مف يراقب تحركات عبد
بقرب قرية الحماـ ،وىذا ْ

الرحماف أمزياف ورفاقو لنقميا إلى أعواف القوات الفرنسية مف القياد ومف أجؿ اتخاذ االحتياطات

الالزمة لذلؾ.
عند وصوؿ خبر اليجوـ الذي سيقوـ بو عبد الرحماف أمزياف ورفاقو كما سبؽ وأف ذكرنا
ركب الياشمي بف بوضياؼ فرسو مف غير سرج ،ومعو ابف عمو المسمى "الطيب بف عمار"
راكبا ىو أيضا عمى فرسو مف غير سرج كذلؾ .ولما وصموا إلى أيف ىـ متوجيوف اجتمعوا مف
كبار القرية ،واتفقوا عمى جمع جميع مف ىو في طاعتيـ مف عرش (الزحاحفة) الساكنيف
(بالعناصر) و(جرماف) مف أجؿ أف ينقضوا عمى عبد الرحماف أمزياف ورفاقو.
لقد تمكف الياشمي مع مف معو مف أف يستميموا البعض مف رجاؿ الزحاحفة ،ومف بينيـ
(عمي بف المبارؾ بف أحمد بف عيسى وعمار بف محمد بف تازروالت) ،وغيرىـ مف الناس مف
عرش البالغ عددىـ حوالي الثالثيف رجال .فتوجيوا إلى المحالحة مف أجؿ مباغتة عبد الرحماف
ورفاقو ،لكف ما إف وصموا إلى جرماف بالمكاف المسمى " باؿ عيسى " بالقرب مف دار "عبد اهلل
بف الصالح" عندىا فاجأىـ عبد الرحماف ورفاقو الذيف بمغ عددىـ أكبر مف عدد أنصار الياشمي

( )1ػ عبد الحميد زوزو ،ثورة  ،...ص .81
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بف بوضياؼ ،وبمجرد أف رأوىـ الذوا بالفرار نحو قرية الربع والحقيـ الثوار عمى جيادىـ ،لكنيـ
لـ ينالوا منيـ.
لما بمغ الياشمي بوضياؼ وأنصاره قرية (الطوب) القريبة مف بني أوجانة توقؼ الثوار
فبمجرد أف وصموا إلى الربع أبمغوا بوضياؼ بف محمد ما حدث معيـ فقاـ ىذا
عف مالحقتيـ،
ّ
األخير بتحرير رسائؿ وجييا إلى القادة الفرنسييف ،ومف بينيـ الجنراؿ "لوجروا" الحاكـ عمى

عمالة باتنة ،فرد ىذا األخير عمى الرسالة مع اليوطنة "كوربوا" ومعو الصبايحية نذكر منيـ:
(سعد بف الزراري وعبد اهلل بف عمار ،وأخوه الطيب بف عمار واألخضر بف النقيش ،وابف عمو
عاشور).
يأمرىـ بأف يذىبوا جميعا إلى العناصر ،وانظـ إلييـ محمد بوضياؼ وابنو الياشمي وابف
عمو سي محمد بف سديرة قائد عرش العشاش ومعيـ مجموعة مف المواليف ليـ ،وكاف عددىـ
حوالي  80فارسا .وفي اليوـ الذي ساروا فيو مف الربع كاف قد توجو الثوار إلى قرية (تكوت)
حيث يوجد قائد أحمر خدو "مصطفى باش تارزي" وقطعوا رأسو ،ومف بعد قتميـ ليذا األخير
ضد مجموعة مف القياد الذيف قمنا بذكرىـ فيما
مرة أخرى إلى العناصر لخوض المعركة ّ
توجيوا ّ

سبؽ.

()1

في منتصؼ ليمة  09جواف 9481ـ فوجئ رجاؿ القائد محمد بوضياؼ قائد أوالد أوجانة
ودارت بيف الطرفيف معركة طاحنة ألحقت بالمواليف لمقوات الفرنسية خسائر عظيمة ،حيث قتؿ
قائد أوالد أوجانة محمد بوضياؼ وأصيب جندي فرنسي بجروح بميغة ،كما قتؿ  04مف
الصبايحية ،وجرح  94منيـ أيضا بينما نجا اآلخروف بأعجوبة مف الموت المؤكد.
خالؿ بداية المعركة وبمجرد بداية الطمقات األولى انسحب "القومية" بأعداد كبيرة ،وىذا ما
ساعد الثوار بالسيطرة عمى زماـ األمور ،وتضييؽ الخناؽ عمى المواليف لمقوات الفرنسية .ولما
( )1ػ عبد القادر زبايدية ،وثيقتان عن ثورتي األوراس لسنتي  0748ـ  0751ـ  ،0768مجمة األصالة ،العدد ،10،19

مطبعة البعث ،الجزائر ،9184 ،ص  101ػ .199
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حرؾ
بمغ خبر قتؿ القائد محمد بوضياؼ مسامع الناس تأثروا تأثي ار كبي ار لما حدث ،وىذا ما ّ
مشاعرىـ وأثار في نفوسيـ الحماس وحب الجياد إلى جانب عبد الرحماف أمزياف.

نتيجة ليذا الحماس انض ّمت قبيمة بني بوسميماف ُبرّمتيا إلى أوالد داود الذيف احتضنوا

عبد الرحماف أمزياف وقضيتو ،وبالرغـ مف اتخاذ رؤساء مكاتب الشؤوف العربية في كؿ مف
أف خبر الحادث
بسكرة وخنشمة التدابير االزمة مف أجؿ التقميؿ مف أىمية
ْ
حدث لعناصر ،إالّ ّ

ومقتؿ بوضياؼ وصؿ مسامع الناس في مختمؼ القرى والمناطؽ ،واستمر انضماـ الناس

والمناصريف لعبد الرحماف أمزياف لمساندتو في محاربة القوات الفرنسية ولمقضاء عمى الظمـ
الذي يعانوف منو.
انظـ كذلؾ ك ّؿ
انظـ إلى المقاومة أيضا (أوالد عمي بف افموس) مف بني أوجانة بخنشمة ،و ّ

مف (بني ممكـ والسراحنة) و(أوالد سيدي محمد) مف أحمر خذو ،حيث بمغ عدد الثوار بعد أف
انظـ إلييـ ىؤالء األنصار بأعداد كبيرة والذيف تـ ذكرىـ فيما سبؽ حوالي  9100رجؿ.
لما عمـ ابف "محمد بف بمعباس"

)*(

()1

قائد (أوالد عبدي) "الحسف بف بمعباس" الذي كاف متواجدا

تييأ لمقتاؿ خوفا
في قصر والده الصيفي (بواد الطاقة) بما حدث في العناصر وموت بوضياؼ ّ

مف أف يمقى نفس المصير الذي لقيو بوضياؼ ،فجند أكثر مف  100عنصر مف المواليف لو
وتييأ لكؿ احتماؿ لمواجيتو ،حيث شدد الحراسة عمى الحدود أيف ىو متواجد.
ِ
العناص ْر التي كاف قد
خالؿ ليمتي  08و  01مف شير جواف 9481ـ بدأت المواجية مع

تعرضوا لمضغط مف قبؿ الثوار فتركوا
وضعيا الحسف بف بمعباس لحراستو ،لكف ىؤالء الحراس ّ
أف أتباع ىذا األخير لـ
مواقعيـ وتجمعوا حوؿ القصر الذي يتواجد فيو الحسف بف بمعباس ،إالّ ّ

( )1ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص .981
)*(

ػ محمد بف بمعباس عيف قائد عمى أوالد عبدي منذ  01أفريؿ 9481ـ ،وتعتبر أسرة بمعباس مف األسر التي توارثت القيادة

وجمعت بيف النفوذيف الديني واألرستقراطي منذ عيد أحمد باي باي قسنطينة ،وحازت عمى ثقة السمطة الفرنسية بسرعة كبيرة
رغـ إيوائيا ألحمد باي في مقر الزاوية خالؿ سنتي  9488ػ  .9488أنظر ،مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .911
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لشدة قوة الثوار والذيف تم ّكنوا مف دخوؿ القصر واقتحامو ،حيث
يتمكنوا مف حماية القصر ذلؾ ّ
دارت بيف الطرفيف معركة ضارية تمكف خالليا الثوار مف الوصوؿ إلى الحسف بف بمعباس
وقتمو ،كما قتموا أيضا حاشيتو وكؿ أتباعو ىناؾ.
قدر عدد العناصر المقتولة خالؿ ىذا اليجوـ عمي قصر ابف بمعباس مف جانب الحسف
بف بمعباس قتؿ منيـ (شيخ أـ الرخاء ،وباش عدؿ معيوؼ لمحية ،وخميفة القائد دعاس)
باإلضافة إلى قتؿ خادماف وتسعة مف القوـ ،وأسر قاضي وحفيده ،أما مف جانب الثوار الذيف
()1

ىجموا عمييـ فقد قتؿ منيـ سبعة أفراد.

انتشرت أخبار اليجوـ الذي قاـ بو عبد الرحماف أمزياف ورفاقو الذيف بمغ عددىـ 9100
شخص عمى القصر الذي تواجد فيو الحسف بف بمعباس في وادي الطاقة والبالغ عدد أنصاره
 100شخص ،وقد شاع خبر مقتؿ ىذا األخير بيف الناس في أرجاء المنطقة ،حيث أحيى ىذا
الخبر األمؿ في نفوس الناس مف الخالص مف تسمط القياد ،كـ أدخؿ الخبر أيضا اليمع في
نفوس القوات الفرنسية والمواليف ليا.

()2

بعد كؿ النجاحات التي حققيا عبد الرحماف أمزياف بقضائو عمى القياد التابعيف لفرنسا
أمثاؿ بوضياؼ وباش تارزي والحسف بف بمعباس ،دفع كؿ ىذا بالسكاف إلى االنضماـ لممقاومة
التي يقودىا عبد الرحماف أمزياف ،التي كانت التزاؿ خالؿ أسبوعيا األوؿ ،حيث انظـ إلييا
كافة أفراد أوالد داود ومعظـ بني بوسميماف وأحمر خدو ،وفرقتيف مف بني أوجانة وسكاف
حيدوسة وشير في وادي عبدي.

( )1ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .948

( )2ػ عبد الحميد زوزو ،المرجع السابق ،ص .988
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()1

لقد كاف "الياشمي دردور"

مقدـ الزاوية الرحمانية المعروفة في مدرونة باسـ الزاوية
ّ

الدردورية كاف ليا دور كبير في دعـ ىذه المقاومة ،فقد وصفيا " :بأنيا ثورة اسالمية " ،قاـ
بدعوة الناس مف أىؿ عرشو إلى نصرتيا ومساندتيا ،وقد كاف ليذا التصرؼ دور إيجابي
لممقاومة وخصوصا وأنيا بحاجة إلى المزيد مف األنصار وتعزيز موقؼ الثوار أيضا.

()2

أما بالنسبة لعبد الرحماف أمزياف ونظ ار النضماـ القبائؿ المجاورة لممقاومة قاـ بإرساؿ
مبعوثيو إلى القبائؿ المختمفة ،والتي لـ تتأثر باألحداث بعد ،حامميف رسائؿ يدعوىـ فييا لمجياد،
وقد وصؿ مبعوثاف لو إلى أحمر خدوا حامميف رسالة إلى "سيدي عمي بف العربي" قائد
(الحراكتة) يدعوه فييا ورجاؿ قبيمتو أف يزودوه بػ 900 :فارس ،ودعا أيضا بقية الحراكتة في أـ
البواقي ،كما وصمت رسالة أخرى إلى "سي الحاج طيب بف عمي شريؼ" في قيادة القبائؿ
التمرد ،وليعـ ىذا التمرد أرض الوطف وليتع ّذر عمى القوات الفرنسية دحرىا أو
ليحرضيـ عمى ّ
()3

إخمادىا.

لقد كانت كؿ األحداث التي وقعت خالؿ األسبوع األوؿ مف المقاومة ،والتي كانت لصالح
الثوار .لـ تحدث بتخطيط مسبؽ ليا ،وانما ماىي إال ثورة غضب لمسكاف عبروا فييا عف
تعرضوا ليا مف طرؼ القياد ،وقد وجدوا في ىذا
المعاناة واإلذالؿ والقير وسوء المعاممة التي ّ
العصياف متنفسا ليـ فاندفعوا إلى الجياد رغـ خطورة الموقؼ ،وعدـ خبرتيـ وباإلضافة إلى قمة

اإلمكانيات لمقياـ بالمقاومة إال أنيـ تحمموا النتائج ميما كانت قاسية.

( )1ػ جعمتو أحداث  9481ـ يتحمؿ ىو وعائمتو وأتباعو مسؤولية المشاركة فييا وعواقب التعصب ،حيث كاف يحرض إخوانو
أتباعا ومريديف كثيريف لو ألقت عميو القوات الفرنسية القيض وحكمت عميو بالنفي
وكوف
ً
عمى العصياف ضد السمطة الفرنسيةّ ،
إلى كورسيكا ،وبعد مرور أربع سنوات سجنا جاء عرش أوالد عبدي يضمنوف فيو ويطمبوف العفو عنو ،وتـ إطالؽ سراحو

وعودتو منفاه .أنظر ،أبو القاسـ سعد اهلل ،الحركة  ،...ص.991 ،994

( )2ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .941
( )3ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص .988
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كانت المرحمة أولى مف القتاؿ والمتمثمة في ىجوـ الثوار عمى القياد ناجحة وكانت مف
بيف نتائجيا اتساع نطاؽ الثورة لتشمؿ فرؽ أوالد داود وغالبية بني بوسميماف وأحمر خدو،
باإلضافة إلى تأييد زاوية وادي عبدي التي نقؿ شيخيا الياشمي بف دردور قولو " :بأنيا ثورة
إسالمية حقا وبأف صاحبيا كاف فعال منتظ ار لرد الظمـ وانيائو" .كما حرض أىؿ عشيرتو عمى
عصياف أوامر القياد والسمطة الفرنسية.

()1

خالؿ المرحمة األولى الحظنا أف عبد الرحماف أمزياف قائد المقاومة تمكف رفقة مف ناصره
في المقاومة مف ىزيمة القياد والقوات الفرنسي في نفس الوقت ،حيث كاف النصر حميفو فقد قتؿ
خالؿ ىذه المرحمة مجموعة مف القياد التابعيف لمسمطة الفرنسية والذيف كانوا يفرضوف سيطرتيـ
عمى السكاف ويتمتعوف في إذالليـ أمثاؿ محمد بف بوضياؼ ومصطفى باش تارزي والحسف
بف بمعباس  ،ىذا وباإلضافة إلى اتساع مجاؿ المقاومة الجغرافي وذلؾ بانضماـ العديد مف
القبائؿ في األوراس إلييا لمساندتيا.
ب ـ مرحمة مواجية الجيش الفرنسي9
نظ ار لميجمات التي قاـ بيا الثوار عمى القياد في مراكزىـ والقضاء عمييـ ،ونظ ار لخطورة
ىذ ه اليجمات أيضا وتفاقميا ،وخصوصا وانيا تشكؿ تيديدا عمى المصالح الفرنسية وأتباعيـ،
بدت ىذه المعمومة تافية في نظر السكاف
فقد اعتادوا أف يدونوا كؿ معمومة تصميـ حتي واف ْ

فإنيا بالنسبة لممكاتب العربية ميمة لمغاية ،حيث يقوموف بتدوينيا ليقوـ ضباط متخصصوف في
الشؤوف األىمية بتحميميا وصياغة فرضيات أو بناء توقعات واحتماالت عما يحدث في وسط
األىالي مف خطط وتصرفات معادية ليـ ،واتخاذ التدابير الالزمة لمواجيتيا.
بناء عمى االحتماالت التي قاموا بصياغتيا ،والمعمومات التي وصمتيـ فإنيا تعد مف بيف
ً

األسباب التي تقودىـ إلى النصر في كؿ االنتفاضات ،وحتى تتم ّكف القوات الفرنسية مف
( )1ػ صالح بف النبيمي فركوس ،تاريخ جياد األمة الجزائرية لالحتالل الفرنسي المقاومة المسمحة ( 0721ـ  ،)0851دار
العموـ ،عنابة ،الجزائر ،1091 ،ص .148
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القضاء عمى ىذه المقاومة في أقصر وقت ممكف.

()1

وبناء عمى ىذه التقديرات التي توصموا

إلييا طمب حاكـ مقاطعة قسنطينة مف الجنراؿ " فورجيموؿ دو بوسكينار" ( forgemol de
العدة ،ويجيز ثالثة فرؽ عسكرية في أماكف مختمفة وتوجو إلى قرية
عد ّ
 )bostquenardأف ُي ّ

(لمدينة) الواقعة في مركز وسط بيف باتنة وخنشمة والقنطرة ،مف أجؿ محاصرة الثوار وتضييؽ

الخناؽ عمييـ ،وحصار الحركة حتى ال تنتشر إلى جيات أخرى وتزيد مف تعقيد األمور.

()2

في يوـ  09جواف 9481ـ انطمؽ طابور بقيادة "لوجرو" ( )Logerotمف مدينة باتنة
مكوف مف ستة فيالؽ وفرقة واحدة لممشاة
متجو إلى لمدينة مرو ار بفـ الطوب ،كاف ىذا الطابور ّ
()3

وفرقتاف لمخيالة.

وفي الوقت نفسو توجو طابور بقيادة الكولونيؿ "كاجار" ،الذي خرج مف بسكرة في يوـ 94
جواف ،وكاف قوامو  9800بندقية وسرية مف الصبايحية وأخرى مف القناصة األفارقة وفرقة مف
()4

 10رجؿ إسعاؼ وسيارة.

توجو الطابور عبر مشونش إلى المنطقة التي بدأت فييا المقاومة ،لقد خاض ىذا
الطابور أوؿ معركة لو مع الثوار في مضيؽ (تيغانيميف)،

()5

أيف قتموا  18رجال و  91امرأة و

 98طفال ،باإلضافة إلى اعداـ عشرة أفراد كانوا يقوموف بالحصاد في مكاف غير بعيد عف
منطقة (بمييود) التي تبعد عف باتنة بحوالي  40كمـ ،وكما قاموا بإحراؽ قرية (تيغانيميف)
بكامميا.

( )1ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .944
( )2ػ يحيى بوعزيز ،ثورات  ،...ص .114

( )3ػ محمد العيد مطمر ،الغزو واالحتالل الفرنسي لألوراس وأثره عمى الحالة االجتماعية لسكان المنطقة ( 0733ـ

 ،)0773مجمة العموـ االنسانية ،العدد  ،90جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،نوفمبر  ،1001ص .18
( )4ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص.988
( )5ػ المرجع السابق ،ص .18
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واصؿ الطابور مسيرتو بمحاذات الوادي األبيض في اتجاه آريس ،وعند وصولو إلى قرية
(سانؼ) قاـ بنفس العمؿ الذي قامو في تيغانيميف وأحرؽ قرية سانؼ التي تعد أىـ مخزف
لمحبوب والمدخرات في الوادي األبيض ،وأحرؽ أيضا قرية سانؼ و دشرة أوالد موسي.
الطابور عمى (ذراع األكحؿ) أيضا أيف عسكر في تيزقاغيف لمؤازرة الطابور األوؿ.
محمد بف قانة لقوات كاجار لدعمو في محاصرة الثائريف.

()2

()1

وعبر

كما انظـ

()3

أما الطابور الثالث انطمؽ مف خنشمة بقيادة الكولونيؿ "قوـ" ( ،)gaumeوقد تألؼ ىذا
الطابور مف  800بندقية وسرية وعشرة مسعفيف وسيارة اسعاؼ وفرقة مف فرؽ الجباؿ ،كمِّؼ
()4

ىذا الطابور بناحية (مالقوا).

ىذا الطابور لـ تعترضو أي مقاومة إال بعد أف وصؿ إلى وادي (نورسف) و(تيزوقاغيف)،
حيث تواجو ىذا الطابور مع الثوار في معركة وجرح تسعة مف القوات الفرنسية ،واثناف مف القوـ
تقدمو في
بينما قتؿ عدد مف السكاف المقاوموف ليـ ،وعند توقؼ المعركة واصؿ ىذا الطابور ّ
اتجاه لمدينة باشموؿ.

()5

لقد سعى ىؤالء الطوابير الثالث إلى إخماد المقاومة التي بدأت مف قرية المحالحة
وانتشرت في مناطؽ عدة في األوراس وخالؿ مسيرتيـ إلى لمدينة باشموؿ قاموا العديد مف
عمميات التخريب لمقرى وتقتيؿ لمناس ،وىناؾ قرى أبيدت بالكامؿ وقاموا باالستيالء عمى كؿ ما
ا ستطاعوا حممو وأخذه معيـ كالحيوانات مف ماعز وبغاؿ وخيوؿ وغيرىا مف الحيوانات ،أما ما

( )1ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .18

( )2ػ محمد العيد مطمر ،الغزو واالحتالل  ،...ص .18

( )3ػ محمد العربي حرز اهلل ،منطقة الزاب مائة عام من المقاومة ( 0721ـ  ،)0821دار السبيؿ ،الجزائر ،1004 ،ص
.448

( )4ػ المرجع السابق ،ص .18

( )5ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .989
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لـ يستطيعوا أخذه قاموا بإتالفو مثمما فعموه ببعض المحاصيؿ الزراعية التي أحرقوىا ،حتي ال
يستفيد منيا السكاف.
باإلضافة إلى األوامر التي أعطيت لمطوابير الثالث ،أعطيت أوامر أخرى إلى المسؤوليف
في ك ّؿ مف عنابة وسكيكدة وقسنطينة وسطيؼ والجزائر العصمة ليعدوا قوات أخرى ،ويعجموا
في إرساليا إلى المنطقة مركز التمرد .فيذا إف د ّؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى خطورة الوضع
واتساع نطاؽ المقاومة.

()1

بعد تكويف الطوابير ،تحدد لكؿ طابور فرقة فرقة مف اليندسة العسكرية مجيزة بآالت
تفجير الصخور وشؽ الطرقات وىدـ الدور ،كما خصص لكؿ بندقية  80طمقة وجعؿ احتياط
()2

الذخيرة والمؤونة تحت تصرؼ القادة الثالث.

بالعودة إلى الطابور األوؿ الذي انطمؽ مف باتنة بقيادة لوجور ،فإنو يعد مف أقوى
الطوابير مف حيث القوة العسكرية المكوف مف ستة فيالؽ ،وبما أف باتنة تعد أقرب نقطة إلى
مركز األحداث ،وبما أنيا تعد مركز القيادة اإلقميمية التي تشرؼ عمى ىذه الناحية فإنيا دائما
ليا أعيف في كؿ مكاف تزودىا بأخبار الثوار ومكاف تواجدىـ.
وبناء عمى ىذا قاموا بوضع خطة محبوكة مف أجؿ استدراج الثوار إلى أماكف سيمة
ً

تمكنيـ مف حسـ الموقؼ لصالحيـ بأقؿ التكاليؼ بعيدا عف األماكف االستراتيجية التي إف
تحصف بيا الثوار يمكف أف يعرقؿ ذلؾ القوات الفرنسية مثؿ :مضايؽ تيغانميف ،ومنحدرات
تيزوقاغيف بسفوح شمية.
بمجرد أف عمـ الثوار بأمر تحرؾ الطابور مف باتنة ارتأوا بأف يياجموه ،وقبؿ أف يصؿ
الطابور إلى الجبؿ بعدة كيمومترات ،فضؿ أف يخيـ في السيؿ حتى يتمكف مف مراقبة المناطؽ
( )1ػ يحيى بوعزيز ،ثورات  ،...ص .114

( )2ػ محمد العيد مطمر ،الغزو واالحتالل  ،...ص .18
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المحيطة بو ،ومف أجؿ أف يعد الخطة المالئمة لمجابية الثوار ،وبينما كانت قوات الطابور في
اتجاه اشموؿ عبر محور الربع فـ الطوب شرقي تيمقاد.

()1

تعرضوا ليجوـ مف قبؿ الثوار في

ليمتي الثامف والتاسع مف شير جواف 9481ـ ،وقد كاف ىؤالء الثوار يراقبوف تحركات القوات
الفرنسية مف قمـ الجباؿ القريبة.
كاف عدد الثوار آف ذلؾ ما بيف  400و  100راجؿ و  80فارس.

()2

انتظر الثوار إلى

غا ية الثمث األخير مف الميؿ وبدؤوا باليجوـ عمى القوات الفرنسية ،لقد كانوا يروف في ذلؾ
دىاء منيـ ،واحتاطت
الوقت ىو الوقت المناسب لبدء اليجوـ ،ولكف القوات الفرنسية كانت أكثر
ً

بالتقدـ مع ّأوؿ الميؿ بمآت األمتار بعيدا
لمثؿ ىذا اليجوـ ،حيث قاـ جزء مف القوات الفرنسية
ّ
نسبيا عف مضارب الخياـ الخاصة بيـ حيث مركز القيادة.

أرادت القوات الفرنسية بيذه الخطة كسر أي ىجوـ مفاجئ مف قبؿ الثوار ،وبالتالي حتى
تتمكف مف التغمب عمييـ بكؿ سيولة وبأقؿ الخسائر ،وعمى ىذا األساس أصبح اليجوـ الذي
شنو الثوار في الث مث األخير مف الميؿ لصالح القوات الفرنسية ،وفقد عنصر المفاجأة والمباغتة
ثـ إلى دفاع غير منظـ ،وفقدوا فرصة االنتصار عمييـ.
وتحوؿ إلى اشتباؾ في بداية القتاؿّ ،
ّ
جيدا لمثؿ ىذا اليجوـ المفاجئ كما ذكرنا سابقا،
ىذا ألف القوات الفرنسية كانت قد
ّ
استعدت ّ

أعدت كميف لمثوار الذيف وقعوا فيو دوف أف يشعروا بذلؾ وتكبدت ىذه المعركة خسائر كبيرة
و ّ
في جانب الثوار.

()3

فعند تقدـ جزء مف القوات الفرنسية بعيدا عف مركز القيادة ىذا وكما ذكرنا سابقا ،اشتبكوا
مع الثوار فبمجرد سماع الطابور المتبقي في مركز القيادة أيف وضعوا خياميـ لحقوا بالجزء
المتقدـ عمييـ وتمكنوا مف محاصرة الثوار ،و بالتالي التغمب عمييـ بكؿ سيولة.
( )1ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص.941

( )2ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة  ،...مجمة التراث ،ص .18
( )3ػ المرجع السابق ،ص .980
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قدر عدد القتمى في جانب الثوار حوالي  991قتيال مقابؿ خمسة قتمى وعشرة جرحى في
الجانب الفرنسي  ،وعميو فإف الثوار قرروا االنسحاب عندما بأنو ال جدوى مف استمرار القتاؿ،
أل نيـ لو استمروا بالقتاؿ سيعود ذلؾ عمييـ بكارثة ال محالة ،وعند انسحاب الثوار مف المعركة
قاـ العدو بمالحقتيـ إلى غاية مطحنة القايد بوضياؼ عمى بعد  01كمـ مف المخيـ.
لقد خسر الثوار ىذه المعركة لعدـ تكافئ القوى ،حيث كانوا ستخدموف في ىذه المعركة
أسمحة بسيط ة ماىي إال عبارة عف عصي وسيوؼ ،إلضافة إلى مختمؼ األسمحة البيضاء
وبعض البنادؽ القديمة .في حيف كانت القوات الفرنسية مسمّحة بأحدث األسمحة باإلضافة إلى
مساعدة عدد كبير مف القوـ العمالء ليـ.

()1

قبؿ وقوع ىذه المعركة كاف قد انظـ إلى الثوار لمساندتيـ الرجاؿ الذيف كاموا فاريف
ومالحقيف مف قبؿ القوات الفرنسية منذ 9488ـ ،وكاف ىؤالء الرجاؿ مف بني بوسميماف وبني
أوجانة وأوالد زياف الذيف قاموا بالثورة في سنة 9488ـ ،بعد الدمار الكمّي الذي لحقيـ مف طرؼ
انظـ ىؤالء الرجاؿ إلى المعركة دوف تدريب مسبؽ وال تخطيط باإلضافة إلى ك ّؿ
الفرنسييف .لقد ّ
ذلؾ نقص السالح ،وليذا كاف مصير ىذه الثورة نفس مصير الثورات السابقة أال وىو الفشؿ.

()2

بعد انتياء المعركة واصؿ الطابور مسيرتو إلى لمدينة أيف مروا بفـ الطوب التي أضرموا
فييا النار وقتموا مف أىميا نحو ثالثة رجاؿ إلى أربعة.

()3

واتنقؿ بعدىا الطابور عبر (أـ عشرة)

مرة أخرى بالثوار في  98جواف 9481ـ .عرفت ىذه المعركة
بخنقة أمعاش ،أيف اصطدـ ّ
بمعركة الربع أو أـ عشرة ،وعند انتياء المعركة واصؿ الطابور طرقو إلى لمدينة في انتظار
وصوؿ الطابور الثاني القادـ مف بسكرة بقيادة كاجار.

( )1ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص .988

( )2ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة  ،...مجمة التراث ،ص .18
( )3ػ عبد القدر زبايدية ،المرجع السابق ،ص .191
( )4ػ المرجع السابق ،ص .18
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خالؿ مسيرة الطوابير الثالثة إلى لمدينة قاموا بإحراؽ كؿ ما كانت تجده أماميا مف قرى
ومداشر ،فقد أحرؽ الطابور المتوجو مف بسكرة قرية تيغانيميف وقرية الحجاج باإلضافة إلى
إحراقو لقرية أوالد موسى وقرية الحماـ مركز المقاومة ،كما قاـ ىذا الطابور بإحراؽ ك ّؿ
المزروعات التي صادفيا في الطريؽ أيضا.

نفس الشيء قاـ بو الطابور الثالث القادـ مف خنشمة ،حيث قاـ بإحراؽ قرية تيزوقاغيف
شرؽ سيؿ لمدينة.

()1

كما قاـ أيضا الطابور القادـ مف باتنة وكـ ذكرنا سابقا بإحراؽ قرية فـ

الطوب وقتؿ بعض الرجاؿ مف سكانيا.
بعد ك ّؿ أعماؿ العنؼ والتخريب التي قامت بيا القوات الفرنسية الثالث في حؽ سكاف

األوراس مف حرؽ وتدمير لقراىا عف بكرة أبييا ،واصموا مسيرتيـ إلى مركز المقاومة ،حيث كاف
مركز التقائيـ في لمدينة مف أجؿ محاصرة عبد الرحماف أمزياف وأنصاره الذيف عيدوا عمى
أنفسيـ مساعدتو وتحمؿ النتائج ميما كانت عاقبتيا وخيمة.
مف خالؿ ىذه المرحمة نالحظ أف الثوار رغـ زيادة تجمع الناس حوؿ ىذه المقاومة
والمشاركة فييا ،وبموغ صداىا إلى أماكف بعيدة عف مركز المقاومة واستعدادىـ لمد يد العوف
ليا ،إال أف االنتصارات التي حققوىا في المرحمة األولى في الوقت الذي ىجموا فيو عمى القياد
تراجعت ىذه االنتصارات في المرحمة التي اتخذت فييا القوات الفرنسية التدابير االزمة مف أجؿ
مواجية ىذه الثورة واخمادىا ،حيث قاموا بتدعيـ قواتيـ مف قسنطينة وخنشمة وبسكرة ومف
مناطؽ أخرى غيرىا.
وكالعادة مف أجؿ زعزعة عزيمة الثوار وارغاميـ عمى االستسالـ ،باإلضافة إلى القضاء
عمى قائد الثورة واخماد ثورتو بصفة نيائية ،قامت بإحراؽ العديد مف القرى وتدميرىا ىذا وكما
ذكرنا سابقا فازت القوات الفرنسية عمى الثوار في معارؾ عديدة خالؿ مسيرتيـ إلى لمدينة مف
أجؿ محاصرة الثوار والقضاء عمييـ.
ج ـ مرحمة ىزيمة الثوار وانسحابيم إلى تونس

( )1ػ محمد الطاىر عزي ،ثورة  ،...مجمة التراث ،ص .14
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في الوقت الذي كاف فيو الفرنسيوف يقوموف بيذه االستعدادات الواسعة إلخماد الثورة ،اتجو
زعيـ الثورة محمد أمزياف ورفاقو إلى زاوية سيدي فتح اهلل في قرية الحماـ بواد الشرفة التابعة
لقيادة جبؿ أحمر خدو ،وذلؾ مف أجؿ دراسة الوضع ،وذلؾ عمى ضوء االستعدادات التي قاـ
ولكف الفرنسييف لـ يتركوا ليـ الوقت وال حتى الفرصة الممكنة مف أجؿ اتخاذ
بيا أعداؤىـ،
ّ
ضدىـ قوات
فجندت ّ
التدابير الالزمة لمواجية القوات الفرنسية اآلتية إلييـ مف ك ّؿ صوبّ ،
العدو قوـ عرب قبالة ،وعرب شراقة ،وباإلضافة إلى أوالد زكري والصحاري.

()1

في  91جواف 9481ـ وصمت القوات المشتركة بيف باتنة وخنشمة إلى قرية لمدينة،

()2
تقدمت قوات كاجار
ضد السكاف ومتابعة
محمد أمزياف .في حيف ّ
وقامت بتنسيؽ الحممة ّ
ّ
الذي قدـ مف بسكرة نحو الزاوية التي كاف محمد أمزياف مجتمعا فييا مع رفاقو لدراسة الوضع.

ىاجـ قوات باش تارزي الثوار مف بني بوسميماف ولغواسير التابعيف لمحمد أمزياف في يوـ 91
جواف مف عاـ 9481ـ ،وقد قتموا منيـ حوالي ثمانيف شخصا كانوا كمّيـ ينتموف إلى بني
شخصا.
بوسميماف ،وجرحوا أيضا عددا آخر وأسروا منيـ أربعيف
ً

()3

وزة ولحدادة) مف أتباع جيش محمد
في نفس اليوـ أيضا أي في  91جواف قاـ (أوالد ّ
ضد العدو والقادـ مف بسكرة بمكاف يدعى تاغيت وباشا ،لكف المصادر لـ تذكر
أمزياف بمعركة ّ
الخسائر التي خسرىا الجانبيف في المعركة.

في يوـ  10جواف 9481موقعت معركة كبيرة بسيدي فتح اهلل وسيدي عمي ،وفي وادي
قشطاف بكيمؿ بيف القوات الفرنسية والقوـ مف جية ومحمد أمزياف بجيشو مف جية أخرى.
اضطر خالليا محمد أمزياف ورفاقو الذيف كانوا يحاربوف معو أف
وبمشاركة سكاف المنطقة،
ّ
()4
يخرج مف ىذا الحصار القوى المفروض عمييـ.

( )1ػ يحيى بوعزيز ،موضوعات  ،...ج ،1ص .149

( )2ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة  ،...تاريخ األوراس  ،...ص .981
( )3ػ ػ المرجع السابق ،ص.141

( )4ػ المرجع السابق ،ص .981
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كانت القوات الفرنسية كعدتيا بعد كؿ معركة تخوضيا تقوـ بتدمير القرية وسمب
ممتمكاتيا كمّيا ،واالستيالء عمى أمواليا وحيواناتيا مف ماعز وبغاؿ وأبقار وغيرىا مف
الحيوانات ،باإلضافة إلى االستيالء عمى ك ّؿ أراضييا.

في يوـ  18جواف مف نفس السنة ىاجـ الثوار القافمة الفرنسية التي كانت في طريقيا إلى
معسكر كاجار الذي انطمؽ مف بسكرة ،وحدثت بينيـ معركة في قرية (مدنة) التي أسر خالليا
الفرنسيوف ثالثة رجاؿ مف الثوار ينتموف إلى أوالد داود .كما قامت أيضا قافمة خنشمة التي
كانت بقيادة " قوـ " بأعماؿ تقتيؿ في حؽ السكاف ،حيث قامت بإعداـ واحد وعشريف شخصا
كمّيـ كانوا مف الشاوية ،وقد وقائع ىذا الحادث في يوـ  98جواف قبؿ ىجوـ  18جواف ،بينما
كانت متجية إلى قرية (تاقزوـ).

()1

واضافة إلى الطوابير الثالث التي اجتمعت لمقضاء عمى

مقاومة عبد الرحماف أمزياف أُرسمت قوات فرنسية مف سطيؼ وقسنطينة لتقوـ بتدعيـ القوات
()2

الموجودة في ميداف المعارؾ.

ونظ ار الشتداد ضغط القوات الفرنسية عمى عبد الرحماف أمزياف ورفاقو مف الثوار وكثرة
عمميات التخريب لمقرى والمداشر ،انسحب محمد أمزياف وأنصاره إلى الجنوب الشرقي باتجاه
()3

الصحراء مرو ار بقرية زريبة الوادي،
)*(

القائد " بف ناصر "

حيث وقعت بيف قوات العدو وقوـ جبؿ شاشار بقيادة

معارؾ بضواحي زريبة الوادي ،وقد أوضح أحمد قائد جبؿ شاشار في

الرسالة التي بعث بيا إلى حاكـ بسكرة يصؼ فييا مطاردتو لفرقة المحالحة ،حيث قاؿ فييا:
أف الناس جازوا في رسـ الزاب الشرقي بيف اليانة والزريبة قصدوا لمناحية
" ...أتاني الخبر و ّ
الشرقية ف فزعت في الحيف نحو القصر وخرجت إلى الواد األحمر وشعبة يعمى مسبقا فمـ نجد

( )1ػ يحيى بوعزيز ،ثورات  ،...ص .118

( )2ػ بوعالـ بف حمودة ،الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر  0843معالميا األساسية ،دار النعماف لمطباعة ،الجزائر،1091 ،
ص .81

( )3ػ يحيى بوعزيز ،ثورات  ،...ص .118
)*(

ػ ىو أحمد بف ناصر مف عائمة دينية ،قائد عمى جبؿ شاشار الممحؽ بالتراب العسكري لدائرة خنشمة ،لكف مقره كاف في

اشموؿ ومطاردتيـ
خنقة سيدي ناجي ،لعب ًا
دور نشيطا في مالحقة أنصار عبد الرحماف أمزياف مف قبيمة المحالحة الفاريف مف ّ
في الصحراء الشرقية إلى أف تم ّكف مف القضاء عمييـ بمعية المارشاؿ " دولوجي " قائد فرقة الخيالة .أنظر ،مسعود عثماني،

الرجع السابق ،ص .911
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ليـ أث ار إذ سمعت البارود يتكمـ نحو زريبة حامد فقصدت نحو البارود فوجدتيـ نزلوا في ساقية
الزريبة " ...

()1

تحدث في تصريح
تحدث "عمي بف عمار بف عمي بف سميماف" الذي تعرض لمسف ّ
لقد ّ
منو أماـ المكتب العربي ببسكرة عف رحمتو مع أىؿ قرية المحالحة أثناء مسيرتيـ مف قرية
المحالحة نحو الصحراء ،وقد ذكر أنيـ عند وصوليـ إلى زريبة حامد ،وبينما ىـ في مكاف بيف
القصر وزريبة حامد التقوا بالسبايس ،أيف جرت بينيـ معركة خسروا فييا ثالثة مف الرجاؿ
واثنيف مف النساء وجرح خالؿ القتاؿ بيف  8و  4مف أفراد المحالحة وغيرىـ مف الضحايا.
التزود بالماء
أضاؼ خالؿ استجوابو أنيـ واصموا طريقيـ إلى أبار (جرمونة) مف أجؿ
ّ
َّ
لكف السبايس عادوا لمالحقتيـ ولـ يتوقفوا عف مالحقتيـ إال
ّ
لكنيـ لـ يجدوا إال القميؿ منو فقطّ ،
عند العصر .وعندما وصموا إلى غرب (فركاف) مات أغمب أفراد المحالحة مف العطش والتعب،
باإلضافة إلى أف البعض منيـ مرضوا.

()2

ا نتصر العدو عمى الثوار لكنيـ لـ يتمكنوا مف إلقاء القبض عمى محمد أمزياف ،ومع ذلؾ
فإف القوات الفرنسية لـ تفقد األمؿ في اإلمساؾ بو .فقامت بمعية القوـ وحاولت أف تحاصر قائد
المقاومة محمد أمزياف ورفاقو ،و لتقطع عنيـ الطريؽ حتى ال يتم ّكنوا مف االلتحاؽ بالصحراء

أي الوصوؿ إلييا مع العمـ أنو قد انسحب إلى الجنوب الشرقي باتجاه الصحراء .أنظر الممحق

(.)17
رغـ تمؾ الجيود التي بذلتيا القوات الفرنسية وجيود القياد التابعيف ليا في محاصرة محمد
أمزياف وتضييؽ الخناؽ عميو مف أجؿ القبض عميو ،والتي لـ تفمح في ذلؾ ،وبالتالي فقد وقعت
بينو وبيف القوات الفرنسية معارؾ في  11جواف 9481ـ في زريبة حامد ،حيث استطاع مرة
أخرى أف يخرج مف الحصار المفروض عميو ويتجو إلى (نقريف) جنوب تبسة.
ومف أجؿ أف ينتقـ العدو مف الخسائر التي يواجييا في القبض عمى محمد أمزياف،
يصب جاـ غضبو في الضعيؼ ويتحكـ في رقاب الناس ،باإلضافة إلى الحرؽ والنيب والسمب
ّ
( )1ػ لممزيد عف مطاردة قائد جبؿ شاشار لمحالحة خالؿ فترة ىروبيـ نحو الصحراء ،أنظر الممحق رقم (.)15
( )2ػ لممزيد عف أحداث مسيرة المحالحة نحو الصحراء ،أنظر الممحق رقم (.)16
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كما ذكرنا سابقاف زد عمى ذلؾ فقد قاـ بنبش القبور انتقاما مف الموتى وأخذ العظاـ إلحراقيا في
أفراف المصانع الستخراج الفحـ مف عظاـ موتى الجزائرييف.
لقد أ ّكد ذلؾ " سيفور " الدكتور في الطب في الرسالة التي كتبيا في  01مارس 9441ـ

يقوؿ فييا " :عممت بالطرؽ العامة أف بيف العظاـ التي تستخدـ لصنع الفحـ الحيواني يوجد
عظاـ تعود إلى الجنس البشري عمى متف النفير المسمى ( جوزيفيف) الطيبة و اآلتي مف مدينة
تعرفت عمى عظاـ حديثة تشكؿ جزءا مف الييكؿ العظمي البشري
الجزائر ،والمحمؿ بالعظاـّ .
رأيت فيو جماجـ وعظاـ زند وعظاـ فخذ مف طبقة الكيوؿ وقد انتزعت حديثا مف األرض دوف
()1

أف تنتزع منيا نيائيا أجزاء لحمية "...

في يوـ  11جواف مف عمـ  9481ـ وصؿ عبد الرحماف أمزياف ومف تبقى مف رفاقو إلى
نقريف جنوب تبسة ،ومف ىناؾ عبروا الحدود إلى منطقة الجريد بالبالد التونسية صحبة نسائو
()2

وأطفالو وأىالييـ.

وصموا إلى تونس بعد أف فقدوا في ىذه الرحمة الشاقة حوالي ثالثمائة

شخص ماتوا كمّيـ في الطريؽ مف جراء الجوع والعطش ،وشدة ح اررة الشمس ،التي أجيدتيـ
باإلضافة إلى المعارؾ التي خاضوىا خالؿ طريقيـ إلى الصحراء قد أرىقتيـ.

()3

عثرت القوات الفرنسية عمى جثث الثوار الفاريف التي كانت تالحقيـ وتطاردىـ خالؿ
مسيرتيـ مف مدينة تبسة مرمييف في العراء عمى الرماؿ في شكؿ مجموعات صغيرة متناثرة ىنا
وىناؾ ثالثة وأربعة وخمسة ،وقد كاف البعض منيـ عبارة عف ىياكؿ عظمية ممسوكة بالجمود
()4

اليابسة عمييا ،فيذا يد ّؿ عمى مدى الجيد الذي عانوه وقاسوا منو خالؿ ىذه الحركة.

ثـ إلى (قابس) ،أيف أقاـ شيريف بزاوية " سيدي
دخؿ محمد أمزياف إلى تونس ومف ّ
إبراىيـ ولد الشريؼ " وىي زاوية رحمانية مكث فييا مف  09أوت وسبتمبر 9481ـ مع الذيف
تـ اعتقالو مع أخيو بقابس عند " سي الحبيب باش " مفتي المدينة مف طرؼ رجاؿ
رافقوهّ .
تـ ىذا نتيجة لجيود ك ّؿ سمطات القصر
القصر التونسي قبؿ احتالؿ تونس سنة 9449ـ ،وقد ّ
( )1ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة  ،...تاريخ األوراس  ،...ص .980 ،981
( )2ػ يحيى بوعزيز ،ثورات  ،...ص .118

( )3ػ صالح عوض ،المرجع السابق ،ص .989
( )4ػ المرجع السابق ،ص .118 ،118
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التونسي والقنصمية الفرنسية بتونس ،وجواسيس القايد " بمعباس " و " أحمد باب بف فرحات " و"
ابف ناصر " قايد شاشار الذيف أُرسموا إلى الجريد التونسي لنقؿ األخبار عف تنقالت عبد
الرحماف أمزياف.
تـ نقميـ مف قابس إلى القصر الجزائري بسجف قسنطينة ،وقبؿ
في  09جانفي 9440ـ ّ
أعدت لمحاكمتيـ في  98ماي 9440ـ َّ
قدـ محمد أمزياف تقري ار ىاما إلى رئيس
المحاكمة التي ّ
المجمس الحربي في السجف العسكري لمدينة قسنطينة في  14ماي 9440ـ يخبرىـ فيو عف
دفاعو عف نفسو ،حيث قاؿ فيو " :إليكـ باختصار ما ىو دفاع عف نفسي ،وسأكوف مسرو ار يا
سيادة الرئيس لو تفضمتـ بقراءتو قبؿ النقاش.
إنني متّيـ بالتحريض عمى الحرب األىمية ،وكذلؾ بالنيب عمى رأس عصابات مسمحة،
ثـ بتنظيـ عصابات ،وتحريؾ الشغب ،وأخي ار
وباليجوـ عمى السمطة العمومية ومقاومتياّ ،
باغتياؿ أو محاولة اغتياؿ مع نيب وحرؽ واستعماؿ لمعنؼ تجاه السمطة العمومية"...

()1

في  91جواف 9440ـ قُ ِّدـ محمد أمزياف ومعو  88شخصا لممحاكمة العسكرية

بقسنطينة ،وصدر الحكـ عمييـ جميعا في  11جواف مف نفس السنة وكاف الحكـ كما يمي:

()2

 98 شخص مف قادة ثورة األوراس حكمت عمييـ باإلعداـ.
 11 شخصا حكمت عمييـ باألشغاؿ الشاقة.

()3

تـ الحكـ عمييـ بالبراءة فأطمؽ سراحيـ.
 91 شخص ّ
 نقمت بعض عائالت األعراش الذيف شاركوا في ىذه الثورة إلى جيات مف الوطف كالقؿ
وسطيؼ وتوقرت .كما ألقي القبض عمى الياشمي بف عمي دردور وستّة مف مقادمو سنة
تـ نفييـ إلى جزيرة كورسيكا أيف قضوا 90
ثـ ّ
9440ـ ونقموا إلى سجف قسنطينةّ ،
سنوات وأربعة أشير.

( )1ػ لممزيد عف رسالة قائد مقاومة 9481ـ لممجمس العسكري بقسنطينة ،أنظر الممحق رقم (.)18
( )2ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة  ،...تاريخ األوراس  ،...ص .980

( )3ػ عمار بوحوش ،التاريخ السياسي لمجزائر من البداية ولغاية  ،0851دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،9118 ،ص .980
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في  01نوفمبر 9440ـ أصدر رئيس الجميورية الفرنسية إعفاءً عمى كؿ الذيف حكـ
عمييـ باإلعداـ إلى األشغاؿ الشاقة والنفي ،حيث نفي البعض إلى كورسيكا والى كاياف بغويانة
الفرنسية وأمريكا الوسطى ،ونفي محمد أمزياف بف جار اهلل قائد المقاومة أيضا المحكوـ عمييـ
تـ نفييـ معو ىـ " :محمد بف
باألشغاؿ الشاقة كاياف بغويانة الفرنسية ،ومف بيف ىؤالء الذيف ّ
أحمد " قاضي أحمر خدو ،و" بف بمقاسـ داودي " ،و " إبراىيـ بف ّيزه " ،و " محمد الشريؼ

فر مف منفاه
سعدوني " ،و " محمد بف حوه الطمحاوي " .وىناؾ مف قاؿ ّ
بأف محمد أمزياف قد ّ
()1
المقدسة ،حيث توفي بيا سنة 9441ـ.
والتحؽ باألراضي ّ

رابعا 9نتـــــائـــج الثـــورة
كاف مصير مقاومة (بوقنوشت) أي (القدرة والبورمة) في سنة 9481ـ مثؿ المصير الذي
تمقّتو مقاومة الصادؽ بف الحاج في 9484ـ والعامري في 9481ـ ،وغيرىا مف المقاومات
قبميا ،وىو الفشؿ والخسارة ،وفي الواقع فإف المعارؾ في مقاومة 9481ـ توقفت منذ  98جواف
مف نفس السنة في كؿ النواحي .لكف حمالت القمع بقيت مستمرة إلى غاية نياية شير جويمية
والتي أسفرت عف:
 احتجاز  914رىينة 88 ،مف أوالد داود و 80مف بني بوسميماف و 19مف بني أوجانة،
()2
تـ أسر حوالي
كما
وتـ نقميـ إلى عيف الباي بقسنطينة مف أجؿ تقديميـ لممحكمة.
ّ
ّ
 901شخص بعد أف فقدوا القدرة عمى السير خالؿ مالحقتيـ مف طرؼ القوات الفرنسية

يتـ اإلفالت مف قبضة قائد جبؿ شاشار وجماعتو سوى  90أشخاص
في الصحراء ،ولـ ّ
ألقي القبض عمييـ مف قبؿ فرؽ الصبايحية في ناحية تبسة بعد أف تدىورت حالتيـ
()3

الصحية وأعياىـ التعب واإلرىاؽ.

 بعد انتياء المقاومة أسندت إلى لجنة مدنية ميمة التحقيؽ في األحداث وكاف عمى رأسيا
مدير الشؤوف المدنية بالحكومة العامة ،وحرر التقرير مف طرؼ عامؿ عمالة قسنطينة،
ضد المظالـ التي
وخمُص تقرير لجنة التحقيؽ إلى القوؿ بأف
التمرد مف فعؿ البربر ّ
ّ
( )1ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة  ،...تاريخ األوراس  ،...ص .989
( )2ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص .988

( )3ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .981
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قيادىـ العرب ،ومف جية أرى اتيمت عائمة بف قانة بتدبير تمؾ االنتفاضة
نالتيـ مف ّ
سعيا في استبعاد إقامة نظاـ الحكـ المدني ،لكف الجنراؿ "فورجيموؿ" نشر تقري ار مغاي ار
()1

تماما ُيعتبر خالصة لتصريحات الضباط في الموضوع.
 مصادرة ما يزيد عف  10000رأس مف المواشي ،كما دخؿ إلى الخزينة مبمغ 910000
فرنؾ في يوـ  08جويمية 9481ـ ،ىذا عمى ّأنو جزء مف الغنائـ الحربية .باإلضافة إلى
أف عدد الضحايا في ىذه المقاومة بمغ حوالي  811شييدا مف بينيـ النساء واألطفاؿ،
والشيوخ.
تعرض سكاف القبائؿ والقرى المشتركة في المقاومة إلى خسائر مادية كبيرة قاـ بيا القياد
ّ 
وطوابير الجيش الفرنسي ،حيث استولى طابور خنشمة عمى  1141رأس بيف األغناـ
والخيوؿ ىي ألوالد داود وبني بوسميماف ،وكاف ما نيب عف طريؽ بسكرة بيف قائد
"محمد بف الحاج بف قانة" والجيش الفرنسي قد بمغ  8800شاة و 900بقرة وعجؿ و80
بغال وىي تعود إلى أوالد داود وبني بوسميماف.
كما قاـ طابور قسنطينة وباتنة بقيادة "فورجموؿ" باالستيالء عمى  8000رأس ،وىي كميا ألوالد
داود (التوابة) زيادة عمى ما أخذه القائد الياشمي بف بوضياؼ لحسابو الخاص
لـ يبقى ألوالد داود (التوابة) سوى نصؼ مواشييـ بعد أف تعرضوا لمسمب مف قبؿ القوات
()2

وذلؾ

تعرضوا لمعجز المادي،
الفرنسية والقياد التابعيف ليـ .بينما عرش بني بوسميماف ْ
فقد ّ
لموضع المتردي الذي أصبحوا عميو بعد المقاومة ،وىذا بسبب حرؽ الجيش الفرنسي لقالع
الحبوب وسمبو لممواشي.
تـ تجريدىا مف أراضييا الخصبة في ك ّؿ مف سيؿ
 باإلضافة إلى ما سمب مف أوالد داودّ ،
فـ الطوب الذي وزع لممستوطنيف فيما بعد ،وأيضا سيؿ لمدينة الذي وزع كذلؾ عمى
رجاؿ الديف المسيحييف.

()3

( )1ػ شارؿ روبير أجروف ،الجزائريون المسممون وفرنسا ( 0760ـ  ،)0808ج ،9دار الرائد لمكتاب ،الجزائر ،1008 ،ص
.998 ،991

( )2ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة  ،...تاريخ األوراس  ،...ص .989
( )3ػ األمير بوغدادة ،المرجع السابق ،ص .1
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 قامت القوات الفرنسية بتجريد األىالي مف األسمحة مف أجؿ منع المواطنيف مف القياـ بأي
تـ تجريد ك ّؿ مف قبيمة أوالد داود بػ 9000 :قطعة سالح ،وبني
رد فعؿ فيما بعد ،وقد ّ
تـ تجريدىا مف  40قطعة
بوسميماف جردت مف  118قطعة سالح ،أما بني أوجانة ّ
سالح أيضا ،حيث بمغ مجموع األسمحة التي استحوذت عمييا القوات الفرنسية 9808

قطعة.

()1

 تدمير القرى والمداشر وحرقيا كميا مثؿ :قرية تيغانيميف والحجاج ،باإلضافة إلى أوالد
تـ إحراؽ كؿ المزروعات التي كانوا
موسى وقرية الحماـ التي كانت مركز المقاومة ،كما ّ
()2
يصادفونيا أماميـ في الطريؽ.
 إجبار المحالحة الذيف ىـ فرع مف فروع أوالد داود (التوابة) عمى مغادرة أراضييـ في سيؿ
وواحة لمدينة انتقاما منيـ ألنيـ مف قاـ بإيواء عبد الرحماف أمزياف ،وىـ مف قاموا أيضا
بقتؿ قائدىـ بوضياؼ ،ومف تسببوا بالمقاومة وشاركوا فييا مف بدايتيا ولغاية نيايتيا،
وىـ الذيف قاموا بالفرار إلى تونس لكنيـ انتيى بيـ المطاؼ إلى التيياف في الصحراء
مف جراء الجوع والعطش إلى درجة اليالؾ ،حيث مات منيـ الكثير.
 عند انيزاـ عبد الرحماف أمزياف ورفاقو خالؿ مقاومتيـ لمقوات الفرنسية في 18جواف
9481ـ .طمب السكاف األماف مف الفرنسييف لكنيـ اشترطوا عمييـ تسميـ الرىائف والتي
بمغ مجموعيا  914رجال 88 ،منيـ مف أوالد داود و  80مف بني بوسميماف و  19مف
بني أوجانة.
 تشتيت بعض العائالت إلى خارج منطقة األوراس ،حيث أبعدت  10عائمة مف أوالد داود
إلى دائرتي القؿ بالشماؿ وتوقرت بالجنوب في الصحراء ،باإلضافة إلى نقؿ  11مف
بني بوسميماف إلى دائرة سطيؼ ،و 10عائمة مف بني أوجانة إلى دائرة جيجؿ.

()3

 فرضت السمطة الفرنسية عمى األعراش التي شاركت في مقاومة سنة 9481ـ غرامة مالية
()4

قدرت بػ 48898180 :فرنؾ فرنسي قديـ،
( )1ػ مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .984
( )2ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .49

( )3ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة  ،...تاريخ األوراس  ،...ص .981
( )4ػ األمير بوغدادة ،المرجع السابق ،ص .1
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كما تضاعفت الضرائب السنوية

الفصل الثالث ......................... :ثورة عبد الرحمه أمزيان (بوقنوشت) 9781م
المفروضة عمى األعراش مف  01إلى  10مرة ذلؾ حسب حجـ التيـ الموجية إلى كؿ
قبيمة ،باإلضافة إلى مصادرة األراضي مقابؿ المبالغ المالية المفروضة ،والتي بمغت
()1

 9100ىكتار في كؿ مف زالطوا وفـ الطوب وسممت لمصمحة االستيطاف.

 بعد أف قامت السمطة الفرنسية بتشريد األعراش إلى خارج منطقة األوراس ،وقامت بتعمير
قراىـ بالمستوطنيف األوروبييف ،ورجاؿ الديف المسيحي الذيف فشموا في سياستيـ أماـ
رجاؿ الديف والزوايا التي عادت مف جديد لدورىا التعميمي والديني.

()2

عمر سيؿ وواحة
عمر سيؿ فـ الطوب مف أوالد داود بالمستوطنيف األوروبييف ،كما ّ
ّ 
لمدينة برجاؿ الديف المسيحي وقسميا عمى سبع ضيعات مف 9481ـ ػ 9114ـ ،حيث
باعوىا ألوالد داود مف جديد وذلؾ ألنيـ لـ ينجحوا في التبشير المسيحية ،كما لـ ينجحوا
أيضا في تعميـ المغة الفرنسية في قرية العناصر.
تـ عرض واحة لمدينة لمبيع في المزايدة سنة 9114ـ عمى صفحات الجزائر بقسنطينة،
ّ 
فتقدمت لشرائيا تسع عائالت مف عرش أوالد داود مف التوابة تتمثّؿ ىذه العائالت
ّ
في(:عائمة ابف شابية ،وابف عكشة ،وأوراغ ،وقرزة ،وعزوي ،وبوسعد ،وتمافقولت،

كونت لجنة لتمثميا في المزاد العمني بقسنطينة.
و ازوش ،واعثامنو) .حيث ّ
لقد كاف الثمف المعروض باىظا في أثناء المزاد ،حيث كادت أف تضيع لوال أف تدخؿ
وقدـ ليـ سمفة مف مالو الخاص وقاموا مف
"الحاج زاوي الميزابي اإلباضي" إلنقاذ الموقؼّ ،
خالؿ ىذا الماؿ مف ربح المزايدة ،واسترجاع أرضيـ التي أخذت منيـ في مقاومة 9481ـ .ىذا
عمى أف يسددوا لو مالو بالتقسيط عمى مدى  91سنة مف 9114ـ إلى 9188ـ.

()3

تـ تقديـ األسرى الذيف قبض عمييـ خالؿ المعرؾ في سنة 9481ـ لممحاكمة وصدرت
ّ 
بحقيـ األحكاـ التالية:
 اإلعداـ ألربعة عشر مف قادة المقاومة وعمى رأسيـ محمد أمزياف.
لمدة عشر سنوات.
 11 شخص باألشغاؿ الشاقة ّ
( )1ػ عبد الحميد زوزو ،األوراس  ،...ص .988

( )2ػ إسماعيؿ خنفوؽ ،المرجع السابق ،ص .49

( )3ػ محمد الطاىر عزوي ،ثورة  ،...تاريخ األوراس  ،...ص .984 ،981
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الفصل الثالث ......................... :ثورة عبد الرحمه أمزيان (بوقنوشت) 9781م
 91 شخص بالبراءة وأطمؽ صراحيـ.

()1

لمدة خمس سنوات.
 شخصاف باإلقامة الجبرية ّ
 سبعة أشخاص بعاميف سجنا عاديا.
وبعد صدور ىذه األحكاـ في حقيـ حاولت السمطات الفرنسية التظاىر بالرأفة عمييـ ،فقامت
وعوضتو باألشغاؿ الشاقة المؤبدة والنفي.
بإصدار عفوا جزئيا عمى المحكوـ عمييـ باإلعداـ ّ

()2

تـ توظيؼ بعض المرابطيف في القيادات الجديدة اإلدارية والبعض اآلخر في مجاالت
ّ 
تـ االنتزاع مف المرابطيف استقالليـ وتعففيـ وأدمجوا في
القضاء والتعميـ ،ولكف بالتدريج ّ
البوتقة اإلدارية واالجتماعية.

تعد تيار عظيما وميما في حياة الشعب الجزائري بصفة عامة،
أف الطرؽ الصوفية ّ
 بما ّ
واألوراسي بصفة خاصة ،قامت السمطة الفرنسية بإضعاؼ ىذه الطرؽ الصوفية ،وذلؾ
ذمة الذيف يقوموف بالزيارات
باستخداـ عدة طرؽ لذلؾ منيا :اتياميا بالدروشة ،وشراء ّ
إلييا بالسكوت عنيا ،ومحاربة األخريات بتفكيؾ أوصاليا وجعميا فروعا وطرائؽ ليس ليا
رأس وال مراجع ،وسمطوا عمييا أجيزة مخابرات ،إلى أف نقد الشعب قوتيف كبيرتيف مف
قواتو الحية التي تمثمت في القيادات الدنيوية والقيادات الروحية.

( )1ػ عمار بوحوش ،المرجع السابق ،ص .980
( )2ػ يحيى بوعزيز ،ثورات  ،..ص .118

( )3ػ أبو القاسـ سعد اهلل ،الحركة  ،...ص .494

~ ~ 122

()3

خـــــــــــــاتمـــــــــــــة
نستخمص من خالل دراستنا لموضوع مقاومة عبد الرحمان أمزيان (بوقنوشت) باألوراس
 9781م إلى أن ىذه المقاومة تعد من أكبر المقاومات التي حدثت في األوراس خالل القرن
التاسع عشر ،وذلك لكونيا تعبر عن الظمم الذي كان سكان األوراس يعانونو من قبل القياد
العرب في مختمف القبائل ،وجاءت ىذه المقاومة التي تزعميا محمد عبد الرحمان أمزيان الذي
عرف في ذلك الوقت باسم بوقنوشت (القدر) وقد حممت ىذه المقاومة العديد من التسميات
منيا :بوقنوشت ،المحالحة ،وثورة جاراهلل ،وأيضا ثورة األوراس .وكل ىذه التسميات تدل عمى
مقاومة واحدة والتي وقعت في سنة 9781م .ومن خالل دراستنا ليذا الموضوع توصمنا إلى
مجموعة من االستنتاجات أىميا:
تميزت المنطقة بطابع تضاريسي معقد
 الموقع الجغرافي الذي تميزت بو األوراس ،كما ّ
كما تنتشر فيو السيول واليضاب ،باإلضافة إلى جباليا التي تعد قمعة منيعة في وجو
من تخول لو نفسو في اختراقيا.
 يعيش سكان منطقة األوراس خالل فترة االستعمار الفرنسي حياة بسيطة تعتمد عمى
الفالحة والرعي ،لكن االستعمار الفرنسي لم يبقي ليم أي مجال لمحياة الينيئة فقد سعى
جاىدا إلى حرمانو من أبسط األشياء ليزيد من معاناة السكان ،فقد قامت السمطات
الفرنسية من تجريد ىؤالء السكان من أراضييم ،وكل ثرواتيم ،وىذا ما جعل سكان
منطقة األوراس يعانون من األمراض التي أودت بحياة الكثير منيم.
 كان لمطرق الصوفي دور ميم في الجزائر بصفة عامة ،وفي األوراس بصفة خاصة.
وكان ليا مكانة ىامة في أوساط السكان ،حيث كانوا يمتفون حوليا ،فيي تعتبر منبع
لمعمم والمعرفة بالنسبة ليم ،ىذا كما قامت بالحفاظ عمى العالقات االجتماعية وتنظيميا
بين مختمف شرائح المجتمع .كما لم تيمل الزوايا الجانب الجيادي ،فقد قاد شيوخيا
العديد من المقاومات في وجو االستعمار الفرنسي رافضة اإلذالل الذي يعاني منو
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سكان األوراس ،ودعت كل الناس لممشاركة في مقاومة االستعمار الذي لطالما أراد أن
يفرض سيطرتو عمى أرض الجزائر .وليقضي عمى اليوي الوطنية.
 بعد أن استول االستعمار الفرنسي عمى قسنطينة سنة 9788م ولجوء الحاج أحمد باي
إلى األوراس رأت أنو البد من احتالل األوراس خصوصا وأن أحمد باي قد التجأ إلى
جبال األوراس لالحتماء بيا ،حيث اختبأ في زاوية منعة ،وخالل تواجده في األوراس قاد
مقاومة عنيفة ضد االستعمار الفرنسي إلى أن اضطر لالستسالم بعد ثمانية عشر سنة
قضاىا في الجياد.
 كاستمرار لسمسمة المقاومات الشعبة في األوراس قاد الصادق بن الحاج شيخ الزاوية
الرحمانية مقاومة ضد االحتالل الفرنسي في أكتوبر 9787إلى غاية جانفي ،9781
كانت نتيجة ىذه المقاومة إحراق القوات الفرنسية لزاويتو وتخريب قرية لقصر إضافة
إلى عمميات السمب والنيب التي تعرضت ليا قبائل األوراس التي شاركت في ىذه
المقاومة.
 في سنة 9789م حدثت في برج بوعريريج مقاومة بقيادة المقراني والشيخ الحداد،
وبالرغم من أنيا بعيدة عن منطقة األوراس إال أن سكان األوراس لبوا نداء الجياد حالما
وصمتيم الرسالة التي بعثيا الشيخ الحداد لمجياد وقاموا بالعديد من المعارك في
األوراس لمساندة مقاومتو .وبعد ست سنوات حدثت مقاومة العامري في سنة 9781م
بزعامة محمد يحيى وبانضمام أحمد بن عياش إلى المقاومة زاد من قوتيا.
 وكامتداد لممقاومات الشعبية التي حدثت في األوراس ظير الشيخ محمد أمزيان بن عبد
الرحمان والممقب بالشيخ بوبرمة ،والذي ارتبط اسمو بالمقاومة التي نحن قمنا بدراستيا
استطاع أن ينشر نفوذه في العديد من القبائل باألوراس ويشحنيا بروح المقاومة والجياد
ضد العدو الفرنسي.
 اندلعت المقاومة في  83ماي 9781م وانتيت في  78جوان من نفس السنة جاءت
ىذه المقاومة لتثبت لالستعمار الفرنسي أن زمن المقاومة ما ازل قائما ،وذلك ألسباب
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جوىرية وعوامل أساسية  ،منيا ما ميز المرحمة االنتقالية التي شيدتيا الجزائر من نظام
الحكم العسكري إلى نظام الحكم المدني ثم العامل االجتماعي الذي اعتمدت السمطات
االستعمارية عميو كثي ار من خالل دور المكاتب العربية في تجزئة طبقات المجتمع
الجزائري والعمل عمى تفرقة وحدة صفّو  ،حيث برزت الصراعات الطائفية والعشائرية
بين العائالت لتنتقل إلى القبائل ،يضاف إلييا العامل االقتصادي الذي كان مرتبطا
بالزراعة كمصدر رئيسي القتصاد السكان ،ولكن األوضاع المزرية من مجاعات
وجفاف وقحط زاد من معاناتيم أمام تزايد الضرائب التي أثقمت كاىميم ،وكذلك العامل
الديني كان لو نصيبو في تأجيج ىذه المقاومة.
 مرت ىذه المقاومة بثالثة مراحل أساسية ،وتعتبر المرحمة األولى بداية النطالق الش اررة
األولى في  83ماي عندما وقعت محاولة اعتقال إمام مسجد الحمام وسط فرقة
المحالحة .لتبدأ آنذاك مرحمة اليجوم عمى المتعاونين مع السمطات الفرنسية وعمى رأسيم
القياد .وقد تمكنوا من قتل القائد سي الياشمي بشتارزي الذي تحصن ببرج تكوت،
وبعدىا قاموا بقتل القائد محمد بن بوضياف قائد بني أوجانة ،ليأتي دور القائد الحسن
بن بمعباس مع خميفتو دعاس وقد كمّمت ىذه المرحمة بالنجاح وزرع الرعب في نفوس
القياد الذين كانوا األداة الفاعمة في يد السمطات الفرنسية.


تميزت المرحمة الثانية بشمولية ىذه الثورة في منطقة األوراس بانضمام العديد من
الثائرين ضد ممثمي السمطة االستعمارية وبذلك اتسعت القبائل المساىمة في المقاومة،
إلى جانب التأييد المطمق من شيخ الزاوية الرحمانية لوادي عبدي ،الشيخ الياشمي بن
دردور في تحريض أىمو عمى التمرد ضد الفرنسيين .ولم يكتف زعيم ىذه الثورة عند
ىذا الحد بل راسل كل مقدمي الطريقة الرحمانية في مختمف المناطق داخل وخارج
األوراس يدعوىم لمجياد.
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 وفي خضم االستعدادات المبذولة قامت السمطات االستعمارية بتجييز ثالثة طوابير.
حيث انطمق الطابور األول من باتنة بقيادة لوجروا ،والطابور الثاني انطمق من بسكرة
بقيادة كاجار ،أما الطابور الثالث انطمق من خنشمة بقيادة قوم.
 تميزت المرحمة الثالثة بتراجع الثوار أمام القوة االستعمارية المدعمة بالقوة المحمية وعمى
رأسيا القياد وىذا ما أثّر سمباً عمى استم اررية المقاومة وتحقيقيا النتصارات معتبرة،
بناء عمى
تم أسر العديد من الثوار ،وىذا ما دفع العديد منيم باليجرة إلى تونس ً
حيث ّ
النداء الذي وجيو زعيم الثورة محمد بن عبد الرحمن إلى سكان المنطقة حتى ال

تعرضت قراىم إلى
أما الذين بقوا فقد ّ
يتعرضوا إلى اليالك عمى يد جيش االستعمارّ .
الحرق والدمار وسمبت أمالكيم ،وقتل البعض منيم.

 كانت نتائج ىذه المقاومة وخيمة جدا ،حيث حكم عمى قائدىا باإلعدام ثم خفف إلى
النفي ،والبعض اآلخر باإلقامة الجبرية ،والبعض باألشغال الشاقة ،وآخرون بالسجن،
وىناك من تم تبرأتيم .باإلضافة إلي الغرامات المالية المفروضة عمى السكان والسمب
والنيب وتشريد بعض العائالت ونفييا.
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المــــــــــــــــالحـــــــــــق
الممحق رقم)10( 4
يمثل صورة المنزل الذي تمركز فيو إبراىيم ابن الصادق بن الحاج والذي حول إلى متحف.

المصدر :تصوير الطالبة.
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المــــــــــــــــالحـــــــــــق
الممحق رقم)10( 4
يمثل رسالة من الجنرال ديزفيون إلى جميع األعراش بأحمر خدو وبني بوسميمان وغسيرة
والتوبة ليحرضيم ضد الصادق بن الحاج.

المصدر :إنتاج جمعية أول نوفمبر ،تاريخ األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واإلدارية أثناء فترة االحتالل الفرنسي من
 0281ـ  ،0391دار الشباب ،باتنة ،ص .691
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المــــــــــــــــالحـــــــــــق
الممحق رقم)18(4
يمثل صورة عن اج ارءات التعسف واالضطياد المسمطة عمى زعيم ثورة أحمر خدو الشيخ
الصادق بن الحاج وأنصاره.

المصدر :جمعية أول نوفمبر ،تايخ األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واإلدارية ،ص 402
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المــــــــــــــــالحـــــــــــق
الممحق رقم)11( 4
يمثل خريطة توضح انتشار ثورة 0210م بناحية األوراس.

المصدر :عبد الحميد زوزو ،األوراس إبان فترة االستعمار الفرنسي التطورات السياسية االقتصادية واالجتماعية  0281ـ
 ،0383ج ،6دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر ،4009 ،ص .222

~ ~ 132

المــــــــــــــــالحـــــــــــق
الممحق رقم)19( 4
يمثل نموذج من الرسائل التي كتبيا عبد الرحمان أمزيان يدعوا فييا لمثورة والجياد.

المصدر :عبد الحميد زوزو ،األوراس إبان فترة االستعمار الفرنسي ،ص 16

~ ~ 133

المــــــــــــــــالحـــــــــــق
الممحق رقم)10( 4
يمثل رسالة أحمد بن ناصر بن شيرة قائد جبل شاشار إلى حاكم بسكرة يصف لو فييا
مطاردتو لفرقة المحالحة الفارين إلى تونس عبر الصحراء.

~ ~ 134

المــــــــــــــــالحـــــــــــق

المصدر :المصدر :عثماني مسعود ،أوراس الكرامة أمجاد وأنجاد ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر ،4006 ،ص  664ـ ـ
.662

~ ~ 135

المــــــــــــــــالحـــــــــــق
الممحق رقم)11( 4
يمثل التصريح الذي قدمو عمي بن عمار بن عمي بنسميمان أمام المكتب العربي ببسكرة.

~ ~ 136

المــــــــــــــــالحـــــــــــق

المصدر :عثماني مسعود ،أوراس الكرامة ،ص 666ـ ـ .690

~ ~ 137

المــــــــــــــــالحـــــــــــق
الممحق رقم)12( 4
عبارة عن خريطة توضح الطريق الذي سمكو المحالحة في نزوحيا نحو الصحراء.

المصدر :جمعية أول نوفمبر ،تاريخ األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واإلدارية ،ص .060

~ ~ 138

المــــــــــــــــالحـــــــــــق
الممحق رقم)13( 4
يمثل رسالة محمد بن عبد الرحمان أمزيان قائد مقاومة 0213م إلى المجمس العسكري
بقسنطينة يدافع فييا عن نفسو قبل المحاكمة.

~ ~ 139

المــــــــــــــــالحـــــــــــق

~ ~ 140

المــــــــــــــــالحـــــــــــق

~ ~ 141

المــــــــــــــــالحـــــــــــق

المصدر :عبد الحميد زوزو ،األوراس إبان فترة االستعمار الفرنسي ،ص 646ـ ـ 641

~ ~ 142

البيبليوغرافيــــا
 1ـ الكتب:
أ ـ الكتب بالمغة العربية:
 .1أجرون شارل روبير ،الجزائريون المسممون وفرنسا (1781ـ  ،)1111ج ،1دار الرائد
لمكتاب ،الجزائر.2007 ،
 .2ابن خمون عبد الرحمان ،مقدمة ابن خمدون ،ديوان المبدأ والخبر،ج ،1دار الفكر لمطباعة
والنشر ،بيروت ،لبنان.2001 ،
 .3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،كتاب العبر ،ج ،6دار الفكر بيروت ،لبنان.2000 ،
 .4االدريسي ،نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ،مج ،1مكتبة الثقافة الدينية ،بورسعيد،
الظاىر ،د.س.
 .5الدراجي بوزياني ،القبائل األمازيغية أدوارىا  -مواطنيا  ، -ج ،2دار الكتاب العربي،
الجزائر.2000 ،
 .6الزبيري محمد العربي ،مذكرات أحمد باي ،السيل ،الجزائر.2009 ،
 .7العقبي صالح مؤيد ،الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخيا ونشاطيا ،دار البصائر،
بيروت.2009،
 .8العسمي بسام ،المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي ( 1781ـ  ،)1787دار
النفائس ،الجزائر.1980 ،
 .9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،محمد المقراني وثورة  1781الجزائر ،دار النفائس ،بيروت ،لبنان.2010 ،
 .10المدني أحمد توفيق ،جغرافية القطر الجزائري لمناشئة اإلسالمية ،ط ،2المطبعة العربية،
الجزائر.1952 ،
 .11المدني أحمد توفيق ،كتاب الجزائر ،مطابع دار المغارف ،القاىرة.1963 ،
 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ىذه ىي الجزائر ،ممتزمة لمنشر ،القاىرة.2001 ،
~ ~ 144

البيبليوغرافيــــا
 .13الميمي مبارك بن محمد ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،تقديم وتصحيح ،الميمي
محمد ،ج ،1المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،دس.
 .14الجياللي عبد الرحمان بن محمد ،تاريخ الجزائر العام،ج،1دار األمة لمطباعة والنشر،
الجزائر.2009 ،
 .15بن نادر الطيب ،الجزائر حضارة وتاريخ الحضارة المتعاقبة لمجزائر وتاريخيا المشرف،
دار اليدى ،الجزائر.2008 ،
 .16بالح بشير ،تاريخ الجزائر المعاصر من  1781إلى  ،1171ج ،1دار المعرفة،
الجزائر.2006 ،
 .17بطاش عمي ،لمحة عن تاريخ منطقة القبائل حياة الشيخ الحداد وثورة  ،1781دار
األمل لمطباعة والنشر ،الجزائر.2007،
 .18بقطاش خديجة ،الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر  1781ـ  ،1781دحمب،
الجزائر.1977 ،
 .19بوعتو بشير ،التصوف في الجزائر دراسة وصفية تحميمية لمطرق الحبيبية واليبرية و
الرحمانية و األويسية  ،ج ،1دار السبيل ،الجزائر.2013 ،
 .20بورنان سعيد ،شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ( 1781ـ  )1191رواد المقاومة
الوطنية في القرن التاسع عشر ،ط ،2ج ،2دار األمل لمطباعة ،الجزائر.2004 ،
 .21بوعزة بوضرساية ،الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم  1781ــ
 ،1787دار الحكمة لمنشر ،الجزائر.2010 ،
 .22بوحوش عمار ،التاريخ السياسي لمجزائر من البداية ولغاية  ،1191دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت.1997،
 .23بجاوي محمد الصالح ،متعاونون ومجندون جزائريون في الجيش الفرنسي  1781ــ
 ،1117دار القصبة لمنشر ،الجزائر.2009،
~ ~ 145

البيبليوغرافيــــا
 .24بوعزيز يحيى ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين " ثورات القرن
التاسع عشر" ،دار البصائر،الجزائر.2007،
 .25ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب ،ج ،1دار اليدي لمطباعة
والنشر ،عين مميمة ،الجزائر.2009،
 .26ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب ،ج ،2دار اليدى ،عين
مميمة ،الجزائر.2009 ،
 .27ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مع تاريخ الجزائر في الممتقيات الوطنية والدولية ،دار البصائر،
الجزائر.2009 ،
 .28تميم آسيا ،الشخصيات الجزائرية  111شخصية ،صدر الكتاب بدعم من و ازرة الثقافة
في إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب ،دار المسك.2008 ،
 .29تاوتي الصديق ،المبعدون إلى كاليدونيا الجديدة مأساة ىوية منفية نتائج وأبعاد ثورة
المقراني والحداد ،دار األمة ،الجزائر.2010 ،
 .30جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة في األوراس ،ثورة األوراس 1881ىـ
1119م ،دار الشباب ،باتنة.1996 ،
 .31حرز اهلل محمد العربي ،منطقة الزاب مائة عام من المقاومة 1781ـ  ،1181دار
السبيل.2008 ،
 .32رفمو فميب ،جميورية الجزائر جميورية الجزائر سياسيا واقتصاديا وطبيعيا ،إشراف،
عز الدين فريد ،تقديم ،أحمد توفيق المدني ،مكتبة األنجمو المصرية ،بور سعيد بالسيدة
زينب ،دس.
 .33زوزو عبد الحميد ،األوراس إبان فترة االستعمار الفرنسي التطورات السياسية
االقتصادية واالجتماعية 1788ـ  ،1181ج ،1دار ىومة لمطباعة والنشر ،الجزائر،
.2009
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البيبليوغرافيــــا
 .34ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ثورة ابن جار اهلل (بوبرمة) باألوراس سنة  ،1781دار ىومة
لمطباعة ،الجزائر.2013 ،
 .35سعد اهلل أبو القاسم ،الحركة الوطنية 1791ـ،1111ج ،1دار البصائر لنشر والتوزيع،
الجزائر.2007،
 .36ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تاريخ الجزائر الثقافي1781ــ ،1118ج ،4دار البصائر ،الجزائر،
.2007
 .37سعيدوني ناصر الدين ،ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العيد
العثماني ،ط ،2دار البصائر ،الجزائر.2008 ،
 .38ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الجزائر منطمقات وآفاق مقاربات لمواقع الجزائري من خالل قضايا
ومفاىيم تاريخية ،ط ،2عالم المعرفة ،الجزائر.2009 ،
 .39سماعيل زوليخة المولودة عموش ،تاريخ الجزائر من فترة ما قبل التاريخ إلى
االستقالل ،الطباعة العصرية دزاير إنفو ،الجزائر2013 ،
 .40صيد عبد الحميم ،أبحاث في تاريخ زيبان بسكرة ،مطبعة سوف الوادي ،الجزائر.200،
 .41عوض صالح ،معركة اإلسالم والصميبية في الجزائر من 1781إلى سنة
"1191دراسة تحميمية" ،ج ،1ط ،1مطبعة دحمب ،الجزائر.1989 ،
 .42عيساوي محمد ،شريخي نبيل ،الجرائم الفرنسية في الجزائر ( 1781ـ ،)1781
مؤسسة كنوز الحكمة ،الجزائر.2011 ،
 .43عثماني مسعود ،أوراس الكرامة أمجاد وأنجاد ،دار اليدى ،عين مميمة ،الجزائر،
.2008
 .44فركوس صالح ،الحاج أحمد باي قسنطينة 1719ـ  ،1711ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.2007 ،
 .45ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،إدارة المكاتب العربية واالحتالل الفرنسي لمجزائر ،ط ،1البصائر
الجديدة لمنشر والتوزيع ،الجزائر.2013 ،
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البيبليوغرافيــــا
 .46ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،

تاريخ

جياد

األمة

الجزائرية

لالحتالل

الفرنسي

المقاومة

المسمحة(1781ـ  ،)1191دار العموم ،عنابة ،الجزائر.2012،
 .47فياللي عبد العزيز ،اعتداء الييود عمى أىالي قسنطينة سنة  1188أبعاده الصييونية
ورد الفعل الوطني والعربي ،دار اليدى ،الجزائر.2014 ،
 .48قميل عمار ،ممحمة الجزائر الجديدة،ج ،1دار البعث ،قسنطينة ،الجزائر.1991 ،
 .49منور العربي ،تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر ،دار المعرفة ،الجزائر،
ب س ن.
مورو محمد ،بعد  111عام من سقوط األندلس 1811ىـ ـ 1111م الجزائر تعود إلى
ُ .50
محمد صمى اهلل عميو وسمم ،المختار االسالمي لمطبع ،القاىرة.1992 ،

 .51محمد الصغير ىاليمي ،شاىد عمى الثورة في األوراس ،دار القدس العربي ،وىران
الجزائر.2013 ،
 .52ونيسي محمد الصالح ،األوراس تاريخ وثقافة ،الطباعة العصرية ،الجزائر.2007 ،
 .53وشن مزيان ،مجانة عاصمة المقرانيين ثالثة قرون من النضال السياسي والجياد
العسكري القرن 19م ـ 11م ،دار الكتاب العربي ،الجزائر.2007 ،
ب ـ الكتب بالغة الفرنسية:
1_ Kaddache Mahfoud, L’algerie Des Algeriens, Histoir D’Algerie18301954, Editions Rocher Noir, 1998.
2_ Louis Rinne, Histoire De L’insurrection De 1871 En Algérie,
Librairie Adolphe, Jourdan, 1891.
3- __________, Maraboutset Khouans étude sur l’islam en Algerie,
Alger -adolphe, jourdan, 1884.

 1ـ المقاالت والمجالت والجرائد:
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البيبليوغرافيــــا
 .1أجرون شارل روبير ،االضطرابات الثورية في الجنوب القسنطيني ( نوفمبر1119ـ
جانفي ،)1118مجمة األصالة ،عدد62ـ ،63نوفمبر.1978
 .2الجياللي عبد الرحمان ،شخصيات المعة من األوراس ،مجمة األصالة ،عدد 60ـ،61
باتنة ،سبتمبر.1978
 .3التميمي عبد الجميل ،العمم القسنطيني أثناء حكم الحاج أحمد باي آخر بايات
قسنطينة ،مجمة األصالة ،العدد  ،66 ،65أكتوبر ،نوفمبر .1978
 .4الواعي محمود ،نبذة عن حياة الشيخ الصادق بن الحاج وبعض معاركو الحربية ضد
االحتالل الفرنسي ،تاريخ األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واالدارية في أثناء فترة
االحتالل الفرنسي من  1837ـ  ،1954انتاج جمعية أول نوفمبر ،دار الشباب ،باتنة،
.1988
 .5بوعزيز يحيى ،نماذج من مقاومة سكان الواحات ،مجمة األصالة ،العد ،41الجزائر،
جانفي .1977
 .6ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،دور االخوان الرحمانيين في ثورة  1781بمنطقة األوراس وأثر
المقراني والحداد فييا ،مجمة الثقافة ،العدد ،38الشركة الوطنية لمنشر ،الجزائر ،أفريل،
ماي.19777
 .7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مظاىر المقاومة وروادىا في الشرق القسنطيني ضد االستعمار
الفرنسي في القرن التاسع عشر ،مجمة األصالة ،العدد 79ـ  ،82و ازرة الشؤون الدينية
واألوقاف ،الجزائر.1980 ،
 .8زبايدية عبد القادر ،وثيقتان عن ثورتي األوراس لسنتي  1711ـ  ،1791مجمة
األصالة ،العدد 60 ،ـ  ،61مطبعة البعث ،الجزائر.1978 ،
 .9عزوي محمد الطاىر ،ثورة األوراس  ،1781مجمة التراث ،عدد ،01جويمية ،1986
دار الشياب ،باتنة ،الجزائر.
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البيبليوغرافيــــا
 .10ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،العقوبات المفروضة عمى الشعب بعد انتياء ثورة واحة العامري،
تاريخ األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واالدارية في أثناء فترة االحتالل الفرنسي من
 1837ـ ،1954انتاج جمعية أول نوفمبر ،دار الشباب ،باتنة.1988 ،
 .11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ثورة األوراس سنة  ،1781تاريخ األوراس ونظام التركيبة
االجتماعية واالدارية في أثناء فترة االحتالل الفرنسي من  1879ـ  ،1954انتاج
جمعية أول نوفمبر ،دار الشباب ،الجزائر.1988 ،
 .12عبد السالم محمود ،التسمية ،تاريخ األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واالدارية
في أثناء فترة االحتالل الفرنسي من  1788ـ  ،1118جمعية أول نوفمبر ،مطبعة
عمار قرفي ،باتنة.1988 ،
 .13مطمي محمد العيد ،مقدمة حول قرى وقبائل العروش ،تاريخ األوراس ونظام التركيبة
االجتماعية واالدارية في اثناء االحتالل الفرنسي من  1837ـ  ،1954انتاج جمعية
أول نوفمبر ،دار الشباب ،باتنة.1988 ،
 .14مطمر محمد العيد ،الغزو واالحتالل الفرنسي لألوراس وأثره عمى الحالة االجتماعية
لسكان المنطقة ( 1788ـ  ،)1778مجمة العموم اإلنسانية ،العدد  ،10جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،نوفمبر .2006
 .15ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،االحتالل الفرنسي لمنطقة األوراس ( 1788ـ  ،)1778تاريخ
األوراس ونظام التركيبة االجتماعية واالدارية في أثناء فترة االحتالل الفرنسي من
 1837ـ ،1954انتاج جمعية أول نوفمبر ،دار الشباب ،باتنة.1988 ،
 .16ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مقاومة واحة العامري  ،1789المجمة الخمدونية،عدد ،03دار
اليدى ،الجزائر ،ديسمبر .2004
 .17مياسي ابراىيم ،خمفاء األمير بالزيبان ،المجمة الخمدونية ،العدد  ،03دار اليدى،
الجزائر ،ديسمبر .2004
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البيبليوغرافيــــا
 .18فوزي مصمودي ،في ذكراىا الـ  191سنة من يتذكر معركة مشونش ببسكرة
 ،1788جريدة اليوم ،العدد  ،1555الجزائر 16 ،مارس .2004

 8ـ الموسوعات والقواميس:
 .1الكنتي الكبير المختار ،موسوعة الطرق الصوفية " الطريقة القادرية" زوال اإللباس في
طرد الوسواس الخناس ،دار الحكمة ،الجزائر.2007،
 .2سمسمة المشاريع الوطنية لمبحث ،موسوعة أعالم الجزائر  1830ـ  ،1954منشورات
المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ،1954الجزائر
.2007
 .3عبد المجيد بن نعيمة ،موسوعة أعالم الجزائر 1830ـ  ،1954سمسمة المشاريع الوطنية
لمبحث و ازرة المجاىدين ،منشورات المركز الوطني لمدراسات و البحث في الحركة
الوطنية وثورة أول نوفمبر .2007 ،1954
 .4ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،مج ،1دار صادر ،بيروت ،لبنان.1977 ،

 8ـ الممتقيات:
 .1أعمال الممتقي الوطني األول والثاني حول دور الزوايا إبان المقاومة والثورة التحريرية
المنعقد بجامعة السانيا ،وىران ،يومي 25ـ 26ماي  ،2005منشورات المجاىدين،
الجزائر.2007 ،
ضد الطرق الصوفية "ثورة األوراس"1781
 .2األمير بوغدادة ،جرائم االحتالل الفرنسي ّ
نموذجا ،ممتقى دولي حول جرائم االستعمار الفرنسي ،جامعة محمد خيضر.2011 ،

 1ـ المذكرات:
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البيبليوغرافيــــا
 .1بن عمية وفاء ،زاوية اليامل وعالقتيا بالمقاومة الشعبية والثورة الجزائرية ،مذكرة لنيل
شيادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ،إشراف ،شاوش حباسي ،المدرسة
العميا لألساتذة ،قسم التاريخ  ،بوزريعة2007،ـ.2008
 .2تممساني بن يوسف ،التوسع الفرنسي في الجزائر  1781ـ  ،1781أطروحة مقدمة
لنيل شيادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ،إشراف يوسف مناصرية ،جامعة
الجزائر ،قسم التاريخ 2004 ،ـ .2005
 .3خنفوق اسماعيل ،دور الطرق الصوفية في منطقة األوراس 1781ـ  ،1788بحث
مقدم لنيل شيادة الماجستير في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ،إشراف ،صالح
فركوس ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،قسم التاريخ وعمم األثار2010،ـ.2011
 .4رحماني موسي ،األوراس في العصر الوسيط من الفتح اإلسالمي إلى انتقال الخالفة
الفاطمية إلى مصر(18ـ891ىـ 988 /ـ181م) دراسة اجتماعية ،مذكرة مقدمة لنيل
درجة الماجستير في التاريخ  ،تخصص تاريخ المجتمع المغاربي ،إشراف بوبة مجاني،
جامعة منتوري ،قسنطينة ،قسم التاريخ واآلثار2006 ،ـ.2007
 .5شمبي شيرزاد ،ثورة واحة العامري وعالقتيا بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان في
القرن التاسع عشر ،بحث مقدم لنيل شيادة الماجستير في تاريخ الجزائر الحديث
والمعاصر ،تخصص تاريخ األوراس ،إشراف ،عمي آجقو ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،
قسم التاريخ وعمم اآلثار2008 ،ـ.209
 .6غرينة عبد النور ،األوراس في الكتابات الفرنسية إبان الفترة الكولونيالية " 1781ــ
 ،"1181مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في تاريخ األوراس الحديث والمعاصر،
إشراف ،مولود زيدان ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،قسم التاريخ وعمم اآلثار،
2009ـ.2010
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البيبليوغرافيــــا
 .7فالق سمية ،المثل الشعبي في منطقة األوراس جمع وتصنيف ودراسة في الوظيفة
والتشكيل الفني ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في األدب الشعبي ،إشراف العربي دحو،
جامعة محمد منتوري ،قسم المغة العربية2004 ،ـ .2005
 .8فريح لخميسي ،العقيد سي الحواس ،مسيرة قائد الوالية السادسة (1118ـ ،)1111
رسالة الماجستير في التاريخ المعاصر ،تخصص المقاومة والثورة التحريرية ،المشرف،
بن يوسف التممساني ،جامعة الجزائر ،قسم التاريخ2009 ،ـ.2010
 .9كحول عباس ،دور الزاوية الرحمانية في مقاومة االحتالل الفرنسي بالزاب الشرقي
1781ــ  ، 1711مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر ،تخصص
المقاومة الوطنية و الثورة التحريرية ،إشراف بوعزة بوضرساية ،جامعة منتوري،
قسنطينة ،قسم التاريخ واآلثار2006 ،ـ .2007
 .10مصمودي نصر الدين ،دور ومواقف العقيد محمد شعباني في الثورة وفي مطمع
االستقالل  1118ـ  ،1198مذكرة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر،
تخصص المقاومة والثورة التحريرية ،إشراف بن يوسف تممساني ،جامعة الجزائر ،قسم
التاريخ 2009 ،ـ .2010
 .11مختار ىواري ،سياسة اإلدارة االستعمارية تجاه بعض العائالت المنتفذة في الجنوب
القسنطيني 1788ـ  ،1781مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في تاريخ األوراس
الحديث والمعاصر ،إشراف مصطفي حداد ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،قسم التاريخ ،
2008ـ .2009

~ ~ 153

فهـــرس المالحـــــق
رقم الممحق العنوان
()10

الصفحة

صورة المنزل الذي تمركز فيو إبراىيم ابن الصادق بن الحاج والذي 029
حول إلى متحف.

()12

رسالة من الجنرال ديزفيون إلى جميع األعراش بأحمر خدو وبني 031
بوسميمان وغسيرة والتوابة ليحرضيم ضد الصادق بن الحاج.

()13

صورة إجراءات التعسف واالضطياد المسمطة عمى زعيم ثورة أحمر 030
خدو الشيخ الصادق بن الحاج وأنصاره.
032

()14

خريطة توضح انتشار ثورة 0870م بناحية األوراس.

()15

نموذج من الرسائل التي كتبيا عبد الرحمان أمزيان يدعوا فييا لمثور 033
والجياد.

()16

رسالة أحمد بن ناصر بن شيرة قائد جبل شاشار إلى حاكم بسكرة  034ـ ـ ـ
يصف لو فييا مطاردتو لفرقة المحالحة الفارين إلى تونس عبر 035
الصحراء.

()17

تصريح الذي قدمو عمي بن عمار بن عمي بن سميمان أمام المكتب  036ـ ـ ـ
العربي ببسكرة.

()18

037

خريطة توضح الطريق الذي سمكو المحالحة في نزوحيا نحو 038
الصحراء.

()19

رسالة محمد بن عبد الرحمان أمزيان قائد مقاومة 0879م إلى  039ـ ـ ـ
المجمس العسكري بقسنطينة يدافع فييا عن نفسو قبل المحاكمة.
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فهرس الموضوعات
الصفحة

العنــــــاوين
شكر وتقدير ...........................................................
مقدمــــــــة .................................................................

أ–ج
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31-60

أوال :الموقع الجغرافي ......................................................

60

ثانيا :التضاريس ..........................................................
الفصل األول :أصل تسمية األوراس واإلطار البشري والثقافي لممنطقة
.........................................................................
أوال :أصل تسمية األوراس .................................................
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31-60
10-31
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ثالثا :اإلطار الثقافي......................................................
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ب ـــ الطرق الصوفية..................................................
ج ـــ أهم الزوايا في األوراس ............................................
الفصل الثاني :األوضاع السياسية لمنطقة األوراس من 7381م –

7311م .................................................................
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10-11
10-11
11-10
10-11
00-10

فهرس الموضوعات
أوال :التوغل الفرنسي في األوراس...........................................

ثانيا :المقاومة الشعبية ....................................................

أ ــ مقاومة الحاج أمحد باي باألوراس...................................
ب ــ مقاومة الصادق بن الحاج 3010م ـ 3011م.......................
ج ــ مساعدة سكان األوراس لمقاومة 3003م............................

د ـــ مقاومة العامري 3000م ...........................................

11-11
00-11
06-11
03-06
03-03
00-03

الفصل الثالث :ثورة عبد الرحمان (بوقنوشت) م311-00 .......................7311
أوال :التعريف بشخصية عبد الرحمان أمزيان11-00 ..................................
ثانيا :أسباب الثورة ........................................................
ثالثا :مراحل الثورة ........................................................

أ ــ مرحمة هجوم الثوار عمى القياد......................................

ب ــ مرحمة مواجهة الجيش الفرنسي.....................................
ج ــ مرحمة هزيمة الثوار وانسحابهم إلى تونس............................
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