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 مقاومة األمري عبد القادر : 1احملاضرة 
 

 :إقليم الغرب اجلزائري قبل مبايعة األمري عبد القادر
أحدث القضاء على حكومة الداي حسني يف العاصمة فراغا سياسيا يف البالد مل تستطيع أية  
سلطة أخرى أن متأله، وحاول بعض الزعماء احملليني الطموحيني أن يضع لنفسه كتااب ويسيطر على 
ما أمكنه من اجلهات كمصطفى بومزراق واحلاج أمحد ابي واألمري عبد القادر....، وإن كانت  

يف نفس الوقت الرغبة يف التصدي لالحتالل وإبعاد خطره على البالد. فبعد أن بسط  تعكس 
الفرنسيون نفوذهم على مدينة اجلزائر تطلعوا للتوسع على حساب املناطق احملاذية، ففي نفس الوقت 
الذي حاولت بسط نفوذها على منطقة متيجة، اجتهت القوات الفرنسية إىل وهران اليت تعترب من 

ع اإلسرتاتيجية اليت سعت فرنسا لفرض سيطرهتا عليها ملا هلا من أمهية يف توسع األخرية يف  املواق
 الغرب، إال أنه مل يكن يسريا ، حيث كان من أكثر األقاليم تعقيدا. 

وقد عرف هذا اإلقليم قبل التواجد الفرنسي صراعا بني السلطة املركزية )الباي( والطرق الصوفية 
لدرقاوية والتيجانية، لذلك فإن السكان قد رفضوا إيواء ممثل السلطة القدمية حسن هناك؛ كالقادرية وا

( أو دعمه، خاصة أنه كان يفتقد للقوة العددية الكافية ملواجهة الفرنسيني، 1831-1827ابي )
وهي من األسباب الرئيسية يف سرعة سقوط مدينة وهران، فبعد سقوط مرسى الكبري 

ي  البقاء كباي على وهران فاقرتح على الضابط الفرنسي أن يدفع ( حاول حسن اب1831جانفي4)
جانفي من نفس 7ضريبة لفرنسا مقابل االحتفاظ مبنصبه، وانتهى به األمر ابلتخلي عن البايلك يف 

 السنة لريحل بعدها إىل اإلسكندرية. 
ت القوات وابهنيار احلكم العثماين يف املنطقة الغربية عمت الفوضى واختل األمن، حيث شرع

الفرنسية املتحصنة مبدينة وهران ابإلغارة على السكان املقيمني جبوارها وتقتيلهم وسلب 
أرزاقهم،فانتشرت حالة من اخلوف وعدم االطمئنان والشعور ابخلطر، فتبلور لدى السكان احساس  

هلذه   عام بضرورة عالج الوضع والتصدي هلذا اخلطر قبل فوات األوان، والبحث عن سلطة تضع حدا
 الفوضى وتعبئة القبائل جملاهبة والتصدي للعدو واألجنيب إىل جانب أهداف تونس واملغرب التوسعية.

فسعى احلضر من سكان تلمسان إىل طلب النجدة من السلطان املغريب )عبد الرمحان بن  
مد  هشام(  للحد من خطر الذي دامههم، ويهدد بالدهم، كما عرضوا أن يبايعوه سلطاان عليهم إذا

يد املساعدة هلم ضد فرنسا, وقد وجد هذا الطلب هًوا يف نفسه وحلما كان يطمح لتنفيذه لتوسيع  
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( مدعما بقوة عسكرية إىل تلمسان، 1830سلطته ومملكته، فأرسل من ينوب عنه يف ذلك )نوفمرب 
سيني يشعرون ورغب يف توسيع نفوذه إىل الناحية الشرقية إىل ما وراء األصنام. األمر الذي جعل الفرن

ابخلطر الذي يهدد مصاحلهم ونفوذهم، فلجؤوا إىل الضغط على املغرب دبلوماسيا وعسكراي أبن  
 أرسلت سفنيتني حربيتني إىل سواحل مدينة طنجة. مما اضطر السلطان املغريب على االنسحاب .

فيفري  4بدوره كان اجلنرال كلوزال قد حاول عقد اتفاق مع ابي تونس يف شكل صفقة)
( ببيع إقليم الغرب والشرق لباي تونس مقابل دفع ضريبة سنوية، لكن عدم موافقة املرتبول 1831

 حال دون امتام الصفقة.
وتطلع أهايل املنطقة الوهرانية إىل زعمائهم الدينيني من شيوخ الطرق الصوفية ليقودوهم برفع راية  
اجلهاد واملقاومة ضد الفرنسيني احملتلني، وكان الشيخ حمي الدين بن مصطفى أحد هؤالء الزعماء  

عسفهم، حىت أن  الدينني يف منطقة معسكر، وكان قبل الغزو الفرنسي يكافح طغيان احلكام األتراك وت
من أداء فريضة احلج خالل نفس السنة،   ومنعه1825الباشا العثماين أصدر قرارا بنفيه إىل وهران عام 

الشيخ حمي الدين من شيوخ الطريقة الصوفية  ويعتربومل يؤديها إال بعد من ذلك مبعية ابنه عبد القادر. 
الناحية الغربية من البالد. وقد حقق خالهلا  القادرية حظي أبتباع شاركوه مقاومة فرنسا وجنراالهتا يف 

جوان  4( والثانية )1832ماي 4العديد من االنتصارات هامة، خاصة يف معركيت خنق النطاح األوىل)
( ومعركة برج رأس العيون بوهران وقد شاركه فيها األمري عبد القادر يف الصفوف األوىل حامال 1832

 واصالت على اجلنرال بويه الذي حاول التوسع يف املنطقة. الراية. واستطاعوا خالهلا وقطع طرق امل
 واملميز يف مقاومة الشيخ حمي الدين يف هذه املرحلة: 

 انعدام التنظيم والتدريب.-
 االنقسام والتنافس بني زعماء القبائل على الزعامة. -
 اعتماده ابلدرجة األوىل على املتطوعني. -
 :مبايعة األمري عبد القادر-

( يرجع نسبه إىل  1883-1808عبد القادر بن حمي الدين بن مصطفى احلسيين ) هو األمري
آل البيت سبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. املولود يف قرية قيطنة من منطقة غريس من الناحية  
  الغربية من اجلزائر )معسكر( وهو ابن الرابع حملي الدين، وقبل أن يتوىل قيادة اإلقليم كان قد زار برفقة 

( ومصر والعراق والشام وملا عاد من رحلته وجد الفرنسيني قد احتلوا 1826أبيه الداير املقدسة )
 مدنيت اجلزائر ووهران.
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وكان والده حمي الدين يتمتع مبكانة عظيمة بني السكان، فطلبوا منه بعد رجوعه أن يتوىل  
ما سبق الذكر، وملا كان الشيخ  قيادهتم يف حرب الفرنسيني، وقد قادهم إىل جانب ابنه عبد القادر ك

حمي الدين متقدما يف السن، فإنه رفض أن يتحمل عبء املقاومة ومواصلة اجلهاد بقيادته، فاقرتح ابنه  
الشاب عبد القادر، وقام زعماء قبائل غريس وغريها من منطقة مدينة معسكر مببايعته على السمع  

م وأوالدهم يف سبيل إعالء كلمة هللا واإلسالم  والطاعة يف اليسر والعسر وعلى بذل  أنفسهم وأمواهل
، ومل يكن عمره أنذاك يزيد على الرابعة  1832نوفمرب  27املوافق  1248رجب  3والوطن بتاريخ

والعشرون سنة، لصفات الشجاعة واحلماسة اليت اجتمعت فيه وكانت هذه مبايعة خاصة من األقارب 
 له والده، ولقب حينها بناصر الدين. مث مت إرسال الوفود  واألشراف والعلماء واألعيان وأوىل املبايعني

والبعثات والرسائل إىل خمتلف األقاليم، أين متت خالهلا املبايعة العامة؛ حيث ابيعته القبائل الواقع من 
 العطاف وجبال الونشريس شرقا إىل احلدود املغربية غراب. 

 :جهود األمري بعد املبايعة-
 القادر منذ مبايعته على تنظيم دولته الكفاح يف آن واحد:انكب األمري عبد 

 : تنظيم الدولة-أ
مهد األمري عبد القادر  يف مقاومته لفرنسا بتشكيل النواة األوىل للدولة اجلزائرية العصرية تكون   

مواكبة ألحداث الفرتة، واليت تقوم على أتسيس سلطة جزائرية موحدة، فاتصل برؤساء القبائل  
له، وتطلب ذلك جهد كبريا ألن أكثر القبائل كانت اعتادت حياة االستقالل ومل أتلف  وإخضاعها 

اخلضوع لسلطة مركزية قوية، واعتمد يف ذلك على الوازع الديين، فانقادت بعض القبائل اقتناعا  
وحتالفا، وبعضها اآلخر ابلقوة، ما عدا ابي قسنطينة الذي كان يعتقد أن إبمكانه القضاء على  

 يني  لوحده.الفرنس 
( بلوغ دولة األمري أوج قوهتا واتساعها  1839-1837وقد  شهدت الفرتة املمتدة ما بني )

فشمل املنطقة الغربية ما عدا وهران ومستغامن وكل املنطقة الوسطى حىت جرجرة أما يف الشرق فقد 
اطعات إدارية مشل حكمه جنوب إقليم قسنطنية منطقيت األوراس والزيبان. وقد قسمها إىل مثاين مق

على رأس كل مقاطعة موظف يسمى اخلليفة وانئبا له. وكل مقاطعة مقسمة إىل وحدات إدارية  
 تسمى أغاليك وعلى رأس كل اغليك آغا.
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وقد خالف األمري عبد القادر يف نظامه أشكال دولة دكتاتورية وبىن دولته على أسس جديدة،  
سلطة عليا موحدة هي األمري الذي يشرف على تعيني   وكان نظام دولته األمري نظاما مركزاي خيضع إىل

اخللفاء واألغوات وحىت القياد...وجملس الشورى مركزي، الذي يتألف من الوزير أو اخلوجة الكبري  
ومن النظراء والكتاب، وكان الوزير يوازي يف منصبه رئيس جملس الوزراء ويف النظم احلديثة أما  النظراء 

عصري. وجملس شورى للمقاطعة فكان يتألف من احد عشرة عضوا من أجله  فهم الوزراء ابملصطلح ال
العلماء، وأسند ألمري رائسته إىل قاضي القضاة العالمة أمحد بن اهلامشي املراحي. ومهمة هذه اجملالس  

 استشارية أكثر منها تشريعية، وتعتمد كل اجملالس على الشريعة اإلسالمية.  
وقد دعم األمري عبد القادر دولته أبن أنشأ هلا جيشا واختذ له عاصمة متنقلة تدعى الزمالة  

تتالئم مع ظروف اجلهاد وأسس عدة معامل لصنع السالح والذخرية، حبيث أن األمري حصر أسباب  
ني فشل املقاومات السابقة يف اعتمادها على املتطوعني،  كما كانت لدولته راية، وضرب السكة، وع

الوالة وأسس بيت مال املسلمني وجعل الشريعة اإلسالمية هي القانون األساسي لدولته، وأنشأ مكتبة  
 وطنية. 
 وأقام عالقات دبلوماسية مع الدولة العثمانية بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية.  

 :مقاومته لفرنساب/
 مرت مقاومة األمري عبد القادر للفرنسيني بثالث مراحل :

 : (1837-1832املرحلة األوىل )-
حرص األمري عبد القادر خالل هذه املرحلة على يبين أسس األوىل لدولته لتكون انطالقته قوية  

 يف مواجهة فرنسا فوضع مجلة تدابري: 
 اختاذ معسكر عاصمة لدولته بكوهنا املنطلق يف اجلهاد املنظم. -
 تشكيل حكومة لدولته الفتية.  -
اجلهاد حتت سلطته، وانتزع من الفرنسيني عددا من القبائل توحيد القبائل حول مبدأ  -

 وألزمها ابلتشبت أبرضها، فيما اعترب املتعاونني مع فرنسا مرتدين عن الدين.
وقد بذل األمري خالل هذه املرحلة جهودا معتربة لقطع الطريق على الفرنسيني خطوط التموين 

و الساحلي ليتمكن عربه من االتصال ابلعامل اخلارجي  إىل مراكزهم بوهران،  كما استوىل على ميناء ارزي
لكسب التأييد، وتوريد السالح واملؤن إن احتاج األمر لذلك، فتجنب هلذا األمر اجلنرال دي ميشل 
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حاكم وهران الفرنسي مواجهة األمري عبد القادر يف معارك نظامية طاحنة غري مأمونة العواقب، خاصة  
متوين قواته ابألغذية واملؤن ألن األمري جنح يف إقناع القبائل بقطع بعد  أن واجهته مشكلة صعوبة 

صلتهم ابلفرنسيني وأنذر كل من يتعاون مع األعداء ابلعقاب، واصدر فتوى عن كبار العلماء تعترب  
 كل من يتعاون مع األعداء أو يقدم هلم مساعدة مهما كان نوعها متنصرا مرتدا عن دينه. 

قاطعة هذه فضل دي ميشيل أن يسلك طريق اللني واملفاوضة مع  ونتيجة لنجاح سياسية امل
األمري خاصة بعد وقوع ضابط وأربعة جنود يف قبضة األمري كأسرى فأرسل دي ميشال حاكم وهران 
رسائل عديدة لألمري لكنه جتاهلها، وقد أثبت األمري هبذا يف املراسالت أنه يؤكد  لفرنسا على 

رتاف به كصاحب نفوذ وقوة ميثل كسلطة فعلية عن اجلزائر، وقد االعرتاف به كخصم شرعي واالع
 وأهم ما جاء فيها:   1834فيفري  26فضت هذه االتصاالت بتوقيع معاهدة دي ميشال يوم 

 وقف القتال بني الطرفني-
 تبادل األسرى بني الطرفني. -
 حرية التجارة. - 
اعرتاف دي ميشال إبمارة األمري على كامل البالد يف املقابل إقراره لفرنسا على املدن التالية:  - 

 اجلزائر، وهران أرزيو ومستغامن. 
 تعيني وكالء عن األمري عبد القادر يف املدن اليت فرض الفرنسيون عليها سيطرهتم.

 إلتزام الطرفني  بتسليم الفارين إىل الطرف األخر.-
ه اهلدنة متكن األمري من تقوية دولته بتوسيع نفوذه أبن أدخل كثري من القبائل حتت وخالل هذ

ومليانة، وواحة بسكرة. وتشييد احلصون   1935سيطرته، فتوغل يف إقليم تيطري واستوىل على املدية 
ري كما استغل األم   وإقامة القالع وصناعة السالح وإنتاج الذخرية احلربية وتنظيم وتوحيد الصفوف. 

هذه املرحلة بربط عالقات مع بعض الشركات االجنليزية واليهودية ، حيث كان يصدر منتجات كثرية  
 كاحلبوب والصوف والزيوت واجللود، مقابل اسرتاد مواد أخرى كالسكر والقهوة..   

لكن على املستوى الفرنسي أاثرت هذه اهلدنة خماوف فرنسا اليت عرب عنها  اببريلون احلاكم  
العام خاصة بعد توسع األمري،وكاد أن يصل األمر إىل فتنة وضجة، انتهت املسألة إبقالة دي ميشال  

الذي قرر نقض اهلدنة ومعاهدة دي ميشال  1935جانفي15يف Trezel وعني بدله تريزيل  
قبائل الدوائر والزمالة لصاحله، أبن أصبحت تدفع اإلاتوة إلدارة الفرنسية وهو ما رفضه األمري بضمه ل

  28ومعركة املقطع يف  1835جوان  26وانتهى مبعركتني عظيمتني بني الطرفني األوىل معركة سيق يف 
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وإقالة احلاكم   جوان من نفس السنة اليت هزم فيها اجليش الفرنسي بقيادة تريزيل وانسحابه مث إقالته
 العام ديرلون.

ومت تعني كلوزيل املعروف بسياسة االحتالل الكامل للجزائر  وحاول أن يضرب األمري إبضعاف  
وتفطن األمري لألمر فتنقل خارج العاصمة   .1835عاصمة، وسار بنفسه إىل معسكر عاصمة األمري 

لب، وحاول أن يشعل فيها النار  وأخالها من سكاهنا، وعند وصول كلوزيل قام بعمليات النهب والس 
كما اتلف كل معاملها وآاثرها علمية واإلنسانية مبا يف ذلك مكتبته، وقد راقب األمري سياسية كلوزيل  
الذي أفقده العديد من املدن وأتييد القبائل فوجد أنه كان خيلي املدن مث يرتكها وخيضع القبائل 

 مدينة تلمسان حصارَا شديد وأعاد خالل تلك  لسيطرته مث سرعان ما يتخلى عنهم. فحاصر األمري
الفرتة الزمنية ب إخضاع القبائل اجلنوبية اليت خرجت عن طاعته وأحلق ابلفرنسيني هزمية كبرية عند 
مصب هنر اتفنة وقطع عنهم املواصالت الربية، مما اضطر كلوزيل إىل طلب النجدة بفرنسا لفك 

ر اتفنة كطريق حبري إلرسال املؤن للحامية احملاصرة.  ( واستخدم هن1836احلصار فأرسل له بيجو ) 
واستطاع بيجو أيضا بعد اعتماده على الطوابري اخلفيفة والسريعة يف مالحقة األمري وأحلق به هزمية يف 

 ( وفك احلصار عن حامية كلوزيل بعد معركة اتفنة. 1836معركة وادي السكاك )جويلية 
على األمري من أجل عقد صلح اثين وكلفت بيجو  ويف ظل هذه املستجدات بدأت فرنسا تلح

 (1836ماي 23ابلتفاوض معه )
 : وهي مرحلة تنظيم الدولة( 1839-1837املرحلة الثانية: ) -

، ومما  1839ماي  30نظرا لتضرر األهايل من احلرب قبل األمري اهلدنة وعقد معاهدة اتفنة 
 جاء فيها: 
 الفرنسية على مدينيت  اجلزائر ووهران. يعرتف األمري ابلسلطة أن  -
 حتتفظ فرنسا كذلك ابملناطق اجملاورة للمدينتني. -
تعرتف فرنسا إبمارة األمري على إقليم وهران وإقليم تيطري، والقسم الذي مل يدخل حتت نفوذ -

 فرنسا يف إقليم اجلزائر من الناحية الشرقية.
دد من األبقار من مدينة وهران على مراحل يدفع األمري للفرنسيني مقدارا من احلبوب وحم-
 ثالث.

 ميكن لألمري أن يشرتي ما حيتاجه من األسلحة والذخائر كالبارود والكربيت من فرنسا.-
تتخلى فرنسا عن تلمسان قلعة املشور مع املدفعية القدمية اليت كانت هبا  قدميا وعن مرسى -



7 
 

 لألمري. رشقون )عني متوشنت(
 بني الطرفني. مبدأ حرية التجارة  -
 تبادل اجملرمني بني الطرفني.-
 تعني ممثلني عنه يف مدن اآلخر ملتابعة مصاحل الناس التابعني. يف حق كل طرف -
واستغل الفرنسيون هذه املرحلة يف القضاء على املقاومة أمحد ابي بعد أن تفرغوا لقسنطينة  

واحتالهلا بسطوا نفوذهم على مدينة جيجل وسكيكدة. وكان يف إحجام األمري واحلاج أمحد عن 
تنسيق اجلهود بعد رفض األخري اخلضوع حتت جناح األمري، فكان ذلك من األسباب القوية اليت  

يف سقوط املدينة. وكان يف سقوط احلاج أمحد وانسحابه إىل الصحراء من جهة أخرى أن   سرعت
 أكسب األمري مزيدا من اهليبة.   

بينما جعل األمري املرحلة لبسط نفوذ على أجزاء أخرى من الشرق اجلزائري وقضى على  
الزكاة يف األغواط،  منافسه كمحمد التيجاين يف عني ماضي، وأتديب القبائل اليت امتنعت عن دفع 

.  (1) اهتم  ابجليش من حيث التدريب وسالح، وحتصني دولته ابحلصون والقالع وقسم دولته إىل مثاين
عمالت على رأس كل منها انئب، وأسس جملسا لشورى، كما اهتم يف فرتة اهلدنة بطبقة الفالحني  

 ألمريكية واجنلرتا.وبتعليم األهايل. وإقامة عالقات دبلوماسية مع الوالايت املتحدة ا
 : وهي مرحلة الضعف1848-1839املرحلة الثالثة -

حاول األمري االستفادة من سقوط قسنطينة بتوسيع حدود دولته )من بالد القبائل حىت شرقي 
مدينة سطييف وسيطر على معظم واحات الصحراء من البيض إىل بسكرة( فقطع بذلك طريق  

قسنطينة واجلزائر.وما جعل العالقة تتوتر بني الطرفني بعد أخر معاهدة هدنة االتصال على فرنسا بني 
وجتددت احلرب بينهما، حقق فيها األمري انتصارات هامة جعلته يف مركز قوة، وهو ما جعل فرنسا  
تستنفر ورغم بعض األصوات اليت طالبت ابالحتالل احملدود أو االنسحاب التام من اجلزائر، إال أن 

 - 1841ير األول )تيري( جعله يعزل اجلنرال فايل ويعني اجلنرال بيجو كحاكم عام )تصميم وز 
(  الذي شرع يف تطبيق سياسة القهر والعنف حنو اجلزائريني، وحرب اإلابدة ضد املقاومة  1848

رج  املمثلة يف األمري عبد القادر، وقد مسح حبرق وإتالف املزارع وطرد املعارضني إىل املناطق البعيدة خا
اجلزائر، كما اتسمت سياسته بتسليط العقوبة اجلماعية. أما فيما يتعلق ابلسياسة العسكرية فقد مسح 
ابستعمال كل الوسائل املمكنة للقضاء على املقاومة، واستطاع بيجو أن حيتل أغلب املدن اليت كانت  

 
من هذه العماالت أو املقاطعات نذكر: معسكر، تلمسان، مليانة، تيطري، جمانة، الزيبان والصحراء الشرقية، برج محزة )مقاطعة اجلبال(،   _( 1) 

 الصحراء الغربية. 
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.حىت ظل هذا  حتت سلطة األمري أمهها اتقدمت العاصمة اجلديدة لألمري  ومعسكر و شارشال..
األخري الجئ متنقل ابلزمالة، وقد وقعت هذه األخرية فيما بعد يف أيدي العدو الفرنسي، واستوىل 

، وقد نتج عن هذا اجتاه األمري عبد القادر إىل املغرب للتخفي، 1843عليها الدوق دومال لسنة 
 1844)معركة إيزيل( لكن فرنسا مارست على املغرب سياسة الضغط ابلتهديد  والعمليات العسكرية 

اهنزم فيها اجليش املغريب، فرفض السلطان املغريب محايته األمري وبذلك توحدت جهود بيجو وسلطان  
مغرب فأصبح األمري بني كفي كماشة، وحتت هذا الضغط دخل األمري ومن معه إىل اجلزائر ومل يبق 

نطقة الغربية، بشروط منها  إىل المور سري حاكم امل  1848ديسمرب  21أمامه إال االستسالم ويف 
ديسمرب   2سنوات. وبعد إطالق سراحه  5األمان واختيار أمكان منفاهم، ظل األمري مسجوان ملدة 

بعد وساطة انبليون بعد وعد بعدم التعرض لفرنسا، أجته إىل دمشق وظل هبا حىت تويف   1852
 )معلما وكاتبا وجمتهدا(. 1883

 ميكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية:  تقيم فشل مقاومة األمري عبد القادر:
 بعد اإلستالء على قسنطنية تفرغت فرنسا لناحية الغربية وأفردهتا ابلقوة لالستيالء عليها. -1
تشتت قوة األمري على حماور خمتلفة فرنسا من اجلهة الشرقية وموالي عبد الرمحان سلطان  -2

فرنسا ببعض رؤساء القبائل والعشائر املغرب من الناحية الغربية وصخور داخلي كان نتيجة اتصال 
وكسبهم لصفها، ومن ذلك خيانة عمر العيادي الذي سلم بيت املال ودخائر األمري لفرنسا مما 
أضعف قوته يف وقت نفسه كانت فرنسا تصلها اإلمدادات أبسلحة املتطورة فكان اختالل تكافؤ  

 القوى جعل الفوز أمر مستحيل.
بيجو الذي اتبع سياسة األرض احملروقة املتمثلة يف االستيالء على  سياسية فرنسا املمثلة يف  -3

 األراضي واملمتلكات وإحراقها. 
عدم توحيد الصفوف يف مواجهة العدو وأثبت الواثئق عن املراسالت اليت توسط فيها   -4

إال أن أمحد ابي رفض االنضواء حتت  1839بعض األعيان يف بداايت االحتالل مث بعد ذلك سنة 
 لوائه. 

 
 
 
 (1872-1871ثورة املقراين واحلداد) : 2احملاضرة   
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: عاشت اجلزائر أواخر الستينات أوضاعا شاذة يف امليادين  الثورة أوضاع اجلزائر العامة قبل -

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والعسكرية نوجزها يف اآليت:
قيام اجلمهورية الفرنسية الثانية بعمليات هتجري واسعة لألوروبيني )فرنسا، وأوراب( إىل اجلزائر من -1

ذه العملية، مصادرة أمالك اجلزائريني من أراضي أجل التوطني والتوسع االستعماري، وصاحب ه
مت توزيع   1870سبتمرب  15عقارات ومواشي ومتليكها للمهاجرين األوروبيني فبموجب قانون 

األراضي على خاصة من النازحني من األلزاس واللوران بعد استيالء األملان عليهما. وكانوا من احملكوم 
عليهم يف قضااي )سوابق عدلية( جيء هبم إىل اجلزائر للتخلص من مشاكلهم يف فرنسا واستغالهلم  

 . وقد نتج عن ذلك بؤس وحرمان بني اجلزائريني املستوطننيلتوسيع تعداد 
استمرار الثورات يف خمتلف املناطق يف البالد، كفرجيوة )بوعكاز(، وأوالد سيدي الشيخ ابجلنوب  -2

 الغريب اجلزائري واليت امتدت إىل منطقة احلضنة، جعل بعض املعمرين.  
تعاقب على اجلزائر سنوات من الكوارث الطبيعية )اجلفاف واجلراد واألمراض واألوبئة( اليت خلفت -3

زادت من معاانة  حىت أصبحت تلك األايم تنعت "أايم الشر" دة وأزمة اقتصادية واجتماعيةجماعة حا
 اجلزائريني.

( من خدمة املقراين  1870-1860مصادرة أراضي اجلزائريني خاصة خالل العشرية األخرية )-4
ن كباشاغا، حيث خسر الفالحون اجلزائريون أمالكهم، كما مت حجزها لعدم قدرهتم تسديد الديو 

 .  واألوربينياجتاه املضاربني اليهود 
حتطيم فرنسا لنفوذ األسر والعائالت اجلزائرية الكبرية ذات السمعة واملكانة يف البالد بعد أن انلت   -5

أغراضها قلمت أظافرها مثل ما فعلت مع املقراين الذي كان  قد ُعني ابشاغا خلفا لوالده، لكن  
 تصر على عضو بسيط  يف جملس البلدي ال يسمع له رأي. فرنسا ضيقت عليه أشد التضييق حىت اق

مضايقات طويلة اليت تعرض هلا ابشاغا مدة سبعة عشر سنة مادية ومعنوية، فاملادية سبب   -6
الديون اليت أرهقته، وكان احلاكم العام مكماهون قد شجعه علي استدانتها ملساعدة الفالحني 
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كوارث الطبيعية  وحتديد سلطته ونفوذه وإخضاعه لسلطة اجلزائريني بعد األزمة االقتصادية عقب ال
 ضباط صغار. 

 : األسباب القريبة إلعالن الثورة
اليت مست العمال اجلزائريني من منطقة الربج الذين كانوا يعملون إىل جانب   1871حادثة -

املستوطنني يف مشروع مد طريق بني اجلزائر وقسنطينة، فميزت بينهم وبني املستوطنني من حيث األجر 
واألشغال، وانتهى األمر بطردهم عقب مقتل أربع مستوطنني واضطر الباشاغا املقراين أن يدفع من 

 خلاص لنقلهم ومتاعهم، وهو ما حز يف نفسه.ماله ا
وهو ما أاثر  نفوذ اليهود الذي حتدوا اجلزائريني خاصة دعوات وزير العدل اليهودي كرمييو،  -
 ،رد عليه املقراين مبقولته الشهرية »إنين مستعد أن أضع رقبيت حتت السيف ليقطع رأسياملقراين و 

ولكن ال أطيع أبدا أحد  من غري اجلنود وال أقبل أن أخضع حلكومة من التجار واليهود: فكانت هذه  
 األسباب من أهم عوامل اليت جعلت املقراين يعلن احلرب والثور على فرنسا خاصة نظامها املدين. 

خاصة يف  دور حمي الدين بن األمري عبد القادر )اإلبن(، يف تشجيع اجلزائريني على الثورة، -
الفرتة اليت انشغلت فيه فرنسا مبواجهة بروسيا، ومبادرته ابلدخول من تونس إىل اجلزائر واستقر بتقرت 
ووسع نفوذه إىل تبسة. إال أن بيجو أجربه على االنسحاب حنو اجلنوب مث إىل تونس فصيدا.  وقد  

 بلغت أثر هذه الدعوات املقراين.
 : انطالق الثورة-

شيخ الطريقة الرمحانية، وقسم عقد جملس  3ابلشيخ حداد 2رة اتصل املقراينقبل اإلعالن عن الثو 
الثورة كانت قبل ذلك منذ شهر جانفي بقيام   ت إرهاصا، لكن 1871مارس  14حرب بينهما يف 

بلدة جمرب ويف الطارف وبوحجار وعني قطار قرب سوق أهراس،  يفتمرد لاب ينياجلزائر بعض اجملندين 
ا ابإلضافة إىل ثورات جانبية يف تبسة  ،ذين رفضوا الذهاب إىل فرنسا وأورواب للحرب يف معاركهلا

  وضواحيها والواحات الصحراوية وهي بوادر لثورة الكربى اليت قادها املقراين.
 

قرت يف بالد القبائل. تعود عائلة املقراين يف نسبها إىل عائلة شريفة ترجع إىل فاطمة الزهراء، كما تذهب إليه اإلىل عائلة شريفة منبعها، است 2
( مما جعل العثمانيون يدعموهنا ماداي وعسكراي 1563لعبت هذه العائلة دورا كبريا يف حترير وهران من االسبان يف العهد العثماين )

 فأصبحت من أصحاب النفوذ يف منطقة الوسط وحافظت على هذه املكانة حىت اتريخ االحتالل الفرنسي. 

عائلة صدوق العليا بشرق البالد، خلف والد يف املدرسة القرآنية  ووسعها حبث بىن مسجدا، وأصبح يشرف على الشيخ الداد إىل  ينتمي  
 الطريقة الرمحانية وينفق عليها من ماله وأمواله. 3 
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وقبل اعالنه الثورة طلب الباشاغا املقراين من السلطات الفرنسية أن تقبل استقالته من منصبه  
أفريل  8ففي كباشاغا، لكنها جتاهلته، وهو ما اعتربه املقراين حتداي له، وأعلن عن محل السالح، 

كان فيه  أعلن الشيخ احلداد يف ساحة صندوق الكربى يف القبائل الصغرى اجلهاد، يف الوقت الذي 
محانية ينتقلون نداء اجلهاد من قبيلة ألخرى كان املقراين يتصل برؤساء القبائل ويقوم  ر مقدمو الطريق  ال

وخالل هذه الثورة دارت   .بومرزاق وعزيز بن شيخ احلداد هبتوزيع األدوار على  مساعدة خاصة أخو 
ق أهراس شرقا وامتدت  معركة مشلت منطقة واسعة امتدت من برج بوعريرج إىل سو  100أكثر من 

 تزيوزو من انحية الغربية إىل نواحي مدينة اجلزائر، كما مشلت كل املنطقة الشمالية جباية و 
 استشهاد يف معركة وادي و بعد أن أصيب  1871ماي  5وكانت آخر معركة للمقراين يوم  

بومرزاق الذي استمر يف  أخوه بقلعة بين عباس وتوىل القيادة بعد ذلك  دفنهسوفالت قرب عني بسام 
 ين اسرتاجتيني مها: أإال أنه ارتكب خط 1872حماربة الفرنسيني إىل غاية شهر جانفي 

 .ان والعتاد واملاء ومنطقة مكشوفةفادح لقلة السك طأمد ثورته عرب الصحراء وهو خ-
 هجوم مباشر على الفرنسيني.-

اخلناق وأراد أن يتوجه إىل احلدود التونسية ليعيد القوة والنشاط لثورته إال أنه أثناء   فاشتد عليه
مروره ابلصحراء أغمي عليه قرب مدينة ورقلة، وألقى عليه القبض من طرف اجليش الفرنسي وحماكمته  

 ونفيه إىل كاليفورنيا  مع مشاركته
شاركت أو ساندت أو حىت اليت يت النتائج الثورة كانت قاسية عممتها فرنسا كل القبائل 

 . من الثورة تعاطفت
 آالف حكم ابإلعدام. 6صدور -
 إجبار عدد كبري من األهايل إىل اهلجرة إىل املناطق اجلبلية وخارج سوراي. -
 ألف شهيد.  100استشهاد حوايل -
مليون فرنك فرنسي، ففرضت  50أحكام مجاعية على كل خسارة اليت حلقت بفرنسا وقدرة بـ -

ضريبة  فرنك  210 للثورة ةاملساعد على كل من جتند وقدم فرنك140) على األهايل غرامات نقدية
 ومث االستيالء على األراضي ونزع املمتلكات والعقارات. ها( على كل من شارك في

 مصادرة األراضي وتوزيعها على املعمرين آتني من األلزاس واللوران. -
مبا يف ذلك زوجة وابنة املقراين وبومزراق )بعد احلكم ابإلعدام عليه وخفف  نفي عائلة املقراين-

داد حكم عليه خبمس سنوات إال أنه لكرب سنه  ، بينما الشيخ احلواملتعاطفني معه إىل النفي( وابنته
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 .أايم 10تويف بعد 
 الذي ينص على  1870أكتوبر  24مرسوم  صدارإ -  

 .املدين إلغاء النظام العسكري و تعويضه ابلنظام -1
 .املكاتب العربية اليت كان يرأسها الضباط الفرنسيون إلغاء -2
 (. بصورة مجاعية ) قانون كرمييو  منح اجلنسية الفرنسية ليهود اجلزائر -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (1905-1881ثورة بوعمامة ): 3احملاضرة
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 : صول العائلةأ
والذي ينتسب إىل  ، (1908-1840تنسب هذه الثورة إىل حممد بن العريب بن إبراهيم)

أشتهر هبا للعمامة اليت  و وقد الزمته تسمية بوعمامة الشيخ عبد القادر املعروف أبوالد سيدي الشيخ، 
هي عائلة عريقة يرجع نسبها إىل اخلليفة أيب بكر الصديق، وقد كان يضعها على رأسه،وأما عائلته ف

قيا واستقروا بني املغرب واجلزائر يف البيض هاجرت هذه العائلة من املدينة إىل مصر مث ابجتاه مشال إفري
 سيدي الشيخ. 

وفرع اثين الغرابة،   ،انقسم أوالد سيدي إىل فرعني فرع أوالد سيدي شيخ الشراقة 16ويف القرن 
فأصبح أوالد سيدي   كرس الفرنسيون التقسيم بني الفرعني، 23/8/1845وبعد معاهدة اللة مغنية 

والذين استقروا يف األبيض أوالد سيدي الشيخ )بيض أو  شيخ الشراقة حتت السيطرة الفرنسية 
 بينما الغرابة حتت سيطرة املغرب.البيوض(
( يف  1853وإنشاء أول مركز يف املنطقة ) 1845حرص الفرنسيون بعد احتالل املنطقة سنة 

سيدي الشيخ يف تسري شؤون اجلنوب الغريب بتعني سي  البيض )جريي فيل( على االستعانة أبوالد
وتداولت عائلته من بعده على هذا املنصب لكن برتبة أقل  1861محزة يف منصب خليفة إىل غاية 

( توتر العالقة وإعالن قدور بن  1876-1869وهي ابش آغا، وقد شهدت املرحلة املمتدة بني )
 سبب خالفات بني الثوار. محزة الثورة على الفرنسيني إال أهنا فرتت ب

 : أسباب الثورة-
 .، وعزل العائالت الكربىاالستثنائيةاستمرار السياسة االستعمارية بقوانينها  -1
 املبالغة يف التفريق بني أوالد سيدي الشيخ الشراقة والغراب.-2
اجملاعة، الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت عاىن خالهلا اجلزائريون وسكاان املنطقة من  -3

 وتوغل املستطنون يف اجلنوب الغريب، وتشكيل مراكز إستطانية خاصة يف مشرية، وعني الصفرة....
 . 1881استغالل سحب القوات الفرنسية من اجلنوب الوهراين إىل تونس -4
 . )اجلامعة اإلسالمية( أثر دعوات األفغاين داعية للتوحيد يف مواجهة الكافر األجنيب-5
عموما، إىل جانب إحياء روح املقاومة عرب اجلزائر اليت  لسنوسية  يف الصحراءاحلركة ا نشاط-6

 . مل تنقطع فيها املقاومات 
 : انطالق الثورة-

-1864كان أوالد سيدي الشيخ قد قاموا بثورة امتدت ) 1881قبل انتفاضة بوعمامة 
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ية الذي أصبح  على الطريقة الشيخ 1878( وكان الشيخ بوعمامة قد أسس زاوية مغرار سنة 1881
أحد شيوخها، وعمل على نشرها بني السكان حيث كثر أتباعه حبث أصبح  يشكل قوة فعلية يف 

ومنذ ذلك بدأ يدبر العمل املسلح وبدأت شهرته يف اهلضاب العليا الوهرانية يتسع لذلك فقد  املنطقة. 
له والتحريض ابالنتفاضة،  راقبته السلطات الفرنسية كما راقبت معاونيه الذين كانوا يقمون ابلدعاية 

وقد انطلقت هذه األخري قبل الوقت احملدد هلا وذلك بعد أن شرع معاونيه مع االستعمار خمتلف  
أفريل  22القوات الفرنسية ابملعلومات عن رجال املقاومة وقد بدأت الثورة يوم  داجلواسيس بتزوي

عندما كان   weinlrenerربنر عندما اغتيل رئيس املكتب العريب يف البيض املالزم واين 1881
حياول القبض على رسل بوعمامة الذين أخد عددهم يتزايد ونتج عن ذلك قيام حركة عصيان واسعة  

من أشد املعارك على الفرنسيني  lnocentiإيتوسونيت  لالكولونيوكانت معركة اتزينة اليت هزم فيها 
وأمام مسعة بوعمامة املتزايدة وانتشار رقعة االنتفاضة واستعملت فرنسا احلرب النفسية مع اجملاهدين 
ابالعتماد على بعض املوظفني الرمسني إبصدار الفتاوى ضد بوعمامة ورجاله هبدف أبعاد الناس  

العنف وذلك بضرب إحدى أهم رموز أوالد  عندهم، مث عمدت يف هناية إىل استعمال أقصى  أنواع
سيدي الشيخ وهو نسف قبة أوالد سيدي شيخ الذي كان حتتل مكاان ابرزا عند هؤالء)وقد قام هبذا  

( وعلى  الرغم من ذلك فإن القوات Négrierالعمل أحد قواد الفرنسيني وهو الكولنال نيقري 
و اجلنوب واستمر يقاوم إىل غاية  الفرنسية مل تستطيع القبض على بوعمامة الذي انسحب حن

 ، وقد نتج عن فشل إنتفاضة أوالء سيدي شيخ مايلي: 1904
تقتيل األهايل تسليط عقوابت على السكان، واالعتداء على مقدساهتم ، ابقدام نيقرييه    -

 بتفجري قبة سيدي الشيخ كلية ونبش قربه. وتدمري قصري بوعمامة وزاويته 
  ساندت الثورة. مصادر أراضي العائالت اليت-
 إبعاد القواد واملسؤولني عن الثورة إىل اخلارج.-
إعادة تقسيم املنطقة إداراي لتسهيل السيطرة عليها ومنح املسؤوليات للذين تعاونوا مع  -

 السلطات الفرنسية.
معاقبة القبائل اليت ساندت بوعمامة بنفي قبائل أبكملها، كقبائل العمور من عني الصفراء إىل 

واإلقامة اجلربية على أوالد سيدي انصر بوالية تيارت، ونفي آخرين إىل مناطق داخلية وخارج  أفلو، 
 والوطن )جزيرة سان مارغريت وكلدونيا(

حماولة جر البعض من أوالد سيدي شيخ إىل جانب الفرنسيني ومواصلة احتالل كل اجلنوب -
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 الوهراين.
 

 :خصائص الثوارت املشرتكة
 سلطة دينية وسياسية. يقودها مرابط له -1
 .فرنسا كل الثورات فشلت يف  حتقيق هدفها القضاء على-2
 19االحتالل وطيلة القرن  مثلت روح املقاومة اجلزائرية من -3
 تفتقر كلها لتنظيم والتنسيق.-4
جيوش الطالئع للمرابط يكافحون من أجل  الذين كانواتعتمد على الفالحني والوطنني -5

 ضهم وشرفهم.الوطن واإلسالم وأر 
 كانوا ضحية اخلرافات واجلهل واالنقياد األعمى للجمعيات الدينية وللمرابط خصوصا. -6
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


