مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

مجلة دورية دولية محكمة

مجلة المعارف
للبحوث والدراسات التاريخية
مجلة دورية دولية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية
العدد السابع عشر – ديسمبر 1027
ترسل جمٍع المراسالت إلى رئٍس هٍئة تحرٌر مجلة المعبرف
للبحىث و الذراسبت التبرٌخٍة
ص ـ ة رقم  . 789 :والٌة الىادي  . 39000الجزائر ـ
الهبتف  /الفبكس 032223005
العنىان االلكترونً:
el-maaref@univ-eloued.dz
….

العدد 17

1

مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
التعريف بالمجـلـة
من وحي الثورة اجلزائرية اجمليدة و
يف إطار االحتفاالت بالذكرى
الستون املخلدة هلا  ،جاءت
فكرة إنشاء هاته اجمللة املوسومة
مبجلة املعارف للبحوث و
الدراسات التارخيية اليت حازت
على موافقة اجمللس العلمي لكلية
العلوم االجتماعية و اإلنسانية
لتكون فضاء متميزا للمعرفة  .إذ
املعرفة هي بال شك الطريق
األنسب حملاولة االقرتاب أكثر من
احلقيقة اليت هي أمل السالكني
دروب العلم على أمل مالمستها
يف ظل أجواء الفكر اإلنساين
احلر و الذي ال يلتزم بغري ضوابط
املوضوعية و احلقيقة املستندة
للوقائع و احلقائق الثابتة.
إن جملة املعارف تسعى ألن توجد
لنفسها مكاننا بني الدوريات
التارخيية املتخصصة لتسهم بفضل
جهود األقالم املتألقة يف فضاءها
يف الغوص يف جمال البحوث و
الدراسات التارخيية لتخرج هبا حنو
أرحب اآلفاق الدالة على مدى
قدرة التاريخ يف اإلسهام إىل
جانب العلوم و املعار األخرى
يف صناعة واقع األمة انطالقا من
فهم واقعها و حماولة لرسم
مستقبلها .و تبقى املعرفة اليت
جاء هبا أول غيث الوحي
السماوي خري ما تستهدي به
البشرية يف دروب احلياة .
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إدارة اجملــلــة
الـرئيس الشرفـي:
األستاذ الدكتور عمر فرحاتي

مدير جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي .الجزائر.
recteur@univ-eloued
مـدير المجـلـة :
الدكتور محمــد السعيد عقيب  ،نائب عميد الكلية المكلف

بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاهرات
العلمية.
maguieb@yahoo.fr
رئيس هيئة التحرير :
األستاذ عمار غرايسه  ،عضو هيئة التدريس بالكلية ،
agheraissa@yahoo.com
هيئة تحـريـر المجـلـة

د.ـ رابح رمضان ـ جامعة الشهيد حمه لخضر  .الوادي
د ـ غانية البشير  .جامعة الشهيد حمه لخضر  .الوادي
أ ـ عالل بن عمر .جامعة الشهيد حمه لخضر  .الوادي

د .رشيد قسيبه  .جامعة الشهيد حمه لخضر  .الوادي
د ـ الجباري عثماني  .جامعة الشهيد حمه لخضر  .الوادي

أ .عبد الحميد العابد .جامعة الشهيد حمه لخضر .الوادي

أ .عبد القـادر عزام عوادي .جامعة الشهيد حمة لخضر.الوادي
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الهيئة العلمية االستشارية
أ ـ د ـ ابراىيم بحاز ـ جامعة غرداية ـ غرداية.

أ ـ د ـ إبراىيم بن محمد بن حمد المزيني ـ جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المملكة العربية

السعودية.
أ ـ د ـ أحمد شريفي ـ جامعة الجزائر 2أبو القاسم

أ ـ د ـ أحمد صاري ـ جامعة األمير عبد القادر

سعد اهلل ـ الجزائر.

للعلوم االسالمية ـ قسنطينة

أ ـ د ـ بن يوسف تلمساني ـ المركز الجامعي خميس

أ ـ د ـ جمال حجر ـ جامعة قطرـ قطر

مليانو ـ
أ ـ د ـ صالح بوسليم ـ جامعة غرداية ـ غرداية.

أ ـ د ـ عبد الوىاب شاللي ـ جامعة العربي التبسي ـ
تبسة.

أ ـ د ـ علي آجقو ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.

أ ـ د ـ محمد حسن ـ جامعة تونس األولى ـ تونس.

أ ـ دـ عالوة عمارة ـ جامعة األمير عبد القادر للعلوم

أ .د ـ عمر حاج الزاكي .جامعة أم درمان السودان.

اإلسالمية ـ قسنطينة.
أ .د ـ وجدان فريق عناد  .جامعة بغداد العراق.
أـ دـ بوبو مجاني ـ جامعة قسنطينة . 2قسنطينة.

أـ د جمال يحياوي .جامعة أبو القاسم سعد اهلل.
الجزائر.

د ـ أحمد الباىي ـ جامعة القيروان ـ تونس.

د ـ العمري مومن ـ جامعة قسنطينة2ـ قسنطينة.

د ـ الوفي نوحي ـ جامعة محمد الخامس ـ المغرب.

د ـ أنور عوده عواد الخالدي ـ جامعة آل البيت ـ
األردن.

د ـ بشير فايد ـ جامعة الدكتور محمد األمين دباغين

د ـ بلقاسم ميسوم ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.

ـ سطيف.
د ـ جمال بلفردي ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ

أ.د ـ خير الدين شترة ـ جامعة محمد بوضياف.

د ـ دالل لواتي ـ جامعة الجزائر 2أبو القاسم سعد

د ـ رضوان شافو ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ

اهلل ـ الجزائر.

الوادي.

د ـ طارق لعجال جامعة ماليا ـ ماليزيا.

أ.د ـ عاشوري قمعون ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ

الوادي.

المسيلة.

الوادي.
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د ـ عبد الحكيم أروغي ـ جامعة فريبورغ ـ ألمانيا.

د ـ عبد الكريم الماجري ـ جامعة منوبةـ تونس.

د ـ علي بن سعد آل زحيفو الشهراني ـ جامعة ماليا

أ.د ـ علي غنابزية ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ
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ـ ماليزيا.

الوادي.

د ـ عليان عبد الفتاح الجالودي ـ جامعة آل البيت ـ

د ـ لزىر بديدة ـ جامعة الجزائر2أبو القاسم سعد

األردن.

اهلل ـ الجزائر.

د ـ لمياء بوقريوة ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنو.

د ـ محمد األمين ولد آن جامعة نواقشط .

د ـ محمد السعيد عقيب ـ جامعة الشهيد حمو

د ـ محمد السعيد قاصري ـ جامعة محمد بوضياف.

لخضر ـ الوادي.

المسيلة.

د ـ محمد رشدي جراية ـ جامعة الشهيد حمو

د ـ محمد عبد الرؤوف ثامر ـ جامعة الشهيد حمو

لخضر ـ الوادي.

لخضر ـ الوادي.

د ـ محمد فرقاني ـ جامعة األمير عبد القادر للعلوم

د ـ محمد وادفل ـ جامعة قسنطينة 2قسنطينة.

د ـ نواف عبد العزيز الجحمة ـ الهيئة العامة للتعليم

د ـ ىيوا عزيز سعيد ـ جامعة السليمانية ـ العراق.

االسالمية ـ قسنطينة.

موريتانيا.

التطبيقي و التدريب ـ الكويت.
د ـ ودان بوغفالة ـ جامعة معسكر ـ معسكر.

د ـ يوسف نبي ياسين ـ جامعة قطر ـ قطر.

دـ أحمد عبد الدايم محمد حسين ـ جامعة القاىرة ـ

دـ علي الريامي ـ جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة

دـ مبارك جعفري جامعة أحمد دراية ـ أدرار.

دـ نجيب بن خيرة ـ جامعة الشارقة ـ اإلمارات

مصر.

عمان.

العربية المتحدة.
د ـ ناصر بالحاج ـ جامعة الحاج لخضر .باتنة

أ ـ Juan Castilla Brazalesخوان

د ـ اسماعيل وارشيد EH SS ismail

كاستيو براثالس ـ المدرسة للدراسات العربية ـ

 warscheidفرنسا.

اسبانيا.

أ ـ  Juan Castilla Brazalesخوان
كاستيو براثالس ـ المدرسة للدراسات العربية ـ
اسبانيا.
د ـ Augustin Jomierأوغسطين

د .البشير غانية  .قسم العلوم االنسانية .جامعة

جومييو( fondation thiers – cnrs/ce

الشهيد حمة لخضر .الوادي

)rhioجامعة لومان ـ فرنسا.
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قواعد النشر بالمجلة
مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية هي مجلة علمية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث التاريخية باللغات
العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية:
 -1أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى.
 -2أن ال يتجاوز حجم البحث  22صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور وأن ال تقل عن 12
صفحات.
-3

أن يتبع كاتب المقال األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق بإثبات مصادر المعلومات

وتوثيق االقتباس.
 -4تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال واسم الباحث ورتبته العلمية ،والمؤسسة التابع لها ،الهاتف ،والفاكس والبريد
االلكتروني وملخصين ،في حدود مائتي كلمة أحدهما بلغة المقال والثاني باللغة اإلنجلزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة
العربية.
 -5تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع simplified Arabicمقاسه  14بمسافة  21نقطة بين األسطر ،العنوان
الرئيسي simplified 16 Grasالعناوين الفرعية  simplified Arabicمقاسه .14
 -6هوامش الصفحة أعلى  22وأسفل  22وأيمن  22وأيسر  ، 22رأس الورقة  ،21أسفل الورقة  1.25حجم الورقة عادي
(.)A4
 -7يرقم التهميش واإلحاالت بطريقة آلية  Not de finعلى أن تعرض في نهاية المقال.
 -8المقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
 -9المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها.
 -12كل مقال ال تتوفر فيه الشروط ال ينشر مهما كانت قيمته العلمية.
-11يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون المساس بالموضوع.
مالحظة :ترسل المقاالت على العنوان البريدي التالي el-maaref@univ-eloued.dz :

العدد 17

5

مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

مجلة دورية دولية محكمة

كلمة العدد
مع مئوية الوعد البلفوري حتددت ادلأساة ادلقدسية مبا سجلته اإلدارة األمريكية من
قرارات باعتبار ادلدينة ادلقدسية عاصمة سياسية للكيان ادلتسلط على البالد الفلسطينية
وما مثله هذا احلدث التارخيي من اعتداء على جمموع األمة اإلسالمية اليت ما فتأت تعرب
عن رفضها وعدم اعرتافها واقرارها يف كل ذلك بتجسيد ادلقولة اخلالدة للرئيس اجلزائري
الراحل هواري بومدين عندما قال "حنن مع فلسطني ظادلة أو مظلومة".
تأكيدا منه على عدالة القضية اليت حتتاج اليوم ألكثر من جهد ألجل تعبئة الرأي العام
العادلي الذي أظهر من جانبه نوعا من التعاطف ادلعرب عنه .حيتاج اىل أمهية تنمية
استغالله خدمة لعدالة القضية وتبقى األمة بكافة أطيافها معنية أكثر من غريها من أي
وقت مضى الختاذ مجيع األسباب اليت من شأهنا أن حتقق عوامل القوة اعتبارا من الداخل
للوصول اىل مستوى الريادة احلضارية.

رئيس التحرير
أ /عمار غرايسة
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الفهرس
المـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

الصفح ـ ـ ـ ــة

كلمة العدد

06

دور الصناعة البحرية في المغرب األوسط ،بين البحث األثري والتقصي المصدر

10

االولية"
أصداء الحروب الصليبية في مصر و الشام على المغاربة "ردود الفعل ّ

48

 د /علي عشي /قسم التاريخ وعلم اآلثار /جامعة الحاج لخضر "باتنة"1
 أ /بن خيرة أحمد /قسم العلوم االنسانية/جامعة الشهيد حمو لخضر.

الخطاب اإلصالحي بين تأصيل المواطنة ونبذ الشخصانية( خطاب عبد العزيز الشريف نموذجا )

69

 د .موسى بن موسى /قسم العلوم اإلنسانية /جامعة الشهيد حمو لخضر
تاريخ التخطيط اللغوي للتعريب في المؤسسات التعليمية بالجزائر -دراسة تاريخية-

 د /م ـ ـيلود مـ ـ ـراد /جـ ـامعة صالح بــوبنيدر /قسنطينة .3

96

 د /عبد الحليم ك ــبوط /المدرسة العليا لألساتذة /ق ــسنطينة

ج ْهو ُد ا ِإلم ِام ال َفارابِي فِي تَطََّوِر ِعل ِْم الْ َفلْس َف ِة ا ِإلسالَِمي ِة ـ ـ ِد َّراسةٌ تَا ِر ِ
يخيَّةٌ ـ ـ[  260ـ ـ  339ىـ  873 /ـ ـ
َ
َ
ُ َ َ
َ
َ ّ َ
 950م ]

ضارة ا ِإلسالَِميِّة /ج ِام ِعةُ ْاألَ ْزى ِر بالْ َق ِ
السيِّد َخ ِ
اى َرة
لف /بَاْ ِح ٌ
ود ُم َح َّم ِد َّ
والح َ
 دَ /م ْح ُم ُ
َ
ْ
َ
ث فَ ِي التَّا ِريْ ِخ َ
الشهيد موالي عبد اهلل بن موالي العباس الرقاني قائد مقاومة الدغامشة بعين صالح حياتو وجهاده

111

146

( 1833ـ 1900م)

 د /مبارك جعفري /جامعة احمد دراية  /أدرار

توظيف أساليب الدراسات المستقبلية في بحوث اإلعالم واالتصال

166

 د /ليلى فياللي /جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية/قسنطينة
دور المدرسة في تحقيق االندماج االجتماعي التحول الثقافي ليهود الجزائر نموذجا

198

 د /عبد القادر كركار /قسم العلوم اإلنسانية /جامعة الشهيد حمو لخضر
المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ وأنشطة سكان وادي سوف خالل القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن  19من الحتميـ ـ ـ ــة إلى التكي ـ ـ ـ ـ ــف

219

 د/بـوتـ ـ ـ ــرعو بـالل /قسم العلوم االجتماعية /جـامعة الـوادي
المجندون الجزائريون ضمن الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية األولى ()1918-1914

240

 د /جمال بلفردي /قسم العلوم اإلنسانية  /جامعة حمو لخضر الوادي
 طالبة دكتوراه /صباح البار /تخصص تاريخ معاصر /جــامعـة الـحاج لـخضر ـ باتنـة 1
السلطان محمود الغزنوي وجهوده في فتح بالد الهند (421-388ه1030-997/م)

271

االستعمار الكالسيكي وجرائمو في حق الشعوب ـ االستعمار الفرنسي للجزائر نموذجا ـ

302

 أ/خديجة ثلجوم /قسم التاريخ /جامعة محمد بوضياف /المسيلة

 د .نور الدين أبو لحية /قسم أصول الدين /كلية العلوم اإلسالمية /جامعة باتنة 1
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أفكار الجامعة اإلسالمية في الجزائر وعودة االتصال بالمشرق (أواخر القرن التاسع عشر وبدايات

القرن العشرين)

332

 طالب دكتوراه /بالل صديقي /جامعة وىران ( )1أحمد بن بلة
 إشراف أ.د/رابح لونيسي /جامعة وىران ( )1أحمد بن بلة
حاضرة أسوف وأريغ ومكانتها في الفكر اإلباضي من القرن2ىـ8/م إلى القرن 6ىـ12/م

 أ /عالل بن عمر  /قسم العلوم االنسانية/جامعة الشهيد حمة لخضر – الوادي

La philosophie juive au Moyen-âge La Kabbale
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تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

ال تعبر اآلراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي المجلة
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الشهيد موالي عبد اهلل بن موالي العباس الرقاني قائد مقاومة الدغامشة بعين صالح
حياتو وجهاده ( 1833ـ 1900م)
د /مبارك جعفري /جامعة احمد دراية  /أدرار
الملخص:

بعد دخوؿ ادلستعمر الفرنسي إىل منطقة توات باجلنوب الغريب اجلزائرم يف هناية
1317ىػ سنة 1899ـ ،ىب سكاف ادلنطقة من سلتلف أطيافهم للمقاكمة ،كسجلت

لنا ادلصادر التارخيية الكثَت من ادلقاكمُت كالشهداء الذين فضلوا اجملاهبة على االستسالـ،
كمن بينهم الشهيد موالم عبد اهلل بن موالم العباس الرقاين الذم قاد اجملاىدين يف
معركة الدغامشة الشهَتة يوـ  04رمضاف 1317ىػ ادلوافق  05جانفي 1900ـ،
كالذم سنحاكؿ التعريف بو كجبهاده من خالؿ ىذا ادلقاؿ.
الكلمات المفتاحية :ادلستعمر الفرنسي ،ادلقاكمة الشعبية ،الشهيد موالم عبد اهلل بن
موالم العباس الرقاين ،معركة الدغامشة ،اجلزائر ،رقاف ،عُت صاحل ،تيدكلت ،توات.

Abstract:

After the arrival of the French colonisers in the region of
Touat, in the southwest of Algeria by the late 1899, alike the
other regions in the country, the people of the region from
different trends of resistance revolted. Historical sources
recorded many rebels and martyrs who preferred confronting
the French colonialism than to abdicate. Among these, the
martyr Moulay Abdallah Ben Moulay el - Abbas Er Reggani
who led the rebels in the famous Battle of Dghamcha in InSalah
on January 5 th, 1900 where he was killed. The article attempts
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to explore the biography of this hero, and to examine his role in
this Battle and in previous battles.
Keywords: French colonialism, popular resistance, The Martyr
Moulay Abdallah Ben Moulay el-Abbas Er Reggani, the Battle
of Dghamcha, Algeria, Reggane, In Salah, Tidikelt, Touat.

مقدمة :بعد احتاللو ادلناطق الساحلية كالداخلية كمشاؿ الصحراء يف اجلزائر ،بداء
ادلستعمر الفرنسي يف التحضَت الحتالؿ باقي ادلناطق الصحراكية ،خاصة كاحات توات
لكوهنا حتتل موقعا اسًتاتيجيا كمركز عبور رئيسي لبالد السوداف الغريب كلتجارة القوافل
العابرة للصحراء ،كألجل ذلك أنشأ مركزا عسكريا دائما بادلنيعة سنة1308ىػ1891/ـ،
مث حصن مريباؿ يف حاسي شبابة على بعد مائة كمخسة كثالثُت كلم جنوب دلنيعة على
طريق عُت صاحل  ،كحصن ماكمهوف على بعد مائة كمخسة كستُت كلم جنوب غرب
دلنيعة يف كادم مقيدف على طريق قورارة سنة 1310ىػ1893/ـ ،1كمع حلوؿ سنة

1899ـ ،كانت كل الًتتيبات قد اختذت للتوغل جنوبا كاحتالؿ توات ،ىذا االحتالؿ
الذم محل يف البداية طابعا علميا من خالؿ بعثة علمية الستكشاؼ منطقة تادمايت
بقيادة (فالموف) ،مث حتوؿ إىل محلة عسكرية انتهت باحتالؿ ادلنطقة ،غَت أف ىذه
احلملة قد جوهبت مبقاكمة شرسة كاف أعنفها يف منطقة الدغامشة يوـ 04رمضاف
1317ىػ ادلوافق لػ  05جانفي 1900ـ ،ىذه ادلعركة اليت توىل فيها قيادة اجملاىدين
الشهيد موالم عبد اهلل بن موالم العباس الرقاين كالذم استشهد فيها .كىو ما سنتناكلو
إف شاء اهلل من خالؿ ىذا ادلقاؿ كالذم يتناكؿ اإلشكاؿ األيت :ما ىي ابرز احملطات
احلياتية كاجلهادية للشهيد موالم العباس الرقاين ؟ كتندرج حتتها عدة إشكاالت فرعية
منها :من ىو الشهيد موالم عبد اهلل الرقاين ؟ ككيف نشأ ؟ كما ىي أبرز فصوؿ ادلعركة
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اليت استشهد هبا ؟ كتكمن أمهية كأىداؼ ادلوضوع يف كونو يسلط الضوء على احد
شهداء ادلقاكمة الشعبية يف منطقة توات ،من أجل التعريف بو كجبهاده كجهاد الزاكية
كالطريقة اليت ينتمي إليهما ،كما انو يربز لنا الدكر الكبَت الذم قامت بو الزكايا يف
ادلنطقة يف مقاكمة االستعمار ،كما انو يهدؼ إىل نفض الغبار عن تاريخ ادلقاكمة الشعبية
بادلنطقة كتشجيع الطلبة كالباحثُت للبحث فيها .كيكوف تناكلنا للموضوع كفق اخلطة
اآلتية:
ػ مقدمة
أ ػ نسبو مولده كنشأتو.
ب ػ ميولو اجلهادية ادلبكرة.
ج ػ ترأسو لفرقة الرماية.
د ػ موالم عبد اهلل الرقاين يقود اجملاىدين يف معركة الدغامشة كيستشهد هبا.
خادتة.
أ ـ نسبو مولده ونشأتو :ىو الشهيد موالم عبد اهلل الرقاين ،بن موالم العباس ،بن

موالم عبد اهلل ادلعركؼ بسيدم بلو ،بن موالم عبد ادلالك ،بن موالم عبد اهلل الرقاين،
بن موالم علي ،بن موالم الزين ،بن موالم زلمد ادلدعو السي محو باحلاج ،بن موالم
احلاج (احلسن) ،بن سيدم زلمد ،بن موالم عبد اهلل ،بن موالم زلمد احلاج الكبَت
البوعامي الفياليل ،ابن موالم علي الشريف ،بن موالم احلسن ،بن موالم زلمد ،بن
موالم احلسن الداخل ػ ػ ألنو دخل من ينبع النخيل جبوار ادلدينة ادلنورة إىل ادلغرب كمنها
إىل مدينة تافاللت بطلب من أىلها للتربؾ بو ػ ابن موالم القاسم ،بن موالم زلمد ،بن
موالم أيب القاسم ،بن موالم زلمد ،بن موالم زلمد ثانية ،بن موالم احلسن ،بن
موالم احلسن ثانية ،بن موالم عبد اهلل ،بن موالم زلمد عرفة ،بن موالم احلسن ،بن
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موالم أيب احلسن ،بن موالم علي ،بن موالم احلسن ،بن أيب بكر ،بن موالم علي ،بن
موالم احلسن ،بن موالم أمحد ،بن موالم إمساعيل ،بن موالم القاسم ،بن موالم زلمد
ادلعركؼ بالنفس الزكية ،بن موالم عبد اهلل الكامل ،بن موالم احلسن ادلثٌت ،بن موالم
احلسن السبط ،بن علي بن أيب طالب كفاطمة الزىراء بنت الرسوؿ صلى اهلل عليو
كسلم.2

كلد الشهيد موالم عبد اهلل الرقاين يف حدكد سنة 1250ىجرية ادلوافق لسنة
 1833ميالدية ،يف زاكية جده برقاف ،كفيها حفظ القرآف الكرمي كأخذ مبادئ اللغة
العربية كالفقو كاحلديث .انتقل بعدىا إىل قرية أكالد إبراىيم بعرش تيمي كىناؾ تضلع يف
سلتلف العلوـ على يد الشيخ موالم اعلى بن سيدم محادم ادلعركؼ مبوالم اعلي
الشريف ،رجع بعدىا إىل مسقط رأسو برقاف ليمارس نشاطو كباقي أقرانو من العمل يف
الزراعة كخدمة الفقارة كالسهر على خدمة الضيوؼ القادمُت للزاكية ،كبعد أف اشتد
عضده بدأ ككعادة أغلب سكاف توات يف اخلركج مع القوافل التجارية ادلتجهة إىل بالد
السوداف الغريب ،كىناؾ حط الرحاؿ يف مدينة دتبكتو كاليت كانت ذلا شهرة كمكانة ال
تضاىيها أم من مدف السوداف الغريب كعاصمة ثقافية كجتارية ،كفيها التقى بالعديد من
العلماء كأخذ عنهم سلتلف الفنوف ،كبقى ىناؾ ردحا من الزمن.3

ب ـ ميولو الجهادية المبكرة:

بدأت ادليوؿ اجلهادية كحب الشهادة عند الشهيد موالم عبد اهلل الرقاين منذ

كقت مبكر يف حياتو كاستمرت لغاية استشهاده ،كىو ما تدؿ عليو الكثَت من الشواىد
نذكر منها:
ػ ما ركل عنو أنو عندما كاف صبيان عند شيخو موالم علي الشريف بأكالد إبراىيم مبنطقة
تيمي كانت لوحتو تتحرؾ كثَتا يف يده ،فسألو شيخو :دلاذا ال تثبتها ؟ فقاؿ ال أستطيع
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ألين أختيلها سيف أحارب بو الكفار ،كعند مغادرتو ادلدرسة طلب من شيخو أف يدعو
لو بالشهادة ،فسلمو سالحا كقاؿ لو حارب بو ،كدعا لو.4

 أثناء كجوده يف دتبكتو كاف تصل مسامعو األخبار عن ما يقًتفو االستعمار الفرنسييف كطنو ،ككاف يتأثر شديد التأثر بذلك كيبدم رغبتو يف اجلهاد كزلاربة ادلستعمر.
 كىو يف دتبكتو كاف يبعث السالح من دتبكتو إىل الزاكية الرقانية يف أكياس من جلدالبعَت تسمى أغرغَت استعداد للحرب.5

 أف اقًتاب ادلستعمر الفرنسي من منطقة توات رمبا كاف الدافع الرئيسي لعودتو مندتبكتو ،كاليت كانت على كجو التقريب سنة 1302ىػ1885/ـ كاستقراره هنائيا بتوات.
 بعد عودتو مباشرة بدأ يف توعية الناس كحثهم على اجلهاد يف سبيل اهلل ،كحتذيرىم منادلستعمر الغاشم كمكايده.
 تأسيس دار ادلكاحلية يف الزاكية الرقانية يف مكاف يسمى ادليشار .كىي مبثابة مصنعصغَت للسالح يتم فيو صناعة الباركد ،كإصالح البنادؽ ،كتدريب الشباب على الرماية.
 تنقلو إىل مدينة أكلف أين يوجد منزؿ جده بزاكية حينوف ،كأسس ىناؾ أيضا دارادلكاحلية كجهزىا بأدكات صناعة الباركد ،كالدار ال زالت موجودة إىل اليوـ كهبا :رحى
طحن الباركد ،حجرة دؽ الباركد ،آلة تقطيع الرصاص ،صحوف خللط الباركد ،أدكات
جتريب نوعية الباركد ،مكاف تيبيس الباركد ،كأخَتا مكاف الشاره كىو حائط سلصص بو
ثقوب لتدريب اجملاىدين على قوة التسديد ،حجرات لتوعية العامة بضركرة اجلهاد يف
سبيل اهلل.
ػ كبعد أف يتم اجملاىد كل ىذه التدريبات من صناعة كرماية يدخل إىل خلوة الشيخ
ليحمل سر الرماية كىي ادلرحلة األخَتة يف التأىيل.6

ج ـ ترأسو لفرقة الرماية:
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فرقة الرماية أك ما عرؼ فيما بعد (دلكاحلية) فرقة قدمية يف الزاكية كالطريقة

الرقانية ،7يعود تأسيسها للمؤسس موالم عبد اهلل الرقاين الذم جعل ذلا أكراد
كسلصصات كأماكن للتدريب ،كتقوـ ىذه الفرقة على أساس جهادم زلض ،نابعا من
كوف اجلهاد ىو أعلى درجات التصوؼ كخدمة الدين ،كىو األصل يف الزاكية اليت كانت

بدايتها رباطات للجهاد يف سبيل اهلل ،8كىنا يرل البعض أف الزاكية مرادفة لكلمة رباط،
كىي تلك احلصوف كالقالع اليت كانت تقاـ على الثغور للجهاد يف سبيل اهلل ،كيف أكقات
السلم كانت تقوـ بأنشطة تعليمية كاجتماعية ،كمع مركر الوقت ختلت عن دكرىا األكؿ

للتفرغ للثاين.9

كما أف تأسيس ىذه الفرقة جاء إتباعا للهدم النبوم كمصدقا لقوؿ ادلصطفى
ً
يل ًم ْن أى ْف تىػ ْرىكبيوا ىكيك ُّل ىش ْي وء يػىْل يهو
ىح ُّ
ب إً ىَّ
ى
صلَّى اهللي ىعلىْيو ىك ىسلَّ ىمْ « :اريموا ىك ْارىكبيوا ،ىكأى ْف تىػ ْريموا أ ى
الرجل ب ً
ًً
احلى ِّق،
الر يج ًل بًىق ْو ًس ًو ،أ ْىك تىأْ ًديبىوي فىػىر ىسوي أ ْىك يم ىال ىعبىتىوي ْامىرأىتىوي فىًإنػَّ يه َّن ًم ىن ْ
اط هل إًَّال ىرْم ىي َّ
بو َّ ي ي ى
الرْم ىي بػى ْع ىد ىما ىعلً ىموي فىػ ىق ْد ىك ىفىر الَّ ًذم ىعلً ىموي» .10كيف احلديث عن أىبيو ىد ياكىد قاؿ:
ىكىم ْن تىػىرىؾ َّ
11
وؿ اللَّ ًو صلَّى اهلل علىي ًو كسلَّم فىػ ىقرأى ً
اؿ:
استىطى ْعتي ْم ًم ْن قيػ َّوةو} فىػ ىق ى
ب ىر يس ي
{كأىع ُّدكا ىذلي ْم ىما ْ
ى ي ىْ ىى ى ى ى
ىخطى ى
الرْم يي» .12كيف احلديث عن سعيد بن منصور قاؿ
الرْم يي أىىال إً َّف الْ يق َّوىة َّ
«أىىال إً َّف الْ يق َّوىة َّ
ًً
اجلن ًَّة ً
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم "إً َّف اللَّ ىو يي ْد ًخ يل بً َّ
صان ىعوي
الس ْه ًم الْ ىواحد ثىىالثىةى نػى ىف ور ًيف ْى ى
اخليػر ،ك َّ ً ًً
ىَيتى ًسب ًيف ً ً
يل ًم ْن أى ْف
ىح ُّ
ب إً ىَّ
ى
الرام ىي بو ،ىكيمنىبِّػلىويْ ،اريموا ،ىك ْارىكبيوا ،ىكأى ْف تىػ ْريموا أ ى
صنىػ ْعتو ْىْ ى ى
ْ ي
تىػرىكبوا ،كلىيس ًمن اللَّه ًو إًَّال ثىىال ه ً
الر يج ًل فىػىر ىسوي ،ىكيم ىال ىعبىتيوي أ ْىىلىوي ،ىكىرْمييوي بًىق ْو ًس ًو
يب َّ
ْي ىْ ى ى ْ
ث :تىأْد ي
اؿ ىك ىفىرىىا".13
الرْم ىي بػى ْع ىد ىما ىعلً ىموي ىر ْغبىةن ىعْنوي فىًإنػَّ ىها نً ْع ىمةه تىػىرىك ىها أ ْىك قى ى
ىكنػىْبلً ًو ،ىكىم ْن تىػىرىؾ َّ
كفرقة الرماية تلخص الوجهة اجلهادية للزاكية الرقانية منذ تأسيسها ،كقد كاف ذلذه
الفرقة أكراد خاصة هبا تعطى بواسطة الشيخ كىذا الورد انفردت بو الزاكية الرقانية يف عموـ
توات دكف غَتىا .كقد أخذه شيخنا الشهيد موالم عبد اهلل الرقاين عن أخيو زلمد بن
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موالم العباس ،عن أبيو موالم العباس بن سيدم بلو ،عن أبيو موالم عبد اهلل ادلعركؼ
بسيدم بلو ،عن أبيو موالم عبد ادلالك الرقاين ،عن أبيو موالم عبد اهلل الرقاين ،كالورد
مركم عن سيدم زلمد ،بن سيدم موسى اخلالص ،عن سيدنا بن ناصر ،أخذه عن
سيدنا الزبَت بن العواـ ،عن سيدنا عمر بن الشاط ،عن سيدنا مالك بن انس ،عن سيدنا
ادلقداد ،عن سيدنا سعد بن أب كقاص ،عن سيدنا كموالنا زلمد بن عبد اهلل صلى اهلل
عليو كسلم ،عن سيدنا جربيل عن ربو .كدخلت أكراد الرماية لزاكية موالم عبد اهلل الرقاين
عن طريق أشياخو اليت أظهرىا ابن أبا ادلزمرم يف نظمو عن الرقاين كاليت تسمى سلسلة
األشياخ.14

كىذا الورد ال يعطى ىكذا كلكن بواسطة الشيخ للرجاؿ من الثقات شلن يتوسم
فيهم اخلَت كصفات اجلهاد كشلا يتضمنو:
 بسم اهلل كمن اهلل كبفضل اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم.-

اهلل العظيم.16

بسم اهلل شديت كمديت.
بسم اهلل الرمحن الرحيم كما رميت إذ رميت كلكن اهلل رمى 15صدؽ

كليس ىناؾ كقت زلدد لقراءة ىذا الورد ،كلكنو يستخدـ أثناء التدريب على
الرماية ،كعندما يضع اجملاىد يده على القوس أك سبابتو على الزناد أثناء ادلعركة ،كما
يستخدـ عند اشتداد الكرب ،كعندما يظلم ادلريد فانو يتلوه كيشَت بسبابتو دلن اعتدل

عليو.17

كنظرا لًتبية الشيخ اجلهادية كنبوغو يف ىذا اجملاؿ منذ صغره كاف اختياره لًتأس ىذه الفرقة
كاليت كاف ذلا دكر كبَت يف مسَتتو اجلهادية.

د ـ موالي عبد اهلل الرقاني يقود المجاىدين في معركة الدغامشة18ويستشهد بها:
العدد 17

152

مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

مجلة دورية دولية محكمة

خرجت محلة فرنسية من كرقلة يوـ  25رجب 1317ق ادلوافق لػ  28نوفمرب
 1899بقيادة األستاذ فالموف ( )Flamandأستاذ اجليولوجيا كاحلياة النباتية كادلياه
بادلدرسة العليا للعلوـ باجلزائر ،19ككلف النقيب بُت ()Pein

20

رئيس ادلكتب العريب

بورقلة بتأمُت البعثة ،يرافقو شيخ القادرية بورقلة سي زلمد الطيب مع أربعُت مهاريا

21

بتوجيو من كزارة ادلعارؼ ككزارة ادلستعمرات ،كبالتنسيق مع احلاكم العاـ للجزائر ما بُت
( 1898ػ  )1900إدكارد جولياف الفاريار ( Edouard Julien la
)Ferrière

22

ككانت مهمة البعثة تقدمي دراسة عن الطرؽ اليت ميكن أف تسلكها

القوافل من اجلزائر إىل توات كمنها للسوداف ،كىنا تشَت ادلصادر الفرنسية أف احلملة
كانت مهمتها علمية كاحلامية العسكرية كانت للحماية من قطاع الطرؽ كاللصوص،23

ككصلت احلملة إىل عُت صاحل دكف حوادث تذكر يوـ  24شعباف 1317ىػ ادلوافق لػ

 27ديسمرب 1899ـ كخيمت بالقرب من فقارة احلاج عبد القادر 24حوايل  30كلم
من عُت صاحل .كعندما علم السكاف بوصوذلا بدأت االستعدادات دلواجهة ىذه احلملة
حيث احتشد حوايل ألف من اجملاىدين كحاكلوا جر احلامية الفرنسية إىل كمُت زلكم
كسط الرماؿ ،لكن قائد احلملة تفطن للكمُت كبقي يف مكانو ،25كيف يوـ  25شعباف
1317ىػ ادلوافق لػ  28ديسمرب 1899ـ ىاجم اجملاىدكف احلامية بشجاعة كبسالة قرب
قصر (اقسطن) كلكن نظرا لألسلحة ادلتطورة اليت كاف ميلكها العدك ،ككجود عدد كبَت
من الرماة كالصباَيية الذين يعرفوف ادلنطقة جيدا دتكن الفرنسيوف من صد اذلجوـ ،كتكبيد
ادلهامجُت خسائر فادحة يف األركاح ،كإجبارىم على االنسحاب ،سللفُت كراءىم غنائم
كثَتة غنمها العدك ،كيف التقرير الذم كتبو النقيب (بُت) لقائد دلنيعة كادلوقع بتاريخ 27
شعباف 1317ىػ ادلوافق لػ  30ديسمرب 1899ـ جاء فيو أف خسائر السكاف بلغت
 37قتيل منهم بوعمامة بن باجودة كابنو ك 17جريح جركح البعض منهم بليغة ،منهم
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احلاج ادلهدم باجودة قائد أكالد محو ككبَت أىل عزم كقدر عدد اجلرحى الذين دتكنوا من
الفرار خبمسُت جريح كمت أسر  11أسَت من أعياف عُت صاحل من بينهم ابن لباجودة
كأبن القائد كمعهم  38أسَت بدكف أمهية أما خسائر الفرنسيُت فكانت مقتل رجل من
القومية كأخر جركحو خطَتة كآخر بسيطة كذكر بُت أنو تلقى يف ذلك اليوـ خرب
استسالـ كل قبائل عُت صاحل كىم أكالد بامحو ،أكالد ادلختار ،أىل عزم ،أكالد دمحاف،
إقسطن ،الساىلة ،فقارة لعرب ،حاسي احلجر .كيف تقرير آخر بتاريخ  29شعباف
1317ىػ ادلوافق لػ  01جانفي 1900ـ ذكر أف الغنائم دتثلت يف  99مجل ك500
قطعت سالح من بنادؽ كرماح كسيوؼ ،كمت فرض غرامة على سكاف عُت صاحل مبقدار

 10000فرنك دفعت يف يومُت .26كللتذكَت تعرؼ ىذه ادلعركة يف ادلصادر احمللية مبعركة

(الفقيقرة).27

بعد ىذه ادلعركة دتكن الفرنسيوف من احتالؿ عُت صاحل يوـ  26شعباف

1317ىػ ادلوافق لػ  29ديسمرب 1899ـ .28كدلا علم سكاف توات بذلك بدءكا يف

االستعداد دلواجهة ادلستعمر كحترير ادلدينة ،كمل يكن ىناؾ اختالؼ بُت السكاف حوؿ
ىوية القائد يف ىذه ادلرحلة الصعبة دلا كاف يتمتع بو الشهيد من مكانة كعلم كدراية كخربة
باحلرب ،كلكونو زعيما ركحيا كقائد لفرقة الرماية كسليل الزاكية الرقانية دلنطقة تيدكلت من
أكلف حىت عُت صاحل ،كمع بداية شهر رمضاف  1317ىجرية ادلوافق ؿ  02من شهر
جانفي 1900ـ كانت االستعدادات للمعركة قد بلغت هنايتها ،كمت مجع السالح كادلؤف
كاجلند كمراسلة األعياف يف توات كغَتىا من أجل تقدمي ادلعونة كحترير مدينة عُت صاحل،
كجاء ادلتطوعوف من سلتلف أضلاء توات (بودة ،تسابيت ،اذلبلة ،سايل ،رقاف) كدلا أمت
استعداداتو تقدـ الشهيد شلتطى فرسو كمتوجها جبيشو ضلو عُت صاحل ،ككاف اجملاىدكف
يلبسوف ثيابا مزركشة ،كيضعوف احلناء كالعرساف 29ككصل اجليش عُت صاحل ككاف عدده
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قرابة  1300رلاىد 30كجتمع ىناؾ بقرية الربكة يوـ  03رمضاف 1317ىػ ادلوافق لػ 04
جانفي 1900ـ ،ككانت اخلطة اليت كضعها الشهيد ىي ادلبيت يف قرية الربكة مث التوجو
إىل عُت صاحل يف اليوـ ادلوايل مباشرة كمهامجة اجليش الفرنسي ىناؾ ،لكن ادلستعمر علم
من خالؿ عيونو بتحركات اجملاىدين كاخلطة اليت كضعوىا فعمل من خالؿ جواسيسو
بإقناع اجملاىدين باالبتعاد عن مسالك البساتُت كمباغتة الفرنسيُت من اخللف كىو ما
انطلى على اجملاىدين الذين ىامجوا القوات الفرنسية ليال من جهة الدغامشة على بعد
كيلومًتين جنوب عُت صاحل ،يف كقت كانت القوات الفرنسية تتحصن بالكثباف
الرملية 31عند مكاف زاكية ادلاء كىي منطقة جرداء مستوية ال تساعد على اذلجوـ ،كعند
كصوؿ اجملاىدين إىل ىذا ادلكاف ىامجتهم القوات الفرنسية ،كرغم إدراؾ اجملاىدين
للكمُت كاخلطاء الذم كقعوا فيو إال أهنم رفضوا االستسالـ أك الفرار بل آثركا الشهادة
كىو ما جسده شاعر ادلقاكمة عبد النيب بوتقي بقولو:
الغلبة ما ىيش عيب عيب اإلستدبار******ىذه خلقت يف عهد النيب حرؾ أحنا
لكن ادلكتوب كين هنرب من القدر**** البد نصرفوا ىذا الشي دراكنا

32

كنظرا لعامل ادلفاجأة كاالختالؼ يف العدة كالعتاد كبدائية أسلحة اجملاىدين

33

كانفجار برميل الباركد مٍت اجملاىدكف هبزمية قاسية كسقط منهم أكثر من  150شهيدان
كيف مقدمتهم موالم عبد اهلل الرقاين ،كمن رافقو من الشهداء نذكر :موالم عبد القادر
بن موالم سعيد ىيباكم ،أزلميد كلد محيدة ،موالم أمحد بن موالم عبد الرمحاف،
موالم عبد الرمحاف بن موالم السعيد ،أمحد بن محيدة صفرا ،عبد الرمحاف بن أزلمد،
عبد الرمحاف كلد محيدة بوكار ،احلاج عبد القادر بن سعد ،عبد الصادؽ بن عبد الكرمي
عزم زلمد الطيب بن سيدم علي حادقي ،سويلم بن زلمد اذلامشي ،العابد بن سيدم
حلبيب ،زيداف بن موالم ىيبة بن موالم عبد اهلل ،محة دلُت بن زلمد كنده .34كبلغ عدد
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اجلرحى أزيد من  200جريح ،كأربعة عشر أسَت ،35كتكبد ادلستعمر بعض اخلسائر

منها مقتل صباَيي كجرح اثنُت آخرين.36

لقد جسد الشيخ موالم عبد اهلل موقف بطويل كقرار يصعب اختاذه بقبوؿ
ادلواجهة مع ادلستعمر كىو يدرؾ تفوقو يف العدة كالعتاد كلكنو آثر الشهادة على
االستسالـ كالرضوخ كىنا تذكر الركايات أف اجملاىدين قدموا على ادلعركة كالعرساف كمحلوا
معهم حنوطهم كأكفاهنم ،كأدكا ما عليهم من ديوف ،كىذا دليال على قوة إمياهنم،
كإيقاهنم بالشهادة ،بعدما مسعوا بقوة العدك كعدتو فلم يهابوه كآثركا ادلوت على الرضوخ

لو.37

كباستشهاد ىذا القائد مل تنطفئ ركح ادلقاكمة يف توات بل استمر كىجها فقد
خلفو أخوه موالم مبارؾ بن موالم العباس يف اجلهاد كسقط ىو اآلخر شهيد كتبعهما
الكثَت من أبناء ادلنطقة كالذين ضحوا بأركاحهم من أجل استقالؿ اجلزائر كعزهتا.
خاتمة :كيف ختاـ ىذا ادلقاؿ ميكن اخلركج ببعض النتائج من بينها.
ػ ينتمي الشهيد موالم عبد اهلل بن موالم العباس إىل الزاكية كالطريقة الرقانية الشهَتة
بتوات كىو سليل مؤسسها موالم عبد اهلل الرقاين كابنو موالم عبد ادلالك ،ىذه الزاكية
كالطريقة اليت كاف ذلا دكر علمي كجهادم كبَت يف منطقة توات كادلناطق اجملاكرة.
ػ دتيزت الزاكية كالطريقة الرقانية عن باقي الزكايا كالطرؽ يف توات بتأسيس فرقة الرماية أك
ما عرؼ فيما بعد (دلكاحلية) كاليت يعود تأسيسها للمؤسس األكؿ موالم عبد اهلل الرقاين
الذم جعل ذلا أكراد كسلصصات كأماكن للتدريب.
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ػ أصلبت الزاكية الكثَت من اجملاىدين كالشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن كيف
مقدمتهم الشهيد موالم عبد اهلل الرقاين كأخوه موالم مبارؾ ،ككانت يف مقدمة ادلقاكمُت
لالستعمار.
ػ تريب الشهيد موالم عبد اهلل منذ نعومة أظفاره على حب اجلهاد كالشهادة يف سبيل اهلل،
كظهرت ميولو اجلهادية مبكرا ،كىي صفات كميوؿ الزمتو حىت كىو بعيد عن مسقط
رأسو يف دتبكتو كبعد عودتو.
ػ كاف الشهيد يف طليعة اجملاىدين يف معركة الدغامشة كسقط يف ميداف الشرؼ ككاف
منوذجا للقائد ادليداين يتقدـ الصفوؼ كيشرؼ على سَت ادلعركة بنفسو.
ػ أف الشهيد اتصف جبميع مواصفات القائد من علم كمكانة كخربة كجتربة بأمور احلرب
كبسالة كفداء .كما دتيز رمحو اهلل بُت أقرانو بعلمو الواسع كخبطو اجليد حيث كاف خطاطا

ماىرا.38

كيف األخَت أدتٌت أف أكوف قد أسهمت كلو بشكل يسَت يف تدكين صفحات من
ادلقاكمة الشعبية يف منطقة تيدكلت ،كما أدتٌت من القائمُت على التاريخ الوطٍت إعطاء
مزيدا من االىتماـ للبحث يف تاريخ ادلقاكمة الشعبية يف ىذه ادلنطقة.
ادلالحق:
الملحق رقم  :01صورة لقرية اقسطن وقصبة باجودة بعين صالح سنة1899م
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ملحق رقم  :02صورة لسماط الشهيد موالي عبد اهلل الرقاني محفوظ في خزانة
حفيده ببودة.

ملحق رقم  :03جفنة تعود للشهيد موالي عبد اهلل الرقاني محفوظ في خزانة
حفيده ببودة.
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ملحق رقم  :04لوحة من مصحف كتبو الشهيد موالي عبد اهلل الرقاني بخط يده محفوظ في

خزانة حفيده ببودة.

الحواشي:
 1إبراىيم مياسي :توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الجزائري  1881ـ  ،1912منشورات
ادلتحف الوطٍت للمجاىد ،اجلزائر ،1996 ،ص ص .108 ،107

 2ينظر نسبو :زلمد بن مصطفى بن عمر بن زلمد بن احلاج عمر الرقادم الكنيت :نبذة عن حياة
الشيخ موالي عبد اهلل الرقاني ،سلطوط ،دكف رقم ،نسخ شارم الطيب بن عبد اهلل ،خزانة كوساـ،

أدرار ،اجلزائر ،ص  12كما بعدىا.

 3موالم عبد اهلل مساعيلي :دور الزاوية الرقانية في المقاومة الوطنية والكفاح المسلح ،ادللتقى
الوطٍت نشرية ادللتقى الوطٍت البعد الركحي للمجتمع اجلزائرم كدكره يف حتقيق االستقالؿ ،ادلنعقد
يومي 16 -15 :ديسمرب 2012ـ ادلوافق لػ 03-02 :صفر 1434ى ،تنظيم مدرية الشؤكف
الدينية بوالية ادرار ،ص ص .76 ،75
 4زلمد بن موالم أمحد رقاين :حفيد الشهيد موالي عبد اهلل والقيم على خزانتو ومقتنياتو وباحث
من أسرة الرقاني وحامل ورد الطريقة ،مقابلة شفوية ،رقاف يوـ  16ابريل .16:30 ،2017

 5نفسو.

 6موالم عبد اهلل مساعيلي :جهادية الزاوية الرقانية وتأثيرىا في توات ،الزكايا اجلزائرية كدكرىا يف
مكافحة االستعمار ،أعماؿ الندكة السنوية السابعة ختليدا إلحياء مآثر الشيخ 14 ،مام ،2012
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نشر مجعية زاكية الويل الصاحل الشيخ سيدم موم سليماف بن علي رضي اهلل عنو بقصر أكالد أكشن
أدرار اجلزائر ،ص .65 ،64

 7تنسب الزاكية كالطريقة الرقانية دلؤسسها للشيخ موالم عبػد اهلل الرقػاين بػن مػوالم علػي ،بػن مػوالم
الػ ػزين ،ب ػػن م ػػوالم زلم ػػد ادلع ػػرؼ بس ػػيدم مح ػػو باحل ػػاج ،كال ػػذم دخ ػػل إىل تػ ػوات يف ح ػػدكد 1035
ق1626/ـ ،كلػػد الشػػيخ بقريػػة تػػاكريرت إحػػدل قػػرل تػوات سػػنة 1093ىػػ1682/ـ ،مػػن شػػيوخو
الشيخ زلمد ادلصطفى بن عبد ادلؤمن كالشيخ أمحد الصويف الرقادم شيخ الزاكية الكنتية القادرية ،تويف
سنة 1148ىػ 1735/ـ .ليخلفو على الزاكية كالطريقة ابنو كخليفتػو الشػيخ مػوالم عبػد ادلالػك الرقػاين
(ت1207ى ػػ1793 /ـ) كالػػذم يعػػد ادلؤسػػس الثػػاين للطريقػػة الرقانيػػة كيف عهػػده اشػػتهر أمػػر الزاكيػػة
كالطريقة كذاع صيتهما تػويف  14شػواؿ عػاـ 1207ىػػ 25/مػام 1793ـ .للمزيػد ينظػر :زلمػد أبػو
عبد اهلل الطالب بن أيب بكر الصديق الربتلي الواليت :فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور،

حتقيق زلمد إبراىيم الكتػاين كزلمػد حجػي ،ط ،1دار الغػرب اإلسػالمي ،بػَتكت1981 ،ـ ،ص 97

كص  201كما بعدمها زلمد عبد القػادر بػن عمػر التنػيالين :الـدرة الفـاخرة فـي كـر مـا بتـوات مـن
العلمــاء ،سلطػػوط ،د ر ،خزانػػة كوسػػاـ ،أدرار ،اجلزائػػر ،ص  .11مػػوالم التهػػامي غيتػػاكم :سلس ــلة
النواة في إبراز شخصيات من علمـاء وصـالحي إقلـيم تـوات ،جػزآف ،ط ،1ادلطبعػة احلديثػة للفنػوف

ادلطبعيػة ،اجلزائػر ،2001 ،ج ،1ص  .21أمحػػد جعفػرم :الحركــة ابدبيـة فــي منطقـة تــوات خـ

القــرنين اليــاني عشــر واليالــث عشــر الهجــريين ،رسػػالة دكتػػوراه يف األدب ،إش ػراؼ الػػدكتور زلمػػد

زمرم ،جامعة تلمساف2007/2006 ،ـ ،ص  ،328مبارؾ جعفرم :الع قات اليقافية بين توات
والسودان الغربي خ

القرن  12ىـ 18/م ،ط ،1دار السبيل بن عكنوف ،اجلزائر ،ص .181

 8زلمد نسيب :زوايا العلم والقرآن بالجزائر ،دار الفكر ،دمشق سوريا ،ص .27
 9نفسو.

 10أبو داكد سليماف أيب داكد :مسند أبي داود الطيالسي ،حتقيق زلمد بن عبد احملسن الًتكي،
ط ،1دار ىجر ،مصر1999 ،ـ ،ج ،2ص.347
 11اآلية  ،60سورة األنفاؿ.
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 12أبو داكد :ادلصدر السابق ،ج.349 ،2

 13أبو عثماف سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين :سنن سعيد بن منصور ،حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي ،ط ،1الدار السلفية ،اذلند1982 ،ـ ،ج.207 ،206 ،2

 14زلمد بن مصطفى الرقادم الكنيت :ادلخطوط السابق ،ص ص .22 ،21
َٰ ً
ت
ت إً ْذ ىرىمْي ى
وى ْم ىكلىك َّن اللَّوى قىػتىػلى يه ْم ىكىما ىرىمْي ى
 15من اآلية  17من سورة األنفاؿ كدتامها ((فىػلى ْم تػى ْقتيػلي ي
كَٰلى ًك َّن اللَّو رمى كلًيبلًي الْمؤًمنًُت ًمْنو ب ىالء حسنا إً َّف اللَّو ىًمس ً
يم))
ى ى ى َٰ ى يْ ى ي ْ ى ي ى ن ى ى ن
ى ه
يع ىعل ه
ى
 16موالم عبد اهلل مساعيلي :ادلرجع السابق ،ص .60
 17نفسو :ص.62

 18الدغامشة :إحدل قصور عُت صاحل تبعد بأربعة ( )04كلم عن مقر بلدية عُت صاحل جنوبا.

17 Henri Froidevaux: L'occupation d'In-Salah et ses
conséquences géographiques, la Géographie Bulletin Société
de Géographie, Tome 1, 1'' Semestre 1900, p148.

 18لويست اكغست تيودر باف ( :)Louis Auguste Theodore Peinضابط عسكرم
فرنسي ،كلد سنة  ،1867التحق بادلدرسة العسكرية الفرنسية بساف سَت سنة 1887ـ ،عُت بعدىا
كضابط عسكرم يف بوسعادة ،نقل بعدىا لورقلة قاد احلملة العسكرية الحتالؿ الواحات الصحراكية
تويف بتاريخ 1915 /05/09ـ .للمزيد ينظر:
Léon Lehuraux: le conquérant des oasis colonel Théodore

Pein, Préface du General Nieger, librairie plon, Paris, 1935, pp
1-10.

21 C. Tillion: La conquête des oasis sahariennes
opérations au Tidikelt, au Gourara, au Touat, dans la

Zousfana et dans la Saoura en 1900 et 1901, éditeur militaire,
paris, 1903, p14.
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 22أمحد مريوش :التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سان الهقار ،1916
ادلصادر رللة سداسية يصدرىا ادلركز الوطٍت للدراسات كالبحث يف احلركة الوطنية كثورة أكؿ نوفمرب
 ،1954العدد  ،11السداسي األكؿ  ،2005ص .128

23 Léon Lehuraux: op cit, p14.
24 C. Tillion: op cit, p15.
25 Ibid: pp 16-17.

22 Léon Lehuraux: op cit.

كأيضا :توايت دمحاف كمقاليت عبد اهلل كرموـ زلفوظ :دور إقليم توات خ

 1959ـ  ،1962كزارة الثقافة ،اجلزائر ،2008 ،ص.15

اليورة الجزائرية

 27تقع غرب فقارة الزكل كتبعد عن عُت صاحل حوايل  20كلم بالقرب من قرية ايقسطن .زلمد
بام بلعامل :الرحلة العلية إلى منطقة توات ،دار ىومة ،اجلزائر ،2005 ،ج ،2ص .06

28 Léon Lehuraux: op cit 17.

 29عبد القادر بويو :تيدكلت وثائق ومخطوطات المقاومة الشعبية اليورة التحريرية أع م الحياة
اليقافية ،منشورات كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،اجلزائر ،2015 ،ص .76

– 30 Henri Coudreau: la mission Flaman occupation d'In
Salah, mouvement géographique, revue de géographie, t46,
janvier – juin 1900.

 31موالم التهامي بن سيدم زلمد غيتاكم :لفت ابنظار إلى ما وقع من النهب والتخريب
والدمار بوالية أدرار إبان احت

االستعمار ،د ط ،العادلية للطباعة كاخلدمات ،اجلزائر،2013 ،

ص ص .118 ،117
 32نفسو ،ص .8
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 33دتثلت أسلحة اجملاىدين يف بندقية تسمى اسطنبولية كذخَتهتا  24خرطوشة ،بندقية سطعشية
كذخَتهتا  16خرطوشة ،بندقية اتسيعية  09خرطوشات ،ازكجيات الباركد كالبوشفرك ،مكحلة الباركد
العادم ،السيوؼ كاخلناجر .ينظر :عبد القادر بويو :ادلرجع السابق ،ص.66
 34عمورة بلبشَت :السجل التاريخي لشهداء اليورة التحريرية لوالية أدرار  1954ـ ،1962

منشورات مشعل التاريخ بأدرار ،ادلؤسسة الوطنية للفنوف ادلطبعية ،الرغاية ،اجلزائر ،2014 ،ص .21
عبد القادر بويو :ادلرجع السابق ،ص ص 77ػ .79

35 Léon Lehuraux: op cit, p19.
36 Ibid: p19.

 37عبد اجمليد قدم :صفحات مشرقة من تاريخ مدينة أولف العريقة ،بدكف دار نشر،2006 ،
ص ص .45 ،44

 38ىناؾ الكثَت من ادلخطوطات اليت كتبها خبط يده .ينظر ادلالحق.
قائمة المصادر والمراجع:

39 Léon Lehuraux: op cit.

 الربتلي الواليت زلمد أبو عبد اهلل الطالب بن أيب بكر الصديق :فتح الشكور يف معرفة أعياف علماءالتكركر ،حتقيق زلمد إبراىيم الكتاين كزلمد حجي ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بَتكت1981 ،ـ.
 بلبشَت عمورة :السجل التارخيي لشهداء الثورة التحريرية لوالية أدرار  1954ػ  ،1962منشوراتمشعل التاريخ بأدرار ،ادلؤسسة الوطنية للفنوف ادلطبعية ،الرغاية ،اجلزائر.2014 ،
 بويو عبد القادر :تيدكلت كثائق كسلطوطات ادلقاكمة الشعبية الثورة التحريرية أعالـ احلياة الثقافية،منشورات كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،اجلزائر.2015 ،
 توايت دمحاف كمقاليت عبد اهلل كرموـ زلفوظ ،دكر إقليم توات خالؿ الثورة اجلزائرية  1959ػ ،1962كزارة الثقافة ،اجلزائر.2008 ،
 التنيالين زلمد عبد القادر بن عمر :الدرة الفاخرة يف ذكر ما بتوات من العلماء ،سلطوط ،د ر،خزانة كوساـ ،أدرار ،اجلزائر.
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 جعفػػرم أمحػػد :احلركػػة األدبيػػة يف منطقػػة تػوات خػػالؿ القػرنُت الثػػاين عشػػر كالثالػػث عشػػر اذلجػريُت،رسالة دكتوراه يف األدب ،إشراؼ الدكتور زلمد زمرم ،جامعة تلمساف2007/2006 ،ـ.
 جعفػرم مبػارؾ :العالقػػات الثقافيػة بػُت تػوات كالسػوداف الغػريب خػػالؿ القػرف  12ى ػ 18/ـ ،ط،1دار السبيل بن عكنوف ،اجلزائر.
 اجلوزجاين اخلراساين أبو عثماف سعيد بن منصور بن شعبة :سنن سعيد بن منصور ،حتقيق حبيبالرمحن األعظمي ،ط ،1ج ،2الدار السلفية ،اذلند1982 ،ـ.

 -أيب داكد أبو داكد سليماف :مسند أيب داكد الطيالسي ،حتقيق زلمد بن عبد احملسن الًتكي ،ط،1

ج ،2دار ىجر ،مصر1999 ،ـ.

 -الرقادم الكنيت زلمد بن مصطفى بن عمر بن زلمد بن احلاج عمر :نبذة عن حياة الشيخ موالم

عبد اهلل الرقاين ،سلطوط ،دكف رقم ،نسخ شارم الطيب بن عبد اهلل ،خزانة كوساـ ،أدرار ،اجلزائر.
 رقاين زلمد بن موالم أمحد :حفيد الشهيد موالم عبد اهلل كالقيم على خزانتو كمقتنياتو كباحثمن أسرة الرقاين كحامل كرد الطريقة ،مقابلة شفوية ،رقاف يوـ  16ابريل .16:30 ،2017
 -مساعيلي موالم عبد اهلل :دكر الزاكية الرقانية يف ادلقاكمة الوطنية كالكفاح ادلسلح ،نشرية ادللتقى

الوطٍت البعد الركحي للمجتمع اجلزائرم كدكره يف حتقيق االستقالؿ ،ادلنعقد يومي 16 -15 :ديسمرب
2012ـ ادلوافق لػ 03 - 02 :صفر 1434ىػ ،تنظيم مدرية الشؤكف الدينية بوالية ادرار.

 -مساعيلي موالم عبد اهلل :جهادية الزاكية الرقانية كتأثَتىا يف توات ،الزكايا اجلزائرية كدكرىا يف

مكافحة االستعمار ،أعماؿ الندكة السنوية السابعة ختليدا إلحياء مآثر الشيخ 14 ،مام ،2012
نشر مجعية زاكية الويل الصاحل الشيخ سيدم موم سليماف بن علي رضي اهلل عنو بقصر أكالد أكشن
أدرار اجلزائر.
 غيتاكم موالم التهامي :سلسلة النواة يف إبراز شخصيات من علماء كصاحلي إقليم توات ،جزآف،ط ،1ادلطبعة احلديثة للفنوف ادلطبعية ،اجلزائر.2001 ،
 غيتاكم موالم التهامي :لفت األنظار إىل ما كقع من النهب كالتخريب كالدمار بوالية أدرار إبافاحتالؿ االستعمار ،د ط ،العادلية للطباعة كاخلدمات ،اجلزائر.2013 ،
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 -قدم عبد اجمليد :صفحات مشرقة من تاريخ مدينة أكلف العريقة ،دكف دار نشر.2006 ،

 مريوش أمحد :التوسع الفرنسي يف اجلنوب اجلزائرم كردكد فعل ساف اذلقار  ،1916ادلصادر رللةسداسية يصدرىا ادلركز الوطٍت للدراسات كالبحث يف احلركة الوطنية كثورة أكؿ نوفمرب  ،1954العدد
 ،11السداسي األكؿ  ،2005ص ص  111ػ .148
 -مياسي إبراىيم :توسع االستعمار الفرنسي يف اجلنوب اجلزائرم  1881ػ  ،1912منشورات

ادلتحف الوطٍت للمجاىد ،اجلزائر.1996 ،

 -مياسي إبراىيم :الصحراء اجلزائرية من خالؿ االستكشافات قبل كبعد االحتالؿ ،ادلصادر رللة

سداسية يصدرىا ادلركز الوطٍت للدراسات كالبحث يف احلركة الوطنية كثورة أكؿ نوفمرب  ،1954العدد
 ،12السداسي الثاين  ،2005ص ص  37ػ .64

 نسيب زلمد :زكايا العلم كالقرآف باجلزائر ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،د ت.- C. Tillion: La conquête des oasis sahariennes opérations au
Tidikelt, au Gourara, au Touat, dans la Zousfana et dans la
Saoura en 1900 et 1901, éditeur militaire, paris, 1903.
- Henri Coudreau: la mission Flaman occupation d'In – Salah,
– mouvement géographique, revue de géographie, t46, janvier
juin 1900.
- Henri Froidevaux: L'occupation d'In-Salah et ses
conséquences géographiques, la Géographie Bulletin Société de
Géographie, Tome 1, 1'' Semestre 1900.
- Léon Lehuraux: le conquérant des oasis colonel Théodore
Pein, Préface du General Nieger, librairie plon, Paris, 1935.
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