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لقد شارك أبناء منطقة اعبلفة يف معظم اؼبقاومات الوطنية طيلة القرن التاسع عشر تقريبا  ،فساىم فرسان أوالد
نائل مع األمري عبد القادر  ،و الشيخ موسى الدرقاوي ومقاومة الزعاطشة  ،وبومعزة  ،و مع الثائر بن ناصر بن شهرة  ،و
مقاومة ؿبمد بن عبد اهلل شريف ورقلة  ،كما كان ؽبم اسهاما يف ثورة اؼبقراٍل و مقاومة اوالد سيدي الشيخ  ،ونظموا
مقامات بقيادات ؿبلية من أمهها ثورة التلي بن لكحل  ،و يو شندوقة  ،و صوال إىل ثورة طاىريي سي عبد الرضبان بن
الطاىر مطلع القرن العشرين .
لقد حظيت مقاومات أبناء اعبلفة باىتمام ودراسة الكثري من اؼبؤرخني الفرنسيني مثل (فرونسوا دي فيالري
 ،) François de VILLARETوكذا القادة العسكريني من خالل تقاريرىم ( كالعقيد ثيودور بان M.Th
 ، ) PEINاضافة اىل ما كتبو اؼبًتصبون العسكريون وكان على رأسهم ( آرنو Arnaud

() 1

 ،لكن اعبلفة وابناؤىا

ظلت ىدفا غبمالت التنكيل و التشويو عرب اغلب تلك الكتابات التارخيية واليت استهدفت ثقافتهم وعملت على تشويو
صورهتم حني أظهرهتم يف شكل قطاع طرق او ؾبموعات قبلية غري متحضرة ـ من اؼبنظور االستعماري ـ رافضة للرسالة
اغبضارية اليت ادعى مؤرخوا العهد االستعماري إن فرنسا أرادت إيصاؽبا ألبناء ىاتو الربوع ؟ .
مشاركة عروش جنوب الجلفة في مقاومة االمير عبد القادر .
لقد اكد ( فرونسوا ديفيالري ) يف كتابو (قرون السهوب  ) Siècles de steppeمشاركة عرش اوالد نائل يف

مقاومة االمري عبد القادر منذ و صولو إىل اؼبنطقة سنة  ، 0381حيث سبت مبايعتو باؼبكان اؼبسمى الكرمونية طرف
عروش اوالد نائل ىناك

()2

وصارت اعبلفة ضمن دولة االمري عبد القادر اغبديثة  ،و دبا ان موضوعنا يتمحور حول

اؼبقاومات جبنوب اعبلفة ربديدا فإننا نقصد هبا ؾبموعة عروش اؼبنطقة اعبنوبية مثل (والد ملخوة  ،اوالد لعور اوالد سعد
ين سامل (عموما )  ،اوالد طعبة  ،اوالد حيي بن سامل ).و اليت كانت ؽبا مشاركة فاعلة يف جل مقاومات القرن . 03
خالل سنة  0381مر جيش االمري عبد القادر عرب جبل دحوان و بلغ وادي ختالة غرب مسعد حيث استقبلتو
وفود غفرية من مسعد ( بدو أوالد نائل الرحل )  ،و يف طريقو إىل جبل بوكحيل التقى باؼبقدم سي ؿبمد الزبدة كبري أوالد
ام اإلخوة  ،ومن ىناك انتقل إىل كاف الطيور وكان ؽبذا اللقاء امهية كبرية  ،النو صبع األمري بأىم رموز الطريقة الرضبانية يف
اؼبنطقة

()3

.

يف بداية سنة  0381قام االمري عبد القادر حبملة ثانية يف منطقة اؽبضاب العليا لتأديب بعض القبائل اؼبتعاونة مع
االستعمار  ،و شارك معو اوالد نائل يف تلك اغبملة بـ  051فارسا و  811من اؼبشاة بقيادة سي الشريف بن غبرش ،
و توغل االمري جبيشو كبو اؼبنطقة اعبنوبية للجلفة بعد ما بعد ما تعرض ؽبجوم مباغت من القوات الفرنسية دبنطقة عني
الكحلة يف  08مارس  ، 0381ليصل إىل مسعد يف  03مارس  0381وىناك يستقبل من أىاليها الذين قدموا لو اؼبؤنة
و علف اػبيول ( الذي كان مؤمنا بالدار اؼبسماة دار االمري بدمد )

()4

 ،ليتوجو من مسعد إىل زنينة اليت وصلها بعد ثالثة

ايام  ،وكانت عيون الفرنسيني ترقب تلك التحركات و هتاجم القرى اليت دير هبا جيشو  ،كعقاب صباعي حىت ال جيد من
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يؤويو او يسانده  ،مثلما فعلت يف قرية سيدي بوزيد يف  38مارس حيث افرغت اؼبخازن و أحرقت البيوت  ،فبا دفع
بسكاهنا لإلربقوا جبيش االمري اؼبتوجو كبو قعدة القمامة ( افلو) .
يف بداية افريل  0381عاد االمري جبيشو إىل نواحي مسعد و تبعو صبع كبري من اىاليها ( الرحل ) ليقفوا معو ضد
اعبيوش الفرنسية و من آزرىم بعدما علموا أن  811فارس من (عرش األرباع ) قد التحقوا بالقوات الفرنسية

() 5

ؼبساعدهتا على اقتفاء أثر االمري و من شايعو  ،و بالفعل ىاصبت فرنسا و حلفاؤىا القبائل اؼبوالية لألمري جببل بوكحيل يف
 11افريل  ، 0381و حاولت القوات الفرنسية التوغل داخل اعببل أكثر للوصول لالمري لكنها فشلت يف ذلك غبصانة
اؼبنطقة و لشدة اؼبقاومة و يف نفس الوقت كان االمري دبنأى عنهم رفقة قوم التلي بن لكحل بالشمال الشرقي عببل
بوكحيل

()6

.

ذبدر اإلشارة ىنا ان الكثري من أوالد عيسى ( اوالد لعور  ،أوالد ام اإلخوة ) قد اتبعوا اؼبقاوم بومعزة اؼبتوجو إىل
قسنطينة  ،و عند عودهتم ىاصبتهم القوات الفرنسية يف منطقة اعبلفة يوم  05فيفري  ، 0381لكنها مل تستطع مقاتلتهم
بسبب الثلوج و كثافة األشجار  ،فاذبهت كبو زكار و دمد مث عني الناق ة و اجملبارة و القديد  ،كاجراء عقايب للمناطق اليت
انطلقوا منها ىؤالء الثوار  ،لكن تلك القوات سرعان ما عادت إىل اعبلفة بسبب سوء األحوال اعبوية
لقد عاٌل كثريا سكان اعبلفة و االغواط من جرائم السفاح ( اعبنرال يوسف )

() 8

() 7

.

الذي ضاىت جرائمو ـ باعبنوب ـ

ما اقًتفو السفاح بيجو  ،و تأيت تلك اعبرائم بعد ما قرر اغباكم العام ( راندون  ) Randonسنة  0353السيطرة على
اعبنوب اعبزائري لتأمني التل و فتح االبواب غبمالت عسكرية جديدة  ،و استغالل ذبارة العبيد  ،وذبذير االستعمار
باؼبناطق الصحراوية .
يف تلك الظروف يشرع اعبنرال يوسف يف بناء معسكر للجيش الفرنسي ( بضاية اعبلفة ) يف جويلية ، 0353
ويشن حربا شاملة على عروش اؼبنطقة اعبنوبية ليخمد فيهم روح اؼبقاومة ،.و يف بداية شهر ديسمرب  0353تزحف
جيوش العدو الفرنسي من عدة اذباىات كبو االغواط لقمع عروش مشال الصحراء  ،اليت ناصرت ؿبمد بن عبد اهلل

() 9

شريف ورقلة  ،ويقرر العدو جعل األغواط معسكر اعبيوش الفرنسية ؼبراقبة جنوب اعبزائر  ،و تكون تلك اغبمالت
العسكرية احدى عوامل اؼبقاومات الشعبية اليت اندلعت باؼبناطق اعبنوبية للجلفة و سنختصر على منوذجني بارزين من
تلك اؼبقاومات :
النموذج االول .

مقاومة أوالد طعبة أو ( غزية على أوالد طعبة ) . 1852

يف هناية سنة  0353يأمر اعبنرال يوسف العقيد ( ثيودور بان  ) M.Th PEINوبإشارة من العميل السنوسي
ـ أن يغزو ما تبقى من عرش أوالد طعبة يف منطقة جبل (كارب طيط ) الذي يعد امتداد عببل الدخان ـ قرب مسعد ـ و يأيت
ىذا األمر تأديبا ؽبم ـ حسب الرواية الفرنسية ـ عن عصياهنم و مشاركتهم مع باقي عروش مشال الصحراء يف الدفاع عن
قصور االغواط ربت قيادة ؿبمد بن عبد اهلل .
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يف تلك الظروف ربدث مقاومة اوالد طعبة  ،و اليت ظباىا الفرنسيون يف مصادرىم (غزية على اوالد طعبة )
 ،ومن أىم اؼبصادر اليت كتبت عنها ( العقيد ثيودور بان  ) M.Th PEINيف كتابو ( :رسائل ضبيمية عن اعبزائر
 ، ) LETTRES FAMILIERES SUR L'ALGERIE .وكتب عنها ايضا اؼبًتجم الفرنسي ( كلود
االن  ) Caude-Alainيف
كتابو ( :علبة  ) La boite de 1792 ، 0133و الذي جاء يف شكل (رواية ) Roman
ما ورد عن غزية اوالد طعبة للعقيد ( بان  ) Peinضمنها يف كتابو رسائل ضبيمية وبعث هبا إىل مسؤوليو لينال
رضاىم  ،و ليؤكد أن مهمتو العسكرية من اجل خدمة فرنسا .
يتكلم العقيد ( ) Peinعن تلك اؼبقاومة اليت جرت يف  00ديسمرب  0353قائال  ... ( :استدعاٍل اعبنرال يوسف و
أعلمين أنو بالرغم من أخبار االستسالم اليت تأيت من ىنا وىناك  ،مازالت ىناك قبائل متمردة ومن بينها أوالد طعبة الذين
سبركزوا جببل ( كربطيط  ) Korobitعلى مقربة من دمد و مسعد  ،و ال يريدون الوصول إىل اتفاق  ،إهنم يف طريقك ـ
يضيف اعبنرال ـ ووحدتك كافية للهجوم عليهم رغم تضاريس اعببل الوعرة .
يضيف العقيد ( ) Peinكان علينا وضع خطة سبويهية بالتظاىر أننا نسلك الطريق الشمايل ( دمد  ،بوسعادة )
أي أننا نعود إىل عني الريش و ال هنتم هبم  ،ألن التوجو جنوبا يكشف اػبطة و جيعل أوالد طعبة يرسبون يف أحضان
بوكحيل اغبصني  ،و يتفرقون يف األودية  ،فبا يصعب األمر علينا  ....ذىب أمامي مستكشفون ؼبراقبة أطراف جبل
كربطيط  ،وكان جيب أن يالقوٍل يف دمد لتزويدي بالتفاصيل عن أخبار اؼبتمردين .
كانت األمور تسري حسب ما أريد  ،العدو ـ يقصد بو اوالد طعبة ـ مل يغادر جبل كربطيط  ،من دمد أين كنا
نرتاح استدرنا فجأة خلف اعببل  ،كان الدليل يعرف اؼبنطقة جيدا  ،وأخذنا من اعبهة اعبنوبية ليت تؤدي مباشرة إىل جبل
كربطيط  ،كانت الطريق وعرة  ،وىذا مل دينع النقيب ( بوايت  ) Butetمن تسلق اعببل متبوعا باؼبدفعية  ،ومن اعبهة
الغربية كان ىناك فبر سهل عرب من خاللو الفرسان  ،ألنين كنت حباجة إىل صبيع القوات ...بدأت اؼبدفعية بقنبلة اؼبنطقة
 ،ووجدنا مقاومة من اوالد طعبة  ،قتلوا ضابطا وجرحوا بعض اعبنود ...
لكن العقيد ( بان ) مل يذكر انو ارتكب ؾبزرة جببل كربطيط  ،و مل يفرق فيها بني الكبار و الصغار ( ألن اغلب من
وجدىم من كبار السن و األطفال ـ اما الرجال فكان اغلبهم قد التحقوا دبقاومة ؿبمد بن عبد اهلل ـ وتؤكد اؼبصادر احمللية (
الشفوية ) اؼبقاومة الكبرية ألوالد طعبة  ،و القتل اعبماعي الذي ارتكبو جيش العدو يف حقهم  ( ،و الشواىد اغبجرية
اؼبقامة لكل شهيد ال تزال قائمة و شاىدة على تلك اجملزر )  ،ومن الروايات اؼبتداولة يف تلك اؼبوقعة ما قام بو الشيخ ابن
عطية من مقاومة بطولية مع ابنتيو  ،وبعد استشهاده يف أعلى اعببل  ،قامت البنتني بإلقاء نفسيهما من أعلى اعببل حىت
ال تقعان بني أيدي الغزاة ..
يقول ( بان  ) Peinيف آخر ىذه الرسالة اغبميمية ـ اؼبلطخة بالدماء ـ أخذنا كل قطعاهنم اليت كانت يف اؼبنطقة ،
لكن يف الصباح كانت بعض الغنائم قد اختفت  ،لقد أخذىا أوالد طعبة  ،لكن ما أخذناه معنا إىل دمد كان يشكل
خسارة كبرية ؽبم )...

()11
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ىذه الرواية التارخيية عن مقاومة أوالد طعبة يؤكدىا ايضا اؼبًتجم الفرنسي ( كلود االن  ) Caude-Alainسنة
 0358فقولو  ( :العام اؼباضي ـ اي سنة  0353ـ فرقة من أوالد نائل تسمى أوالد طعبة قرب مسعد ثارت و تعرضت
للقمع من طرف العقيد بآن )

()11

.

النموذج الثاني مقاومة اوالد عيسى .

اوال  :مقاومة اوالد ام اإلخوة ( او معركة عين الناقة . ) 1853

كتب عن ىذه اؼبقاومة الكثري من اؼبؤرخني الفرنسيني مثل ( فرونسوا دو فالريي

François de

 ، ) VILLARETيف كتابو  ( :قرون السهوب  :معامل من تاريخ اعبلفة  ،اعبزء الثاٍل  ،اوالد نائل.

Siècles de steppe. Jalons pour l'histoire de Djelfa. Deuxième partie: les Oulad
] ، ) Naïlو اؼبًتصبني العسكريني مثل ( لويس ارنو  ) Arnaud- L ،يف مقال لو باجمللة االفريقية بعنوان :
(اكتشاف جبل بوكحيل  ، ) Exploration du Djebel bou Kahil ،كما اشار إىل تلك اؼبقاومة ايضا
اعبنرال الفرنسي ( دوبراي  ،) DU BARAILيف كتابو  :ذكريايت  ) Mes souvenirsوغريىم كثري .
يف سنة  0358اذن الضابط الفرنسي ( كولونا دو رنانو  ) Colona de Rnanoمسؤول اؼبكتب العريب
(  ) Bureau arabeباعبلفة جبمع بعض الفرسان من اوالد نائل وذلك لتعليمهم االنضباط و لتدريبهم على التخييم
 ،و أمرىم بالسري كبو واد جدي  ،ىيئت القافلة  ،واعدت األحصنة و اعبمال  ،و كانت ربمل الشعري و األكل و اؼباء
يف القرب اليت تستعمل لعبور اؼبناطق القاحلة من الصحراء  ،يرافق القافلة الفرسان و اؼبشاة بقيادة اؼبالزم ( قولران
 ، ) Golranو حيملون  05رشاشا على ظهور  01صبال .
غادرت تلك القافلة اعبلفة يف  01اكتوبر  ، 0358ويف اليوم األول خيموا باجملبارة ووصلوا يف إىل عني الناقة يف
اليوم اؼبوايل ووضعت اغبراسة يف كل جهة  ،كما كانت ىناك نقاط متقدمة للمراقبة على اؼبرتفعات  ،وكان اؽبدف من كل
ذلك تدريب (العرب) والفرنسيني على ازباذ اغبيطة واغبذر .
انتهى ـبيم عني الناقة يوم  03اكتوبر  0358و شرعت القافلة يف السري متوجهة كبو مسعد

()12

 ،يف تلك األثناء وصل

اؼبارشال ( جيلبار دو بواي ( ) Gilbert de Boyeاؼبلقب باؼبارشال ( دي لوجي  ) De Logieلتحذير الضابط
كولونا  Colonaبأهنم رصدوا ؾبموعة من الفرسان العرب مسلحة تتجو كبو فرقة من القافلة الفرنسية زبلفت عن السري
مع اجملموعة  ،و أكتشف ان أوالئك الفرسان ىم جنود ( بن ىاشم ) قائد اوالد أم اإلخوة  ،الذين بدؤا يطلقون النار
على القافلة الفرنسية  ،فاصابت رصاصاهتم رجل حصان ( دي لوجي  ) De Logieفأرد ان يًتجل  ،لكن طلقا ناريا
آخر أصابو يف كليتو فأرداه قتيال على الرمل .
طلب قائد الفرسان ( اؼبالزم قولران  ، ) Golranمن جنوده االنتقام ؼبا حصل وانطلق ( اؼبخازنية ) و اعبنود
الفرنسيني على اثر أوالد أم اإلخوة يف ناحية اؼبنبع اؼبائي (ـ عند قرية عني الناقة اليوم ـ )  ،اثناء إطالق النار من الطرفني
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حدثت فوضي يف القافلة العسكرية الفرنسية  ،يصفها لنا اؼبًتجم الفرنسي آرنو  Arnaudـ الذي كان مرافقا لتلك
القافلة ـ فيقول  :تشتت القافلة  ،اعبمال اػبائفة ذبري يف كل اذباه بعدما زبلصت بصعوبة من ضبولتها  ،القرب يف جهة ،
أكياس الشعري يف جهة أخري مبعثرة  ،صناديق البسكويت فتحت عند سقوطها  ،و على بعد  81خطوة توجد جثة (
جيلبار دو بواي ( )Gilbert de Boyeمنزوعة اؼبالبس و مذبوحة و اعبراح تغطي صدره ووجهو  ،و من جرح كبري
يف بطنو خيرج جزء كبري من األمعاء

()13

 ،يف خضم تلك اؼبعركة تعرض قائد القافلة (كولونا دو رنانو Colona de

 ) Rnanoإىل ؿباولة قتل لكن الرصاصة اصابت حصانو فسقط معو و أضاع مسدساتو وكان معرضا للموت لومل يتم
إنقاذه من طرف احد ( السبايسية ) اؼبسمى ( ػبضر بن بلقاسم ) الذي أعطاه حصانو .
من اؼبشاىد الغريبة و الطريفة اليت يرويها اؼبًتجم ( آرنو  ) Arnaudأنو بالقرب من مكان اؼبعركة كانت ىناك
امرأة تنزع اغبلفاء بكل ىدوء  ،حىت ظن الطبيب ( روبو  ) Roboـ اؼبرافق للقافلة ـ أهنا وحدىا من فعلت مثل ىذا
العمل البشع ـ ( يف نظره ) ـ .
بعد اؽبجوم اؼبفاجئ األول ذبمع أوالد ام االخوة مرة أخرى بقيادة ( بن ىاشم ) وعاودوا اؽبجوم على القافلة
العسكرية الفرنسية  ،و كان ىدفهم ىذه اؼبرة قائد القافلة (كولونا  ،) Colonaلكن وجود أسلحة رشاشة لدى
الفرنسيني و استعدادىم للهجوم يف ىذه اؼبرة  ،و عدم سبكنهم من قتل قائد القافلة الفرنسية  ،جعل اوالد ام االخوة
ينقسمون إىل ؾبموعتني و ينسحبون معتمدين على تضاريس اؼبنطقة  ،بعدما خلفوا  08قتيال  ،و يف اؼبقابل فقد
الفرنسيون  18جنود إىل جانب اؼبارشال ( جيلبار ) Gilbertو  13جرحى

()14

من عني الناقة توجهت فرقة ام االخوة كبو جبل بوكحيل و يف طريقهم مروا باوالد سعد بن سامل الذين مكنوىم من
الدخول إىل جبل بوكحيل اغبصني  ،وكانت خشية العسكريني الفرنسيني ان يلتحق اوالد ام االخوة دبقاومة ؿبمد بن عبد
اهلل شريف ورقلة  ،لكن (كولونا  ) Colonaادرك بسرعة ان مطاردهتم يف جبل بوكحيل مضيعة للوقت  ،فأمر القافلة
بالتوجو كبو مسعد  ،ىناك دفن ( جيلبار دو بواي ( )Gilbert de Boyeيف مقربة العرب مث انتقلت إىل واد جدي
أين كانت ستمر حتما قبيلة اوالد ام االخوة  ،و اليت علمت هبذا التحرك الفرنسي فاستعملت أسلوب اؼبناورة مع
الفرنسيني  ،بأن ارسلت رسائل إىل الضابط ( كولونا  ) Colonaتطلب منو العفو و األمان  ،لتسلك طريق آخر
داخل جبل بوكحيل .
تفطن الفرنسيون ػبطة أوالد أم اإلخوة  ،و لقطع الطريق امام التحاقهم دبقاومة جنوب الصحراء بقيادة ؿبمد بن
عبد اهلل  ،ربرك اعبنرال ( دوبراي ( DU BARAIL

()15

القائد االعلى االغواط يقود كتائب من االغواط و قوم من

االرباع و بعث ؼبعاونيو يف اؼبنطقة ليتوجهوا كبو منطقة القرارة  ،كما انطلق القائد االعلى لبوسعادة (ثيودور بان M.Th
 ) PEINعلى رأس فيلق متجو كبو اؼبنطقة  ،والتقى القائدان يف منطقة حاسي زيان يوم  01اكتوبر  ، 0358وترصدا
ربركات ام االخوة يف اؼبنطقة لعدة ايام  ،مستعينان بـ( فيلبري ) Felberقائد بريو عرب بوسعادة اػببري يف اقتفاء اآلثار
.
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يف  31اكتوبر  0358يظهر اوالد ام االخوة مستعدون للمقاومة دبنطقة حاسي لفطح  ،و سبت مهاصبتهم من
القوات الفرنسية على أربع جبهات يف معركة قصرية غري متكافئة استعملت فيها اؼبدفعية  ،و اضطرت قبيلة ام االخوة
لالنسحاب إىل اعببال  ،صبع بعدىا الفرنسيون ما خلفو اوالد ام االخوة كغنائم ووجدوا مالبس اؼباريشال( جيلبار دو بواي
()Gilbert de Boye

()16

.

كتب ايضا ( كلود االن  ) Caude-Alainعن ىذه اؼبقاومة وعن األوضاع غري اؼبستقرة يف اؼبنطقة  ،وفبا جاء يف
روايتو  ...( :ىذه السنة ـ  0358ـ وقبل ؾبيئي بقليل أوالد أم اإلخوة ثاروا ىم أيضا و تعرضوا للقمع من طرف اؼبالزم (
دورنانو)  ... ،توجد إذا اضطرابات ليست دائما ظاىرة  ،و يلزم علي أن آخذ اغبذر خالل رحليت  ،و وجيب عليا أن
أكون على دراية بالقبائل اؼبكونة ؽبذا البلد ألعرف فيمن أضع ثقيت

()17

ثانيا  :مقاومة أوالد لعور .

شارك أوالد لعور يف ـبتلف اؼبقاومات احمللية و الوطنية  ،فكانت بدايتهم مع مقاومة اغباج موسى الدرقاوي

()18

منذ  0388حينما كون جيشا للمشاركة يف ربرير مدينة اعبزائر  ،ليعود إىل مدينة مسعد سنة  0385و حياول تنظيم
جيشو الذي مثل فيو اوالد لعور جزءا كبريا  ،لكن اعبيش الفرنسي بقيادة ( اعبنرال يوسف ) تتبع اغباج موسى و من معو
وفرض عليو االنتقال إىل منطقة القبائل ليمكث ىناك ثالث سنوات  ،و منها إىل متليلي الشعانبة سنة  ، 0383ليلتحق
برفقة شبانني ؾباىدا من أوالد عيسى

()19

ـ ( من اوالد لعور و اوالد ام االخوة ) ـ دبقاومة الشيخ اضبد بوزيان بواحة

الزعاطشة سنة  0383و ليستشهد اوالئك اجملاىدون يف تلك اؼبذحبة و على رأسهم القائد موسى الدرقاوي  ،الذي علق
رأسو على مدخل مدينة قسنطينة ؼبدة أسبوع مع قادة اؼبقاومة ويف مقدمتهم الشيخ اضبد بوزيان .
كانت لقبيلة الوالد لعور مسامهة كبرية يف مقاومة االمري عبد القادر منذ  0381إىل ، 0381ففي الرحلة االوىل
لالمري عبد القادر حني وصل إىل واد ختالة غرب مسعد سنة  0381استقبلتو وفود كبرية من اىايل اؼبنطقة يف مقدمتهم
اوالد لعور  ،و بايعوه على اؼبقاومة ضد الوجود االستعمار رغم علمهم دبا سينجر عن ذلك من انتقام فرنسي على اؼبنطقة
كلها  ،و يف اغبملة الثانية المري عبد القادر يف منطقة اؽبضاب العليا أواخر سنة  ، 0381شاركت قبيلة اوالد لعور ـ مع
بقيىة قبائل اؼبنطقة ـ يف مساندة جيش االمري الذي توغل جببل بوكحيل و اشتبكت مع القوات الفرنسية كخط دفاعي
متقدم  ،فبا افشل ؿباولة توغل اػبيالة الفرنسيني داخل جبل بوكحيل حيث كان االمري عبد القادر برفقة قوم التلي بلكحل
مشال شرق جبل بوكحيل

()21

.

كبقية عروش اوالد نائل ساىم اوالد لعور يف معظم الثورات اليت شهدىا القرن التاسع عشر كثورة بومعزة حيث تبعوه
إىل قسنطينة سنة  ، 0381و كانت ؽبم سامهة كبرية يف مقاومة الزعاطشة  ، 0383و مقاومة ؿبمد ب عبد اهلل شريف
ورقلة خالل طبسينيات القرن التاسع عشر و نظرا لسياسة يوسف االجرامية يف اؼبنطقة و ؿباولتو اؽبجوم على القبائل
الثائرة على الظلم االستعماري  ،قام اوالد لعور

()21

و اوالد االخضر بالتوغل كبو الصحراء سنة  0318منظمني مقاومة

ضد سياسة العقوبات اعبماعية اليت كان يقوم هبا اعبنرال يوسف  ،كما كان دور يف مقاومات اؼبقراٍل ... 0310
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يف بداية القرن العشرين ظهر الزعيم الثائر سي عبد الرضبان بن الطاىر

()22

و من ورائو الزاوية الرضبانية الطاىريية اليت

ناىضت السياسة االستعمارية و كانت معقال للثوار إىل اسًتجاع السيادة الوطنية .
فالشيخ سي عبد الرضبان بن اضبد و اؼبعروف ( بإبن الطاىر ) شكل مقاومة حقيقة للسياسة االستعمارية يف اؼبنطقة
بعدما طبدت معظم الثورات الشعبية يف الوطن  ،و مثل استثناء يكاد يكون نادرا يف مواجهة االستعمار رغم قلة
االمكانات  ،فقد عارض سياسة مصادرة األراضي و قانون الضرائب لسنة  0303و دخل يف ربدي مباشر مع العدو
الفرنسي سنة  0308حينما قام بعملية استعراضية متحديا العدو بدخولو مدينة اعبلفة على راس  011فارس

()23

 ،كما

عارض قانون التجنيد اإلجباري الذي أصدرتو فرنسا سنة  0308ونظم مقاومة عسكرية جبنوب صحراء مسعد  ،واشتبك
مع مفرزة للجيش الفرنسي يف منطقة ( طزيوة ) قرب تقرت  ،لتتواصل مقاومتو إىل سنة  0301حيث كانت لو عدة
اشتباكات مع جنود العدو منها اشتباك ( ضاية القويسي ) بصحراء مسعد  ،مث اشتباك اؼبعلبة ( على زبوم اعبلفة ) .
للقضاء على مقاومة سي عبد الرضبان بن الطاىر قامت السلطات الفرنسية بنفيو إىل مدينة و جدة اؼبغربية ،
والقت القبض اثين عشر من اتباعو ( اغلبهم من اوالد لعور ) وألقت هبم يف سجن تعضميت .
بعد اغبرب العاؼبية االوىل عاد سي عبد الرضبان إىل الزاوية الطاىريية  ،و ادرك ان االستعمار الفرنسي اؼبتجذر يف
اؼبغرب العريب ال ديكن التغلب عليو اال دبقاومة مغاربية موحدة  ،ؽبذا اؽبدف راسل اؼبلك السنوسي بليبيا

()24

والزعيم عبد

الكرَل اػبطايب باؼبغرب  ،و عند اطالع اإلدارة الفرنسية عن ىذا اؼبشروع اعبهادي اؼبغاريب لدى الشيخ سي عبد الرضبان
فرضت عليو اإلقامة اعبربية اليت مل تدم طويال نظرا ؼبكانتو بني الناس وخشية أن تثور كل اؼبنطقة يف وجو االستعمار .
أعاد الشيخ سي عبد الرضبان بن الطاىر تشكيل فرقة مسلحة ذبوب صحراء مسعد يف ربدي جديد للوجود الفرنسي
 ،ليشتبك مع قافلة عسكرية فرنسية سنة  0338دبنطقة (طزيوة ) ـ للمرة الثانية ـ وقتل يف تلك اؼبواجهة جنديا فرنسيا ،
من ىنا يقرر العسكريون الفرنسيون التخلص من الشيخ عبد الرضبان بن الطاىر ومن مقاومتو اؼبسلحة اليت أرقتهم طوال
الثلث االول من القرن العشرين  ،ليتفق العسكريون و السياسيون على اعدامو يف  08جويلية 0380

()25

 ،لكنو ظل

مصدر إؽبام ثوري ضد الوجود االستعماري لكل أبناء اؼبنطقة  ،و ستشكل الزاوية الطاىريية اليت أسسها مهدا للثورة
التحريرية الكربى يف كل اؼبنطقة الصحراوية .
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الهوامش.

 10ـ ارنو ( : )Arnaudمًتجم عسكري فرنسي  ،لو العديد من التقارير ضمن اجمللة االفريقية  ،متوسطها  01صفحات كتب الكثري
عن اعبلفة و عادات و تقاليد سكاهنا  ،كاؼبدن و القصور ( كقصر زكار و بوكحيل )  ،و التضاريس  ،و اؼبناخ ضمن تقريره
( ، ) Exploration du Djebel Boukahil, in Revue Africaine No 34 .و تطرق اىل االحداث اؽبامة اليت
عرفتها اؼبنطقة منذ دخول االستعمار الفرنسي  ،كما تناول الطرق الصوفية كالتجانية والدرقاوية .
02 – François de VILLARET : Siècles de steppe. Jalons pour l'histoire deDjelfa.
Deuxième partie: les Oulad Naïl]. Ghardaïa . Algérie . 1959 . P – P : 110 .113
ـ 03 – obid . P . P : 110 , 111
 18ـ ال تزال ىاتو الدار حبي دمد ( مسعد )  ،و قد تعرضت للحرق من قبل القوات الفرنسية سنة  ، 0381لكن الظروف الطبيعية
أتت على جزء كبري منها  ،و تتطلب التدخل العاجل لًتميمها كوهنا احد الشواىد التارخيية على مشاركة ابناء اؼبنطقة يف اؼبقاومة
الشعبية  ،و ليس بعيدا عنها مقر الزاوية الدرقاوية ـ حبي النوارة ـ اليت انطلق منا الشيخ موسى الدرقاوي سنة  0383متوجا اىل اؼبدية
حيث شكل مقاومة كبرية يف و جو االستعمار  ،لكن كال اؼبعلمني يعاٍل االمهال و اال مباالة  ،مىت تتحرك اؽبيئات اؼبعنية لصيانة ىذا
االرث التارخيي ؟.
ـ 05 – de VILLARET : op . cit . p : 115
 11ـ انظر خريطة ربركات االمري يف اؼبنطقة ص . ) de VILLARET( 003 :
07 – de VILLARET : op . cit . p : 116 .
 – 13عاش اعبنراال يوسف بني  0313ـ  ، 0311كانت نشأتو االوىل يف قصر الباي بتونس ـ و ال يعرف لو اصل حىت لقب بيوسف
للقيط ـ اتقن اللغة العربية مث انتقل إىل اعبزائر  ،وقلد اعبزائريني يف ىندامهم وحركاهتم و صار مطلعا على افكارىم واحتياجاهتم  .ارتكب
جرائم يف حق اعبزائريني جبرجرة و اعبلفة و االغواط  .انظر  .ابن عتو بلريوات  :االحتالل الفرنسي لألغواط و ضواحيها سنة  0353م

و جرائمو  ،ؾبلة عصور جديدة  ،العدد  ، 11عدد خاص خبمسيتية االستقالل  ، 3103 ، 0888 ،ص . 53 :
 – 13ؿبمد بن عبد اهلل شريف ورقلة  ،اختلف اؼبؤرخون يف موطنو االصلي  ،فنهم من يقول انو ينحدر من قبيلة بالغرب جزائري ومنهم
من يرى انو من اصل تونسي  ،وقف يف البداية إىل جانب االحتالل الفرنسي يف ؿباربة االمري عبد القادر  ،وبعد ان عينو اعبنرال بيجو
 Bugeaudخليفة على تلمسان بدأ يضايقو  ،وراودت بيجو شكوكا يف اخالصو للمشروع االستعماري الفرنسي فاقًتح عليو ان يسافر
للمشرق العريب  ،فبا جعلو ينقلب على الفرنسيني وخيوض عدة ثورات امتدت من  0383إىل  . 0335لالطالع اكثر على تلك اؼبقاومة
راجع  :ابن عتو  ،مرجع سابق  ،ص ـ ص  80 :ـ 53
10 – M.Th PEIN : LETTRES FAMILIERES SUR L'ALGERIE . France ET
ALGERIE : CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES. PARIS.1871. P – P: 380 – 384
11 – Caude-Alain .Saby : La boite de 1792 . Roman. P : 81 .
اشار ايضا الكاتب الفرنسي ( موقبا ) إىل مقاومة اوالد طعبة يف مقال باجمللة االفريقية  :بعنوان  :مالحظات حول تاريخ االغواط
)( Mangin : notes sur l'Histoire de Laghouat, in Revu Africaine.
12 – Arnaud : Exploration du Djebel bou Kahil in Revue africaine (société historique
Algérienne), 34 T.6 . P : 261 .
13 – obid . p : 262 .
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14 – obid.
 05ـ دوبراي فرانسوا تشالز  ، DU BARAIL François-Charlesولد يف  35مايو  0331بفرساي  ،عمل باعبيش
الفرنسي بوىران  ،مث يف مستغاًل ( فيفري  ، ) 0381حصل على رتبة مالزم بعد معركة ( ايسلي  ) Islyضد االمري عبد القادر حيث
اصيب جبروح  ،سنة  0383انتقل إىل االغواط و سبت ترقيتو إىل رتبة رئيس كتائب الفرسان رقم  ، 15رقي إىل رتبة جنرال و صار القائد
االعلى للقوات الفرنسية باالغواط  ،حيث ارتكب الكثري من اجملازر يف حق سكان اؼبناطق الصحرواوية إىل سنة  0351لينتقل إىل فرنسا و
يشارك يف اغبرب الربوسية الفرنسية سنة  ، 0310مث قائدا للفيلق الثالث الفرنسي سنة  ، 0313ليعني وزيرا للحربية من ماي  0318إىل
ماي  0318يف حكومة ألربت دي برويل  ،يف سنة  0313تقاعد من اعبيش وكرس نفسو لكتابة مذكراتو  ،و كانت وفاتو  81نوفمرب
. 0313
16 – Arnaud : op – cit .P : 263 .
للمزيد عن معركة اوالد ام االخوة عد إىل DU BARAIL François-Charles: Mes souvenirs. :
Tome deuxième 1851-1864. Avec un portrait. Dix-septième édition librairie
plon . paris . 1898 .
17 – Caude : op – cit . P : 81 .
ىناك اشارات ايضا ؼبقاومة اوالد ام االخوة يف كتاب ( موقبا  :مالحظات حول تاريخ االغواط :
- Mangin : Notes sur l'histoire de Laghouat in Revue africaine (société historique
algérienne), 211 T.37 .
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