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مقاومة الزعاطشة من خالل موقف ومراسالت شيوخ الزوايا
بالزاب الشرقي وامحرخدو
األستا  :عباس كحول ،جامعة عنابة ،اجلزائر
امللخص:
شهدت اجلزائر يف نهاية النصف األول من القرن التاسع عشر ميالدي
إحدى أبشع اجلرائم اليت ارتكبها جيش االحتالل الفرنسي ،كانت واحة الزعاطشة
مبنطقة الزيبان مسرحا هلا .وهو ما سوف نقف عليه من خالل موقف ومراسالت
شيوخ زوايا الزاب الشرقي وامحر خدو(الشيخ عبد احلفيظ اخلنقى شيخ زاوية
اخلنقة والشيخ الصادق بن احلاج شيخ زاوية لقصر) من مقاومة الزعاطشة ومع
الشيخ بوزيان.
Abstract:
Algeria witnessed at the end of the first half of the nineteenth
century, one of the most heinous crimes committed by the French
occupation army, the scene was at zaatcha oasis in Ziban.
who hold him by the attitude and the correspondence Zaou
chergui old Zaouia and red Khaddou (Sheikh Abdul Hafeez Sheikh
zaouïa el khanga and Zab chergui, Sheikh Sadiq al-Haj Sheikh zaouïa
el kasr) zaatcha resistance of Sheikh Bouziane.
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 -1احتالل الزيبان(بسكرة):
رغم تعاون كل من ابن برباش وابن بعطوش مع فرنسا وفوز ابن قانة
مبنصب شيخ العرب بالزيبان(،)1إال أنه يف 1481م بعد انتقال ابن قانة للتل حسب
عادة البدو الرحل وقع االتصال واالتفاق بني حممد الصغري بن أمحد بن احلاج
واألمري عبد القادر الذي عينه خليفة على الزيبان والصحراء()1ملواجهة االحتالل
وأعوانه مما ساهم يف حدوث مناوشات بني بوعزيز بن قانة وحممد الصغريبن
أمحدبن احلاج ،فتدخلت فرنسا من جديد عن طريق اجلنرال براغاي
ديليه Paraguey,d,hillieersوحددت املناطق اليت يتحكم فيها ابن قانة بعد
حذف منطقة اجلريد(،)3مع العلم أنها تقع يف تونس أصال،وبعدما انضم أمحد باي
بن شنوف وهو من أبرز قيادات الزاب الشرقي إىل حممد الصغري متكن األخري من
دخول بسكرة والسيطرة على القصبة فعادت السلطة إىل األمريبعدما فقد ابن قانة
عشرين فارسا وعشرون حصانا ومخسة وأربعون رجال جرحيا،من خالل تقرير ابن
قانة اىل سلطة فرنسا بقسنطينة الذي ضمنه تهويال حلالة الزيبان حتت سيطرة حممد
()8
الصغري ،طالبا النجدة الفرنسية من خالل مبعوثه املدعو سي خالد.
قرر الدوق دومال االبن الرابع ل:لويس فيليب وهو مل يتجاوز اثنتا
وعشرون سنة حتقيق أهداف فرنسا يف السيطرة على الزيبان وبالتالي األوراس
والصحراء وجتسيد الدراسات االستكشافية السابقة وبعثاتها املتعددة يف ربيع
1488م والقضاء على خليفة األمري وقائده أمحد بن عمر وتصفية أمر أمحد باي،
فتحركت القوات الفرنسية حسب تقرير دومال منذ  84فيفـري 1488م وأقامـت
بباتة مركـزا عسكريا للتمويـن واإلمـداد(، )5يتكون من ثالثة االف جندي يف
انتظار وصول ألف مجل من شيخ العرب ابن قانة،رغم حماوالت أوالد سلطان
واألخضر احللفاوية اعرتاضهم يف القنطرة،غري أن العقيد بوتافاكو Buttafacoكلف
الرائد قوبار Gobarبتامني الطريق ومالحقة املعرتضني اىل جانب طابور اجلنرال
سيالغ  Sillagueالذي التحق بهم من سطيف يف  14فيفري 1488م ،وأخذت
احلملة طريقها اىل الزيبان يف  15فيفري 1488م حتت قيادة دومال مبؤازرة من
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مونتبونسيه  Montpensierأخ الدوق والعقيد مكماهون Mac-Mahon
لتامني الطريق ومراقبة القبائل(،)6حتى وصلت اىل القنطرة يف  72فيفري
0411م( )2ودخل بسكرة يف  11مارس 0411م بعدما غادرها خليفة األمري،فقام
الدوق دومال بتحريك وتوجيه أعوانه لقراءة اجملتمع ودراسته،منهم الرائد طوماس
 Thomasوالنقيب دونيفو  Deneveauوالنقيب ديفو Desveauوالنقيب
فورنييهFournierواختاذ إجراءات عقابية ضد املقاومني( ،)4لكن حماوالت التوغل
واجهت مقاومة عنيفـة(،)2بعدهـا جنـد ثـالث مئة مـن األهالـي حلمايـة القصبـة
حتـت سلطـة الضابـط املـالزم بتــي قرون Petitgrandوشيـخ
العـرب()01وخيضعـان للرائـد طوماس.Thomas
_1سياسة االستعمار الفرنسي بالزيبان بعد احتالل بسكرة:
بادر االحتالل الفرنسي بعد احتالل بسكرة اىل فرض إرادته على املنطقة باختاذ
إجراءات قمعية بعد انتهاء مهلة  15مارس 1488م ،حبجز أمالك اجملاهدين
ومعاقبة املقاومني احملجوزين وإلقاء القبض على املشاغبني وحبسهم وحتويلهم إىل
سجن قسنطينة(،)11ثم اهلجوم على بلدة مشونش وقبائل بين أمحد بالواد األبيض
باستعمال أعتى العتاد احلربي يف ضرب السكان والدور والواحات يف 1488م
عقابا هلا احتضان املقاومة بزعامة حممد الصغري وإبراهيم بن الصادق بن احلاج
(. )11
وغريهم
ثم معاقبة اوالد سلطان جراء غارتهم على مركز باتنة ومحاية أمحد
باي،تركت بسكرة إثرها حتت سلطة الرائد توماس )13(Thomasففرض الرسم
الضرييب ب  158888فرنك ودشنها بالغارة على الزاب الشرقي على أوالد
صولة واخلنقة وفرض السخرة لبناء القصبة.
يف  15أفريل 1488م تعرض أوالد سلطان من جديد هلجوم فرنسي
كاسح،فتعرضت املنطقة للقمع وأمحد باي للمالحقة(،)18لكن بعدما متكن حممد
الصغري من افتكاك بسكرة من جديد خبطة ناجحة ومقاومة باسلة،عاد الدوق
657

العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
دومال للمرة الثانية إىل بسكرة بقوة عسكرية يف 11ماي 1488م بعدما أخالها
حممد الصغري خوفا على األهالي،إال أن القوات االستعمارية مارست االغتصاب
والنهب وهتك احلرمات والقتل وحجزاألمالك والقمع الواسع واستبد ابن قانة
وتسلط على األهالي وفرض على بسكرة شتى أنواع الظلم( ،)15ومن املوبقات
املرتكبة ببسكرة إقامة العساكر يف بيوت الناس وختريب اجلامع األعظم وربط
اخليول يف املساجد وشرب اخلمر( ،)11إىل جانب سياسة فرق تسد بني القيادات
والزوايا واألعراش كما حدث بني عائليت ابن قانة وبوعكاز على مشيخة
العرب،وبني أمحد باي واألمري على النفوذ باملنطقة وبني الزوايا املروضة املدجنة
والزوايا الرافضة املقاومة،وبني األعراش كأوالد صولة بفرعيها املتناحرين بالزاب
الشرقي البوعبد اهلل وابن شنوف،وبني أعراش الدواودة التوابة وبين سليمان فيما
()11
بعد.
أعقبه صدور قرار  13ماي 1488م عني مبوجبه الرائد طوماس
Thomasعلى بسكرة وتقسيمها على النحو اآلتي:
قيادة شيخ العرب :بوعزيز بن قانة ولقب نفسه باخلليفة على الصحراء ومتتد
سلطته على إحدى عشر  11قبيلة(: )14
 واحة بسكرة:حتت سلطة حممد الصغري بن علي بلقيدوم بن قانة و تقسم
اىل ست أحياء.
 الزاب الظهراوي :بوشقرون ،فرفار،الربج،ليشانة،الزعاطشة،طولقة.
 الزاب القبلي :أورالل،ليوة،خمادمة،بن طيوس ،مليلي ،الزاوية ،مناهلة،
بيقو ،أوماش ،الصحرية
 البدو واآلخرين :رحل اجلنوب ،عرب الشراقة،عرب الغرابة،أوالد
سيدي صاحل.
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 قيادة سي مقران:أوالد سي مقران،أوالد سي حممد بلحاج،احلضنة،أوالد
دراج،أوالد زيان،بين سويك ،بين فرح،أوالد سحنون ،القنطرة ،الربانيس،
الصحاري ،مدوكال ،أوالد عبدي ،سيدي خليل ،الدروع.
 قيادة الزاب الشرقي:قسم بني الفرعني املتنافسني من أوالد صولة وهما
()11
البوعبد اهلل وابن شنوف.
إىل جانب العمليات واحلمالت العسكرية على اجلنوب واجلنوب
الشرقي،منها محلة روندون بني أفريل 1488م و1485م على تبسة وسوق
أهراس مرورا باملنطقة ومحلة دومال على األوراس()18وأمحرخدو 1488م وأخرى
حتت قيادة هريبيون يف جويلية 1481م ومحلة كونروبار يف ماي وجوان 1484م
ومحلة سانت أرنو يف ماي وجوان 1484م،ثم بني أفريل وماي وجوان 1458م
(.)11
اىل األوراس وباتنة وبسكرة والنمامشة وتبسة
أما الزاب الشرقي فتعرضت لعدة عمليات عسكرية استطالعية من جهة
ولبسط النفوذ واهليمنة وقمع األهالي وقتل روح املقاومة من جهة أخرى،على
غرارعمليات سانت جرمان  Saint germainوسانت أرنو Saint
Arnautوالضابط طوماس  Thomasوهريبيون  Herbillonواجلنرال ليفسور
(.)77
 Levasseurبأمحرخدو واخلنقة اليت تعرضت اىل قصف مدفعي 0416م
تكرر يف أوالد جالل عام1481م وأدى اىل سقوط العشرات من الشهداء
بأمر من اجلنرال هريبيون Herbillonمن أجل فرض اهليمنة بالقتل والقمع
واالنتقام من املقاومني وترويع األهالي وانتهاج سياسة فرق تسد،بينما كانت
املقاومة مقسمة(،)13وباملقابل حتصلت بعض العائالت والشخصيات الدينية العريقة
على االعتماد لبسط نفوذها باملنطقة على غرار حممد بن الطيب بن سيدي
ناجي()18باخلنقة،إضافة اىل قيادة الزاب الشرقي املرتبطة بابن قانة واإلدارة الفرنسية
()15
من أوالد صولة بفرعيها :البو عبد اهلل و ابن شنوف.
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 .3ردود الفعل الوطنية اجتاه االحتالل الفرنسي:
أ.املقاومة األولية:
رغم احتالل بسكرة وقمع احملتل للمعارضني وشراء ذمم املتعاونني،إال أن
روح املقاومة()11انتشرت يف جوار بسكرة،كان أوهلا معركة مشونش
15مارس1488م حيث يتحصن خليفة األمري حممد الصغري يف محاية قبائل بين
أمحد()11وعلى رأسهم مقدم الرمحانية مبشونش الشيخ أمقران محودة وإبراهيم بن
الصادق بن احلاج ورغم وحشية االحتالل يف دك البلدة باألسلحة الثقيلة،إال أن
حصانة املنطقة ومقاومة أهلها حال دون أهداف دومال رغم الدمار الذي تعرضت
له الواحة(،)14وقد فقد اجليش االستعماري ستة جنود منهم الضابط برون
 )11( Boraudبينما فقد اجملاهدون أربعة عشر شهيدا(.)01
باملقابل كانت قبائل أوالد سلطان تهاجم املراكز العسكرية يف إقليم باتنة
لتخفيف الضغط على الزيبان مما عرضهم لالنتقام االستعماري جراء مقاومتهم
ومحايتهم ألمحد باي،أما حممد الصغري فقد شكل جلانا لنشر الوعي وفتح جمال
التطوع للجهاد حتى جتمع لديه مخس مئة  588فارس وجه منهم مئة و مخسون
 158فارسا لالستسالم ضمن خطة عسكرية للسيطرة على قصبة بسكرة،وهوما
مت بالفعل يف  11ماي 1488م لتخفيف الضغط االستعماري على أوالد سلطان،
وترأس عملية اقتحام القصبة اجملاهد أمحد بن غردى حتت قيادة القائدعلي بن
ميلي(.)31
بعدما التحق شيخ العرب بالدوق دومال ملعاقبة أوالد سلطان وأوالد
بوعون ،فقتل يف اقتحام القصبة الضابط كروشار Crochardوبيت
قرون Petitgrandوالطبيب أرسلني بينما فر العريف بيليس .)31(Pelisseيف نفس
الوقت كان الصادق بن احلاج يقاوم بسيدي عقبة وأمحرخدو،لكن بسكرة تعرضت
لالستباحة بعدما دخلها دومال للمرة الثانية يف  14ماي 1488م ،أما حممد
الصغري فقد هاجم بني  38جوان  1488و4جويلية 1488م منطقة حلبال
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والدروع حيث وقعت معركة علب ملصارة ودخل سيدي عقبة يف 4جويلية
1488م ثم اخلنقة يف  15جويلية 1488م باستعمال الدواودة التوابة ،بعدما
شكل جلان توعية وجتنيد باملنطقة()33وخلص املنطقة من الشيوخ املتعاونني مع
االحتالل،تزامنا مع رفع الشريف امحد بن بلقاسم النموشي لواء اجلهاد ومهامجة
اخلنقة وبادس وليانة وطرد العدو()38لوال التدخل والقمع العسكريني لسانت
جريمان يف أكتوبر 1481م.
أما ناحية سيدي خالد وأوالد جالل فقد أثار وصول الثائر
بومعزة()35روح اجلهاد باملنطقة واستعداد الزاوية املختارية للجهاد بعد مؤازرة علي
باي بن فرحات بن السعيد للثورة،فتعرضت البلدة للقصف بأمر من هريبيون
خلف سقوط اثنان وستون شهيدا(.)31
أما أمحد باي فقد وجد احلماية عند قرية أكباش عرش أوالد عبد الرمحان
بالقرب من أوالد أيوب حيث الصادق بن احلاج و زاويته( )31بعدما اعتصم امحد
باي وخليفة األمري حممد الصغري بن عبد الرمحان بن امحد بلحاج باألوراس ،األول
مبنعة عند عائلة ابن عباس صاحب الزاوية القادرية والثاني عند عائلة ابن حبارة
واليت كانت مركزا للذخرية واملؤونة ،وبعد احتالل بسكرة أعلن أهل األوراس
استعدادهم للمقاومة وحتريراملدينة(.)34
وباملقابل كانت قيادة أوالد سلطان واحلراكتة تضرب القواعد اخللفية
لالحتالل لتخفيف العبء على مشونش والزيبان( ،)31بعدما توحدت أعراش
األوراس وراء أمحد باي وحممد الصغري وشيوخ الزوايا خالل مارس وأفريل
1488م( .)88فقرر االحتالل تنظيم محلة أخرى على املنطقة من جهة الشمال يف
 15أفريل1485م حتت قيادة اجلنرال بودو Pedouوالعقيد هريبيون Herbillonيف
 01ماي 0411م ،إال أنها واجهت مقاومة من اجملاهدين مبنعة ونارة حيث أمحد
باي وحممد الصغري يف  77ماي 0411م ،ويف نفس الوقت واجهت احلملة على
أعراش الزاب الشرقي عند سفوح األوراس وامحرخدو يف  11جوان 0411م
مقاومة بين بو سليمان والسراحنة والشرفة وبين ملكم وأوالد أيوب واوالد زرارة
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وأوالد عبد الرمحان كباش وأوالد سليمان بن عيسى وبين حممد وأهالي اخلنقة
حيث الزاوية اجملاهدة لعبد احلفيظ اخلنقي حتى  18جوان 1485م ،وباملقابل
كانت زاوية لقصر للصادق بن احلاج تنادي باجلهاد رغم احلملة الوحشية للجنرال
كانروبري ،Carnoberdوقد عز على قبائل أوالد عبد الرمحان كباش أن يسلم أمحد
باي نفسه بينهم رغم رفضه إلغراءات فالي  valeeالسابقة(،)81فعرضوا عليه
التضحيةبانفسهم حلمايته لكنه آثر محاية األهالي يف  85جوان 1484م حيث
الرائد سانت جريمان بعدما حاصر االحتالل املنطقة()81وقطع بايات تونس أي
أمل لدعم املقاومة(.)10
إال أن عزمية حممد الصغري وسيدي عبد احلفيظ مل تصب ،فتحركا باجتاه
اجلنوب الشرقي لألوراس والزاب الشرقي،واىل كل الشيوخ ومقاديم الطريقة
الرمحانية استعدادا ملواصلة اجلهاد(.)88
ب-مقاومة الزعاطشة:

()11

بعد استسالم األمري عبد القادر يف 1481م وامحد باي يف 1484م ،حترك
الشيخ بوزيان الزعطوشي()81شيخ واحة الزعاطشة بالدعوة للجهاد ضد االحتالل
وقد ساهمت عدة أسباب يف اندالعها منها :رفض احتالل الزيبان وكل القطر
اجلزائري()81وتأثري التحوالت اليت طرأت على فرنسا بعد ثورة 1484م بعزل
امللك لويس فليب وحتى ابنه دومال احلاكم العام يف اجلزائر وتعيني
كافيناك)84(Cavignacوانتقال بعض الوحدات العسكرية من اجلزائر إىل فرنسا
وانتشار أخبار توتر العالقات بني فرنسا وبريطانيا وقد وصلت اىل الزيبان عن
طريق اليد العاملة البسكرية بالعاصمة ،إىل جانب اشتغال االحتالل بقمع الثورات
يف القطاع القسنطيين وغريهاكثورة الزواغة وبين يعلي مليكش جببال جرجرة
وأوالد دراج باحلضنة وأوالد فرح ببوسعادة .
فرتاجع عدد قوات االحتالل ببسكرة إىل مثان مئة  488جندي يف غياب
القائد سانت جريمان( ،)81وسياسة الغطرسة االستعمارية بالزيبان من خالل
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عمليات القمع واالعتداء على احلرمات ورفع ضرائب النخيل يف مارس 1481م
من  8215فرنك اىل  8288فرنك للنخلة وإلغاء امتيازات املرابطني و االستيالء
على األوقاف( ،)11مما حرك روح اجلهادواملقاومة()51باستعمال الكرامات( )51إال
أن العامل األساسي هو رفض االحتالل واستمرار روح اجلهاد يف الشعب
اجلزائري(.)53
وقد أشعلت التصرفات املتعجرفة للمالزم سريوكا)11(Sorokaفتيل
شرارتها عندما حاول صحبة شيخ طولقة ابن امليهوب إلقاء القبض على الشيخ
بوزيان،بعدما انتشرت أخبارعن توافد العروش والقبائل والزوايا إليه حتضريا
للثورة،فتعرضت الفرقة العسكرية املصاحبة لسريوكا هلجوم من أتباع الشيخ
بوزيان بالزعاطشة (. )55
وعـلـى اثـر تقــريـر الضابـط سريوكا عن األحـداث،طلـب بـدوره
الضـابـــط دوبوسكييه Dubesquetرئيس املكتب العربي من سكان واحة
الزعاطشة تسليم بوزيان ،لكنهم أعلنوا استعدادهم للموت وما لبث أن حتمس
سكان فرفار وفوغالة وبوشقرون وطولقة للثورة ومتردوا عن السلطة
الفرنسية،فتحرك ابن قانة بوعزيز بأمر من النقيب القرونيه Lagreuneeمبحاصرة
الزعاطشة وفرفار وليشانة وعزهلا باستعمال قوات القوم( ،)51إال أن هليب املقاومة
انتشر واملدد وصل تباعا من كل صوب(،)51وميكن تقسيم مقاومة الزعاطشة اىل
ثالث مراحل:االنتصار ثم احلصار وأخريا االنكسار(.)54
تبدأ حبصار العقيد كربوشيا Carbucciaللواحة يف  11جويلية 1481م
لكنه تلقى هزمية نكراء على يد املقاومني وكاد يقضى عليه من طرف سرايا املدد
من مسيلة وبوسعادة وأوالد نايل الذين هبوا لنصرة بوزيان( )51مما زاد يف محاس
الناس للجهاد،خاصة مقدمي إخوان الرمحانية وعلى رأسهم الشيخ عبد احلفيظ
اخلنقي والشيخ الصادق بن احلاج اىل جانب خليفة األمري حممد الصغري بن
احلاج،الذين قضوا على الرائد سانت جريمان يف معركة واد أبراز( )18برصاصتني
يف الرأس(.)11
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بعد مقتل الرائد سانت جريمان حترك حاكم قسنطينة هريبيون وتوجه اىل
الزعاطشة مباشرة بعدما عني العقيد كاربوسيا خلفا له ،فحاصر الزعاطشة عند
كدية املائدة بعد احتالل الزاوية القريبة منها ومقاطع الطرق يف  81أكتوبر
1481م بقوات تتعدى أربعة آالف وأربعة مئة وثالثة وتسعون جندي(،)11
مستغال الظروف الفصلية اجلديدة املالئمة لتحرك جيش االحتالل الفرنسي.
تعرضت بعدها الواحة لقصف مدفعي مركز،لكن مقاومة اجملاهدين
خلفت سقوط  15جنديا و 81جرحيا من الفرنسيني ،فأستنفربوزيان إرسال
النجدات من األعراش والزوايا،فقدمت من بوسعادة وأوالد نابل وواد سوف
وحتى من نفطة حيث زاوية مصطفى بن عزوز يقودهم حممد الصغري بن أمحد
()13
بلحاج.
لكن بعد وصول اإلمدادات االستعمارية حبوالي  488جندي من
قسنطينة وباتنة وبوسعادة وسكيكدة وعنابة ،حتت قيادات عرفت بالقمع على
رأسهم بارال  Barralوالعقيد كانروبار  conaobertولورمال  Lormelوالعقيد
دومانتال  Domantelالذين أعطو اإلشارة لعمليات اإلبادة الشاملة يف  14نوفمرب
1481م بالتخريب الكلي للواحة والقتل اجلماعي دون أي متييز ،رغم ذلك
استمرت املقاومة ورفض األهالي االستسالم دارا دارا وفردا فردا،على رأسهم
الشيخ بوزيان وابنه الشاوشي وموسى الدرقاوي ،حتى قضوا مع مثان مئة شهيد،
فقطعت رؤوس القادة الثالثة وعلقت على أبواب بسكرة( ،)18ونصبت احملاكم
ونفذت اإلعدامات.
()15

وقد خلدها شعراء املنطقة أمثال حممد الليشاني وابن الشريف الفلياشي
لبسالتها وفظاعة اجملازر االستعمارية املرتكبة من خالل اقتحام الواحة وتدمريها
واإلجهاز على األهالي واملصابني وما أعقبها من عقاب للمناطق املساندة،
فاحتلت بوسعادة رغم مقاومة حممد علي بن شبرية يف نوفمرب 1481م ومت حرق
واحة بلدة نارة على واد عبدي باألوراس يف  85جانفي 1458م ،فرقي بعدها
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كانروبار اىل جنرال جراء جرائمه،ومل تسلم زواوة من العقاب حيث قطع رأس
()11
بومعزة بعد استشهاده بسور الغزالن 1481م.
تركت مأساة الزعاطشة آثارا عميقة يف الزيبان وكل اجلزائر،فقد أكدت
وحشية االحتالل الفرنسي وأهمية توحيد جهود املقاومة و تنظيمها وتصفية قضية
()11
اخلونة.
-4موقف ومراسالت شيوخ الزوايا:
أ .من الشيخ بوزيان اىل الشيخ عبد احلفيظ اخلنقي**:
الرسالة مؤرخة بني جويلية واوت1481م ،من الشيخ بوزيان قائد
مقاومة الزعاطشة اىل الشيخ عبد احلفيظ اخلنقى شيخ زاوية اخلنقة وشيخ الرمحانية
بالزاب الشرقي،املراسلة بني الشيخني فى اطار التنظيم والتخطيط والتنسيق
للمقاومة ومواجهة اإلحتالل وحترير بسكرة وطرد احملتل ونصرة الدين...وقد
بدأها الشيخ بوزيان بعد ذكر اهلل والصالة على رسول اهلل بأمسى عبارات
االحرتام والتبجيل للشيخ اخلنقى...وتشري الرسالة ان عبد احلفيظ اخلنقى كان قد
راسل الشيخ بوزيان يسأله عن تطور االحداث...وتشري الرسالة ان الشيخ بوزيان
حيفظ للخنقى موقفه فى اعادة اعالن نصرة الدين(االشارة موجهة لبعض الشيوخ
املتخاذلني الذين اضروا بالدين االسالمي مبواقفهم)...وتشري الرسالة اىل التخلف
عن املوعد السابق الذي كان حمددا بيوم السبت،وان الشيخ بوزيان ينتظر وصول
وعود من ناس الشرق،وبعد وصوهلم يتحرك بوزيان ورجاله،ويتعهد بارسال
رسالة للخنقى حينها العالمه ووضعه فيى صورة املستجدات لالستعداد واختاذ
قرار النصرة...وخيربه باستعداد الزاب الظهراوي والزاب القبلي لنصرة
الدين...وانتهت الرسالة باعادة السالم والدعاء بالتوفيق والنصرة له ولكل
اجملاهدين.
وتضمنت حواشى تذييل الرسالة معلومات أخرى تضمنت:
ان الرسالة كتبت يف ليلة اجلمعة اىل السبت السادس والعشرون من الشهر.665
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ان رجال بوزيان سوف يتحركون وحيطون بواد مليلي،ويطلب من اخلنقى عندماتصله الرسالة باملعلومة ،جبمع رجاله والتحرك بكل عزمية.
عندما نغادر واد مليلي سوف حنط باوماش لنلتقى(بوزيان واخلنقى) يفبسكرة،ويطلب من اخلنقى باجابته سريعا عن املوضوع وعن مكان الذي سوف
يلتقيان وجيتمعان فيه(.اذا التنسيق كان هدفه حترير بسكرة،وما وقع
بسمرىللزعاطشة وماوقع يف واد براز ملنع الوصول اىل بسكرة وحتريرها من
احملتل).
خيربه ايضا ان اوالد خالد واوالد زكري كاتبوه ليطلبوا منه ان ينتظر التحاقهمبه...ثم يعيد تاكيد املعلومة السابقة(عندما نتحرك ،تصلك رساليت ،هنا امجع
رجالك لتأتي الينا ولقاءنا يف بسكرة ،اما يف منبع املاء الشمالي او يف
()14
القارة...سالم) .انتهت الرسالة.
ب.من الشيخ بوزيان اىل الشيخ الصادق بن احلاج*** :
الرسالة مؤرخة بني جويلية واوت1481م،من الشيخ بوزيان قائد مقاومة
الزعاطشة اىل الشيخ الصادق بن احلاج شيخ زاوية لقصر بامحر خدو،املراسلة بني
الشيخني فى اطار التنظيم والتخطيط والتنسيق للمقاومة ومواجهة االحتالل
وحترير بسكرة وطرد احملتل ونصرة الدين...وقد بدأها الشيخ بوزيان بعد ذكر اهلل
والصالة على رسول اهلل بأمسى عبارات االحرتام والتبجيل للشيخ الصادق بن
احلاج...وتشري الرسالة ان الصادق بن احلاج كان قد راسل الشيخ بوزيان يسأله
عن تطور األحداث...وميدحه ويشجعه على موقفه نصرة الدين ويعتذر له عن
املوعد السابق السبت املاضى بالتحرك ،يف انتظار وصول وعود من ناس
الشرق...وعندما يصل املدد سوف نتحرك ويصلكم جواب بذاك العالمكم،اذا
استعدوا مجيعا والتتخلفوا عن نصرة الدين...وخيربه ان الزاب القبلي والزاب
الظهراوي على استعداد لنصرة الدين على غرار كل املسلمني الذين اجتمعوا على
هذا العهد...الرسالة كتبت يف ليلةاخلميس إىل اجلمعة السادس والعشرين من
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الشهر...سوف نتحرك وحنط بواد مليلى ،عندما يصلك جوابي أمجع رجالك
والتحق بنا بكل عزمية.
تنتهى الرسالة بالسالم من الشيخ بوزيان وبالدعاء للرسول ويبلغله سالم كل
اجملاهدين.
وتضمنت حواشى تذييل الرسالة معلومات أخرى تضمنت:
 يطلب من الصادق بن احلاج ان رسل له دليال لريشد حامل الرسالة على
الطريق.
 عندما نغاد رواد مليلي حنط باوماش لنلتقي ببسكرة،وطلب منه حتديد
مكان االلتقاء.
 اوالد خالد واوالد زكري كاتبونا النتظارهم...
 ملا نتحرك سوف يصلك اجلواب(رسالة) ،أمجع رجالك واحضر للقاءنا يف
بسكرة عند منبع املاء الشمالي او يف القاره.


جيب اعالم اوالد خلظر(اخلذران) حلثهم على قطع الطريق على
()11
النصارى.
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خامتة:














الوثائق اجلديدة تؤكد ان هدف املقاومة بالزيبان يف1481م اليرتبط
بإطار جهوى حملي ضيق ،بل بأهداف وطنية،وتتمثل يف تنسيق جهود
املقاومة الوطنية لطرد احملتل من بسكرة...
ان اهلجوم الذى قاده هربيون على واحة الزعاطشة وابادتها من
جهة،وخروج سان جريمان لقطع الطريق أمام عبد احلفيظ اخلنقى
والصادق بن احلاج وحممد الصغري بن احلاج بواد ابراز من جهة أخرى،
يندرج يف اطار خطة عسكرية ملنع وصول املقاومة إىل بسكرة...
اإلمعان يف ارتكاب جرائم وحشية بابادة واحة الزعاطشة وحرق نارة
واحتالل بوسعادة ،وتسليط العقاب اجلماعي على القادة والشيوخ
واالعراش،لزرع الرعب وضرب روح املقاومة الوطنية...
مقاومة الزيبان1481م جاءت يف ظرف تارخيي حرج ،بعد اعتقال االمري
عبد القادر1481م واحلاج أمحد باي1484م ،وبروز واملشروع
االستعماري للتوسع باجتاه اجلنوب الصحراوي اجلزائري...
بقدر اتساع دائرة التأييد الذى وجدته مقاومة الزعاطشة من أعراش
وزوايا الزيبان (رمحانية ،قادرية ،درقاوية) ،وخارجه من األوراس وامحر
خدو واحلضنة وحتى من اجلريد التونسي (زاوية مصطفى بن عزوز
بنفطة) ،بل من مصر ايضا(الشيخ موسى الدرقاوي) ،فان مواقف بعض
الشيوخ والقياد اضرت باملقاومة،بفعل سياسة الرتهيب والنياشني...
املقاومة الشعبية بالزيبان ال تفتقر للشجاعة والتضحية ،وامنا الوحدة
الوطنية كانت يف طور التبلور ،وجرائم االحتالل الفرنسي يف قمعها
بوحشية المتنحه اي شرف...
متحف االنسان األنثربولوجي بباريس مازال حيتفظ(خيتطف) مجاجم
شيوخ وقادة مقاومة الزعاطشة بعد قطعها بوحشية( ،)18وعلى السلطات
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واجملتمع املدني التحرك السرتجاعها واعادة االعتبار للذاكرة،فهؤالء
قطعت رؤوسهم كي تبقى رؤوس اجلزائريني مرفوعة.

 هوامش البحث:
)*( ينظر امللحق *أ(مجاجم قادة وشيوخ املقاومة الشعبية باملتحف األنرتوبولوجي بباريس)
()0

مخار امحد،حتفة اخلليل نبذة من تاريخ بسكرة النخيل (إصدارات اجلمعية اخللدونية مطبعة الفجر،
بسكرة،)7114 :ص .71

()7

ابراهيم مياسي،حملات من جهاد الشعب اجلزائري (ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر:
، .)7112ص ..62وأنظركذلك :حيي بوعزيز،كفاح اجلزائر من خالل الوثائق (املؤسسة
الوطنية للكتاب ،اجلزائر،) 0246 :ص . 16

Bouaziz Ben gana, le Chikh arabe, étude historique sur la famille
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Ben gana (Alger : 1930), p83.
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13-27.
Charle Feraud, Feraud charle, «les bendjellab,sultan de Touggourt,
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note historique de la province de Constantine », RA vol, 25, O.P.U
(1881), p 470,471.
()2

إبراهيم مياسي ،من قضايا تاريخ اجلزائر املعاصر(ط7؛ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر:
 ،)7112ص . 60

()4

إبراهيم مياسي ،االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية ( 0202- 0402دار هومة ،اجلزائر:
،)7111ص
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()2
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مياسي  ،االحتالل الفرنسي  ،املرجع السابق  ،ص .14

()00

مياسي  ،من قضايا  ،املرجع السابق  ،ص . 61
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pp467-478 .
Rapport du 22mars1844du duc d’aumale, RA, N°29,1885, op, cit,
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pp13-27
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مياسي  ،من قضايا  ،املرجع السابق  ،ص . 66
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