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  بسم ا الرمحن الرحيم

    ﴾ يرزقون رهبم عند أحياء بل أمواتاً ا سبيل يف قتلوا الذين حتسنب وال ﴿
  .169آل عمران اآلية 

 ًإىل كل الشهداء الذين سقطوا يف ميدان الشرف من أجل أن نعيش أحرارا  .  
  برمحته الواسعة وجعلين  ,إىل روح والدي ووالدتي رمحهما ا  صاحلاً هلما إن شاء ا عمال  

  وزوجيت نور بـييت وحيـاتي    ,وإىل أهلي وعائليت الصغرية : شقيق الدم والروح الشيخ عالل, 
د أمحد .:      ي عيناي اتوولداي قرفاطمة الزهراء وسي  

    إىل الدراسـة بعـد عدت وإىل األخ والصديق أد. عبد الرمحن بعثمان الذي بفضله بعد ا
  انقطاع دام عقداً ونيف .

 .        وإىل زميلي وشريكي يف املذكرة والدراسة والوظيفة األخ عبد اللطيف خبوتي  
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  هذا الدرج من سالمل النجاح وصلت إىل مساعداهتم و تشجيعهم و دعواهتم كل األحبة الذين بفضل إىل 

 و دروب العلم الطويلة .

  رزقها الفردوس األعلى وجعلها يف أعلى عليني مع النبيني والدتي  روح إىل الغالية رمحها ا
  .والصديقني و الشهداء وحسن أولئك رفيقاً

  ألحد من خلق رهبم ، من دفنت بالرتب أعظمهم ونسيوا كأن مل إىل  أولئك الذين ال حيملون يف قلوهبم غال
  أهدي منفعة هذا العمل صدقةً جارية هلم . ,يف الدنيا و مل يرتكوا ما يستمر به عملهم , يكونوا يوماً 

  و بدعواتهعد من ب إىل ن,  انبسط الطريق أمامي   فضل اإىل من علمين أن  ، و حتول الصعب إىل سهل وهي
الغايل ، إىل أبي  واإلحلاح كد، و أن املنى ال تدرك إال بال  احلياة صرب وكفاح و أن العلم هو الوسيلة و السالح

  شفاه ا و أرجع له نور عينيه من جديد .

   عبد أستاذي ,  مهيت  لطرق باب تاريخ املنطقة  و شحذ, إىل  من  بعث يف  نفسي حب  العلم و التطلع
  طهريي          .الكريم  
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  البحث : مختصرات قائمة          

  تر : ترجمة           

  تح : تحقيق           

  إ : إشراف           

  ج : جزء          

  ت : توفي           

  ه : هجري          

  م : ميالدي           

  سيدي : زاوية . س ز           

  بدون دار نشر وطباعة ب د ن و ط :           

  ب ت : بدون تاريخ           

  ب إ ك : بدون إسم كامل           

A.G.P            ألفريد جورج بول :  

H.bissuel            هنري بيسيال :  
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من إقليم توات , هذا األخري أرخبيل من القصور الطينية وواحات  اً وجغرافي اً تارخيي ًا ورارة جزءڤمنطقة تعترب         
التوقف عند عجائب تلك القصور ,  النخيل يف اجلنوب الغريب للجزائر , فاملار على الصحراء الكربى البد له من

ا جزر خضراء عذراء يف حبر قاحل من الف رمال ال يكاد يصدق ما تراه عيناه يف هذه املنطقة , واليت تبدو كأ
م   مناطقهواحلمادات والسبخات , وقد تفاجأ الكشافني والرحالة من حضارة ونظارة إقليم توات و  , إىل درجة أ

  كتبوا عنها بإعجاب ونقلوا عنها لساستهم ودوهلم بإسهاب .

يًا , مما لقوافل التجارة واحلجيج , فقد ازدهر وشكل حضارة جذابة اقتصاديًا وثقافمركز عبور اإلقليم  ونظرًا لكون
ا وحماولتهم اهليمنة عليها  م  جعله أيضًا حمل أطماع أجنبية على مر العصور , فقد عرف توافد لليهود واستيطا

يًا م , وكذلك تعرض لعدة حماوالت لإلستيالء عليه وإخضاعه اقتصاديًا وروح 15جتاريًا وثقافيًا خاصة يف القرن 
م ,  وألن اإلقليم معروف بإشعاعه العلمي والثقايف وأمهيته  16سالطني السعديني خاصة يف القرن من طرف 

  التجارية املتحررة , فقد استعصى كثريًا على تلك الدول , ولطاملا بقي كمنطقة حرة سياسيًا واقتصاديًا .

مبناطقه  توات إقليم شكلم ,  19وطيلة فرتات قدمية ومتقطعة من التاريخ , وإىل غاية منتصف وأواخر القرن 
رق أو  أو عرق عن عبارةأراضيه  حيث الشمال اجلزائري واملغريب ، عن القاسية والوعرة والبعيدة جغرافيتهالث و الث

طاعة ما أو الجيء   عن متمرد أو خارج لكل مالذاً شَكل القاسي ,  الصحراوي مناخه جفاف إىل إضافة شط ،
هول يف أعماقهكر أو فر , أو ب   اإلسرتاتيجي . بتجارته أو بزيارته على موقعهار , أو م احث عن اكتشاف ا

كما عرف اإلقليم وصول بعض الكشافني األوروبيني , والتجاء بعض زعماء املقاومة الشعبية إليه مثل ثورة 
, ومقاومة أوالد سيدي الشيخ من خالل جلوء وريثها الشرعي  1870بوشوشة اليت بويع زعيمها يف عني صاحل 

 يف التارخيي اإلقليم دور يتغري مل للجزائر ، ستعماريةاإل احلقبة وطيلة,  1883لدول الشيخ بوعمامة ملنطقة د
 بالعتاد لإلمداد بالغ األمهية وموقعًا  للراحة وجتدد املقاومة ، ارتكاز نقطة منه اختذوا الذين للمقاومني ملجأ استمراره
مما للمقاومة ,  جمددًا  واإلستعداد الفلول لتجميع ومركزًا  انكسار ، أو أي هزمية بعد لإلحتماء آمنًا  ومهربًا  واملؤن ،

ال لألطما    . ع الفرنسية اإلستعمارية حول إقليم توات ومناطقهفتح ا

وعلى هذا األساس وحبكم أننا من أبناء املنطقة واإلقليم فقد أثارت فينا نزعتنا اجلهوية اإلجيابية حب البحث 
أن املوضوعات العلمية والتارخيية احمللية أصبحت تستقطب العديد من الباحثني  واإلهتمام بتارخينا احمللي , وال شك

ا ال  الطلبة واألكادمييني , نظرًا ملا هلا من تأثري واضح على اجلانب اإلجتماعي والسياسي والثقايف , ونظرًا لكو
  تزال جماالً خصبًا وباكورة علمية عذراء حتتاج للنبش واإلثارة .
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أمنوذجًا , يف مرحلة حساسة من مراحل  ورارةڤرة البحث والكتابة عن تاريخ إقليم توات : منطقة ومنه جاءتنا فك
" اإلحتالل الفرنسي لمنطفة التاريخ اجلزائري املعاصر , ارتأينا أن نسلط عليها الضوء ونسميها حتت عنوان 

  . م " 1903 - 1900رد الفعل الشعبي  و ورارةڤ

 هامة مرحلة , وهي ورارةڤسردًا تارخييًا ألهم األحداث املصاحبة للغزو الفرنسي يف منطقة  املذكرة موضوع يتضمن
 الفرنسي اإلحتالل صاحبت اليت التحوالت نتيجة عامة ، بصفة واجلزائر خاصة بصفة توات تاريخ إقليم يف

ا  عرفت اليت الصحراوية احلواضر من حاضرة والتحليل بالدراسة يستهدف وهام حيوي موضوع وهو ، وانعكاسا
هذه  أدت قد و ، التجارية الطرق مسار على ملوقعها نظرًا  الفرنسي , املنظور يف والعسكرية اإلسرتاتيجية بأمهيتها
  .لفت اإلنتباه إليها  منا تطلب مما احلياة جوانب خمتلف يف تغريات إحداث إىل احلال بطبيعة الوقائع

  اختيار الموضوع :  دوافع

   :الذاتية/ األسباب 1

اجلهادي والثوري حبكم إنتمائنا للمنطقة جغرافيًا  ورارةڤإحساسنا باملسؤولية العلمية اجتاه تاريخ منطقة  -
  .وتارخييًا وحضاريًا 

ا املنطقة قبل وأثناء فرتة اإلستعمار  - رغبتنا الكبرية يف التعريف باألحداث التارخيية الكربى اليت شهد
  .الفرنسي هلا

اهدين يف املنطقة من تضحيات وبطوالت للوطن الغايل ,  إعجابنا الكبري - مبا قدمه الشهداء األبرار وا
 وهو ما ينبغي التفاخر به والتدوين له .

   :/ األسباب الموضوعية2

طبيعة التخصص كوننا طالب ماسرت يف تاريخ املغرب املعاصر فرضت علينا تقصي احلقائق وتسليط  -
 ورارةڤومنطقة  –لتهـميش التارخيي اليت يعيشهـا إقليم توات عمومًا الضوء على أهم الوقائع وحالة ا

  .رغم ما تتفرد به من مميزات وما حتفل به من مآثر األحداث -خصوصًا 
  .ندرة البحوث والدراسات األكادميية العلمية والتارخيية حول املنطقة يف احلقبة اإلستعمارية الفرنسية -
ا تتميز بأكرب حصة من اجله ورارةڤإعتبار تاريخ منطقة  - ادي حقالً خصبًا للبحث والدراسة , خاصة أ

اهدين يف إقليم توات    .املعارك والشهداء وا
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   :/ أهداف البحث3

ة املستعمر الفرنسي ورارةڤإبراز الدور الذي أدته  -   .يف مقاومة وجما
  .يزال جمهوالً  اجلهادي ال تنبيه الدارسني والباحثني يف جمال التاريخ إىل وجود جانب من تارخينا -
  .املسامهة يف محاية تاريخ املنطقة من غياهب النسيان وتذكري اخللف بأجماد السلف -
 .حماولة الكشف عن اإلسرتاتيجية اليت إتبعتها فرنسا يف إحتالل املنطقة  -

  إشكالية البحث :

ملذكرة املاسرت , تتمثل إشكالية هذه هلذه األسباب واألهداف وغريها فضلنا اختيار هذا املوضوع البكر حمورًا 
اية القرن  م , والعوامل املسامهة يف جذب  19الرسالة يف استقراء األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمنطقة يف 

اإلستعمار الفرنسي , وأهم مراحل ومظاهر اإلحتالل الفرنسي واملقاومة الشعبية ضده , والسياسة اإلستعمارية 
   قة .ولية يف املنطاأل

حاول االستعمار الفرنسي يف اجلزائر أن يتوسع إىل صحراءها ؛ لتحقيق هدف ربط مستعمراته املرتامية فقد 
ا ومشاهلا ، ومل يكن ليتأتى له ذلك إال باحتالل الصحراء اجلزائرية ؛  األطراف يف القارة اإلفريقية بني وسطها وغر

ا تعترب حلقة الربط  بني هذه املستعمرات ،  ستكشافية إىل الصحراء دت فرنسا لذلك بإرسال البعثات اإلفمهأل
، كما أدركت فرنسا أن احتالل اجلنوب هو ضمان الحتالل كامل البالد ؛  ورارةڤاجلزائرية واليت من بني مناطقها 

هلا ومقرًا للتعبئة البشرية واملادية , وبالفعل فقد  الن الثورات الشعبية كانت جتد يف اجلنوب والواحات معقالً 
ت فرنسا مبقاومة عنيفة قبل وأثناء غزوها للمنطقة .   جو

  :ولتوضيح إشكالية هذا البحث أكثر ميكن طرح التساؤالت اجلزئية اآلتية 

ودوافع احتالهلا ؟ وكيف جسدت فرنسا غزوها  وما عالقتها بإقليم توات ؟ وما ظروف ورارةڤما هي منطقة   -
  للمنطقة ؟

وما موقف الزعامات التقليدية وردة فعل سكان املنطقة من اإلحتالل الفرنسي ؟ وإىل أي مدى جنحت أو  -
  فشلت ؟ 

  وما اآلليات التنظيمية اليت استحدثتها فرنسا يف ذلك ؟وما أهم مظاهر السياسة اإلستعمارية األولية ؟  -
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  إطار البحث :
م ,  1903و  1900م بني سنيت  20إطار البحث الزماين واملكاين للمذكرة فقد حصرناه عند مطلع القرن  أما

أواخر العقد األول من م ويف أقصى احلاالت وصوالً إىل  19مع اإلهتمام مبا له عالقة بالبحث يف أواخر القرن 
, وتلك هي الفرتة الزمانية اليت حاول فيها املستعمر الفرنسي ولوج املنطقة وإخضاعها , ويف نفس  م 20القرن 

الوقت تزامن رد الفعل الشعيب األويل ضده , من مقاومة شعبية مسلحة وغري مسلحة رافضة لإلحتالل , ويبقى 
ال الزماين حتديدًا لبحثنا على أساس دراسة حيثيات الغزو الفرنس ي للمنطقة , وليس التوسع يف مرحلة هذا ا

  م . 1962م إىل  1900اإلحتالل اليت امتدت من سنة 

زاوية  إىل من قصر كربتن جنوباً  املمتدة التارخيية حدودها يف ورارةڤ فتشمل منطقة للبحث املكانية احلدود أما
 على ميتد إقليماً  توات من جتعل اليت الباحثني أغلب عند الشمولية النظرة عن عوضًا  الدباغ وتبلكوزة مشاالً ،

ال ختتلف إطالقًا عن نفس املصري  ورارةڤرغم أن منطقة ’  )تيدكلت  توات ، ، ورارةڤ ( الثالث  املناطق
  واألحداث اليت عاشها كل إقليم توات .

يف أي دراسة تارخيية فمن غري املعقول أال نذكر إقليم توات ولو إشارًة , وهلذا فكثريًا  ورارةڤفحينما نتطرق ملنطقة 
كلما   ورارةڤمن األحداث واملعلومات ستكون مشرتكة بني كل مناطق توات , إمنا يبقى علينا الرتكيز على منطقة 

اجلزائرية يف التقسيم اإلداري  كانت تندرج ضمن والية أدرار ورارةڤسنحت لنا الفرصة , كما ال ننسى أن منطقة 
  م , واآلن صارت املنطقة تشكل والية إدارية خاصة بنفسها تسمى والية تيميمون اجلزائرية . 2021قبل سنة 

  مناهج البحث :

 اليت التارخيية األحداث رصد يف التاريخي المنهج استخدمنا بالدراسة اخلاصة اإلشكالية عن اإلجابة أجل ومن
 تاريخ يف املعلمية احملطات أهم عند بالوقوف اإلحتالل ، وأثناء قبيل وما جاورها يف إقليم تواتاملنطقة  عرفتها

 باإلحتالل املنطقة وعالقتها طبعت والثقافية والسياسية اليت واالقتصادية اإلجتماعية الظواهر حتليل مع املنطقة ،
أوضاع املنطقة وأسباب اإلحتالل  مسارات تتبع يف الوصفي واإلستقرائي األسلوب كما وظفنا فيها ، الفرنسي

 ذلك كل وتدعيم أياها وفق ترتيب زمين ،مربزين  وحتليلها استقرائها مث بوصفها وأحداث الغزو واملقاومة ،
  باستنتاجات وشواهد موضوعاتية .

  صعوبات البحث :

 ، ومجعها املادة عن البحث مبرحلة بعضها يرتبط ، مجّة ومتاعب صعابًا  الدراسة هذه إجناز سبيل القينا يف وقد
 تلخيصها ميكن ، والبعض أيضًا يتعلق بشؤوننا اخلاصة واملهنية , والرتكيب والتحّقق التحرّي مبرحلة اآلخر والبعض

 : التالية  النقاط يف
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عجب كل العجب أن جتد املنطقة تعج إلحتالل من جهة , ونشح املعلومات والكتابات عن فرتة ا -
لكن قليالً جدًا منها ممن ترك أثرًا عن بدايات اإلحتالل , وازدياد شحها وصعوبتها بضيق اإلطار  باملخطوطات ,

 املكاين والزماين للبحث من جهة أخرى .
تضارب املعلومات بني املصادر واملراجع واملقابالت الشفوية , مما استهلك منا وقتًا طويالً لتقريب املعلومة  -

  نًا كثرية كانت اخليبة مصرينا .الصحيحة وتدقيقها , وأحيا
حبكم عدم اختصاصنا وحتكمنا يف تقنيات الرتمجة , , الفرنسية للعربية و  األمازيغية صعوبات الرتمجة من املصادر -

ا وأرشيفها .   ناهيك عن صعوبة احلصول على املصادر األجنبية وحنن يف بيئة صحراوية بعيدة عن مكتبا
بيننا كطالبني أحدنا يف دلدول واآلخر يف تسابيت من جهة , وبيننا كموظفني يف صعوبات املسافات والتنقل  -

, وصعوبة  19, خاصة وحنن يف زمن كورونا كوفيد  التعليم أحدنا يف أوقروت واآلخر يف شروين من جهة أخرى
  التوفيق بني الدراسة والعمل والتنقل للجامعة .

  الدراسات السابقة حول الموضوع :

 معظمها أن يف الفرتة األخرية , إالّ   ، فقد ظهرت وتنوعت توات بإقليم املرتبطة التارخيية الكتابات فيما خيص
وأدرج بعضها شيئًا من سرد األحداث األوىل لإلحتالل  ، بشكل عام والثقافية اإلجتماعية الدراسات مست

 :نذكر من هذه الدراسات بعض النماذج األكادميية مثل ,  وتوسعاً  الفرنسي لإلقليم , لكن ليس ختصصاً 

 لمحمد  " المحلية الوثائق خالل من تاريخية دراسة ه 13 و ه 12 القرنين خالل واألزواد " توات/ 1
 بواكري من تعّد  ، اجلزائر جامعة من التاريخ يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة األصل يف وهي,  حوتية

ق فيما خاصة ، التوايت للمجتمع التأصيلية الدراسات نات بتحليل يتعّل  الوافدة أو املستقرة والقبائل واألجناس املكوّ
بينها , كما أعطت إشارات وملمحًا عن األحداث األوىل  فيما الناشئة العالقات وطبيعة ، توات إقليم على

  . ورارةڤاملصاحبة لإلحتالل كالبعثات اإلستكشافية , وجلوء الشيخ بوعمامة إىل 

 يف وهي أيضًا  ، فرج محمود لفرج " الميالديين عشر والتاسع عشر الثامن القرنين خالل توات " إقليم/ 2
 بداية شّكلت حيث ، اجلزائر جامعة من التاريخ يف الثالث الدور دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة األصل

ف باملنطقة عام , لكنه عرَ  سياق ضمن كانت معاجلتها أنّ  رغم ، لدراسة تارخيية مستقلة عن املنطقة تأسيسية
  وذكر معلومات هامة عن ظروف اإلحتالل واملقاومة .

ترب حبق , وهذا الكتاب يع " إلبراهيم مياسي 1934- 1837" اإلحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية / 3
اليت ركزت على اإلحتالل الفرنسي يف الصحراء اجلزائرية , وتكمن أمهيته يف ختصيص  من أهم الدراسات واملؤلفات

باب كامل من ثالث فصول لإلحتالل بإقليم توات مبناطقه الثالث , كما ربط أحداث اإلحتالل بني مناطق 
  األخرى , وهو ما احتجنا له يف عناصر املقاومة والسياسة اإلستعمارية مثالً .اإلقليم وجهات الوطن 
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وهي يف  م ضد اإلستعمار الفرنسي " 1924- 1881" المقاومة الشعبية في منطقتي تيديكلت والهقار / 4
 2020األصل مذكرة ماسرت للطالبة تينهنان ساملي حتت إشراف أد. حممد مرغيت عن جامعة أدرار دورة أكتوبر 

م , ورمبا كانت هذه الرسالة اجلامعية سبقًا خاصًا بدراسة تارخيية أكادميية عن إحتالل منطقيت تيديكلت واهلقار , 
يلتقي موضوعنا معها يف ظروف ودوافع اإلحتالل والقواسم املشرتكة يف إطار اإلقليم التوايت , ويف املقاومة الشعبية 

  ولية .احمللية , ويف السياسة اإلستعمارية األ
ذا العمل املتواضع قد  ورارةڤلكن عن ختصيص دراسة تارخيية عن احتالل منطقة  لوحدها , فإنه حيق القول أننا 

  ها املشرف احملرتم .انكون السباقني واألوائل , وهنا تكمن الصعوبة واملهمة الثقيلة واملشرفة اليت بوأن

  أهم مصادر ومراجع البحث :

  المصادر :
أو حىت احتالل إقليم  ورارةڤلقد وجدنا صعوبة بالغة يف احلصول على مصادر خاصة مبوضوع احتالل منطقة 

  توات , لكن رغم ذلك فقد استندنا على بعض املصادر اهلامة جدًا مثل :
marocaine au Sahara de 1504 à  Quatres Siécles d’histoire,  (A.G.P)MARTIN 

 , lebrarie felix alcan , paris 1923 1904   
هذا الكتاب الفرنسي كان مصدر حقيقي على شكل شاهد على العصر , حيث استفدنا منه كثريًا يف الرواية 
الفرنسية لوقائع احلمالت الفرنسية على املنطقة , وإلعطاء معلومات واعرتافات خاصة من العدو على املقاومة 

أهم أحداث الغزو  نع غري بعيدكان , )  جورج بول الكتاب ( مارتن ألفريد الشعبية , السيما أن صاحب
  . أنذاك الفرنسي للمنطقة

 َ فت باملنطقة ومل ا عرَ ا وأوضاعها قبل اإلحتالل الفرنسي ومصادر أخرى على قدمها , إال أ حت لتارخيها وجمتمعا
العياشية لعبد اهللا حممد العياشي , ومناهل الصفا , منها العرب وديوان املبتدأ واخلرب إلبن خلدون , والرحلة 

  للفشتايل , ووصف إفريقيا للوزاين ....
باإلضافة إىل مصادر شفوية حصلنا عليها من خالل مقابالت شخصية مع فاعلني ومهتمني بتاريخ املنطقة , على 

بعنوان  وله كتاب تارخيي ورارةڤرأسهم شيخ زاوية بدريان عبد امللك صويف , وهو يف حد ذاته مهتم بتاريخ منطقة 
مل يطبع بعد , واحلاج محو بريكي من حفظة الرتاث الزنايت احمللي , ومن كبار السن  خالل مخسة قرون " ورارةڤ" 

  يف قصر زاوية سيدي احلاج بلقاسم بتيميمون , ومثله عمي عبد اهللا سيدي عمر يف شروين .

  المراجع :
اختيار موضوع البحث , هو كتاب " اإلحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية كان أهم مرجع والذي شجعنا حىت يف 

ر لنا كنوزًا معرفية هامة جدًا , عن وقائع وأحداث احتالل م " إلبراهيم مياسي , حيث وفَ  1934- 1837
الشعبية من مرحلة البعثات اإلستكشافية إىل فصول السياسة اإلستعمارية اليت أعقبت مرحلة املقاومة  ورارةڤمنطقة 
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" توسع اإلستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب للجزائر  ىل أطروحته يف الدكتوراه املوسومة بعنوان, باإلضافة إ
1881 -1912 . "  

 جبزئيها األول والثاين , وهو  توات " منطقة إىل العلية وبدوره كتاب العامل اجلليل الشيخ حممد باي بلعامل " الرحلة
 حيمل إذ  , يف قصور املطارفة وشروين املقاومة أحداث بفهم يتعلق ما يف خاصة حبثنا يف حملي أساسي مرجع
هناك من يصنفه ضمن املصادر احمللية حبكم قرب إطاره الزمين , بل  والتاريخ احمللي الرتات من كبرية ثروة كتابه

  . حملية ملخطوطات تفرقةم أوراق كثريًا منقة , وحبكم اعتماده على حتقيق  بفرتة اإلحتالل الفرنسي للمنط

وحىت ال نبخص الناس أشياءها فإن أطروحة الدكتوراه بعنوان " احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية يف توات إبان 
" لصاحبها الزميل عبد اهللا بابا , كان هلا باع ال يستهان به يف إفادتنا  1962-1900اإلحتالل الفرنسي 

موالي التهامي وال ننسى كذلك كتاب  مبعلومات وإحصائيات هلا عالقة بزمن اإلحتالل الفرنسي للمنطقة ,
غيتاوي " لفت األنظار إىل ما وقع من النهب والتخريب والدمار بوالية أدرار إبان احتالل اإلستعمار " , ومسامهة 

ة  أد. ا حمفوظ رموم يف جملة احلوار الفكري بعنوان " اإلحتالل الفرنسي ألقصى اجلنوب الغريب اجلزائري وا
فية " , وكلها كتابات صبت يف موضوع البحث وتكلمت بإسهاب عن بدايات اإلحتالل الفرنسي العسكرية والثقا

  إلقليم توات , وتداعياته ...

  خطة البحث :

وللخوض يف اإلجابة عن أسئلة اإلشكالية املطروحة , اتبعنا خطة حبث ترتكز على مقدمة ومدخل عام وثالثة 
لنا مثّ  ، مرحلي استنتاج ويعقبها وجيز متهيد يسبقها ، تفصيلية مباحث على فصل كلّ  حيتويفصول وخامتة ,  ّ  ذي

   وبيبليوغرافيا وفهارس . صلة ذات مبالحق املذكرة

, مبحث متهيدي يعرف باملنطقة من حيث التسمية والقصور , والنبذة التارخيية واجلغرافية  يعتبر المدخل العام
والتمييز بينها وبني غريها , ولكي يأخذ معه  ورارةڤيف معرفة املوجزة , كي ال جيد الغريب عن املنطقة أي حرج 

  مكتسبات قبلية عن بعض التسميات واألماكن اليت سيذكرها البحث .

قبيل اإلحتالل الفرنسي , عن أوضاع وظروف املنطقة  ورارةڤ, فهو يتحدث عن منطقة أما الفصل األول 
إليه بعد ذلك , وعن  ل واقع حاضرة تينجورارين وما آلتاجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا , لتقريب املعىن حو 

إبراز عالقتها باألهداف  انت مباشرة أو غري مباشرة , وبالتايلأهم دوافع فرنسا يف احتالهلا للمنطقة , سواءًا ك
  اإلستعمارية املرجوة وليس من باب العفوية والصدفة .

, فهو صلب موضوع البحث حبكم تطرقه ملراحل وحمطات الغزو الفرنسي , بدءًا باخلطوات أما الفصل الثاني 
 اً حتالل كان خمططاألوىل اليت مهدت لإلحتالل الرمسي , واليت اجتهدنا يف إبرازها حىت يعرف القاريء أن هذا اإل
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له , مرورًا بأهم وقائع وكرونولوجيا الغزو الفرنسي حبمالته وطوابريه , واليت تداخلت فيها أيضًا أحداث الغزو 
الفرنسي ملنطقيت تيديكلت وتوات الوسطى , حبيث مل نكن مبنأى عن ذكرها ولو اختصارًا , على أساس ترابط 

  وتزامن األحداث يف كل اإلقليم التوايت .

فقد خصصنا فيه مبحثني للمقاومة الشعبية وهو ال خيتلف يف أمهيته عن الفصل الثاين , , أما الفصل الثالث 
ا , وبالدور الذي لعبته زوايا وشيوخ املنطقة من جهة  احمللية , املسلحة والثقافية , مبعاركها ووقائعها ورجاهلا ومآال

ا إدراج موروث األهليل كنموذج فريد من نوعه أمهله كثريًا من , ودور املوروث الشعيب من جهة أخرى , وقد تعمدن
ية الباحثني , حيث ال نكاد نسمعه إال مشافهةً , فحاولنا تدوين شيئًا عن دوره يف املقاومة الثقافية , الساع

تمع الـ بلفت وراري من تأثري السياسة الفرنسية اإلستعمارية , وختمنا الفصل األخري ڤللحفاظ على كينونة ا
اإلنتباه للسياسة الفرنسية األولية , واليت راحت تنتهجها منذ وصوهلا للمنطقة , وهو ما يفضح نواياها اخلبيثة اليت 

ا لفرض وجودها وإطفاء شعلة املقاومة , كي يستتب هلا األمر لنوايا وأهداف أخرى , بانت على  سعت 
ا احملطة األخرية للمقاومة م , هذه السنة اليت يتوق 1903ما بعد سنة  حقيقتها يف ف عندها حبثنا على أساس أ

  الشعبية املسلحة .

 ، ومباحثها السابقة الدراسة فصول عرب تدرجيياً  به خرجنا وما ، نتائج من توّصلنا إليه ما,  وعرضنا في الخاتمة
مناها ينا قد نكون أن ورائها من نرجو ، املأمولة والتوصيات املقرتحات من جبملةٍ  طعّ  أو ، حّقها بعض الدراسة وّف

ا من جبانٍب  األقل على أحطنا  فقط وحده للُحسن سبيل وال ، قط اخلطأ يف الوقوع من مندوحة ال إذْ  ، مستلزما
ّ  عزّ   اهللا سائلني ،  من واهللا ، تعاىل لوجهه خالصًا  املبذول املتواضع اجلهد هذا يكون , وأن والسداد التوفيق وجل

  . وباهللا التوفيق إن شاء اهللا القصد وراء
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 1التسمية والقصور:  
وهي كلمة بربرية حملية تعين " ,  2ورارينڤتيـورارين أو بصيغة أخرى تيكورارين أو ڤعرفت قدميًا بإسم تينـ  

 3املعسكرات " وهو اإلسم الذي اشتهرت به املنطقة خارج اإلقليم , عند املؤرخني واجلغرافيني وأصحاب املسالك

يليقول عنها ,  ورارا وأولياؤها الصاحلون يف املأثور الشفاهي واملناقب واألخبار احمللية ) ڤيف كتابه ( قصور  رشيد بّل
رارت"  اليت تعين" التخييم" , لنالحظ أنه أثناء ڤورارين وهي صيغة مجع"  تاڤ: هي نتيجة تعريب الكلمة الرببرية تيـ

ارة ) اليت تعين " ڤور" ( مفردها ڤورارا " من لفظة " " ڤ التعريب احلايل لألمساء الرببرية , ال يرتدد البعض يف مقاربة
َحالً يف طريقهم إىل اإلستقرار , فقد ابتنوا هضبة صغرية " , وألن الزناتيني األوائل الذين أقاموا باملنطقة كانوا رُ 

م مث فيما بعد قرروا بناء مساكن باحلجارة  .  4أطواقًا ملاشيتهم و حلفظ خريا

ورارة جزء من حواضر توات أم هو منفصل عنها ؟ فإننا جند عدة مصادر ومؤرخني ذكروا ڤإقليم أما عن : هل 
  ورارة كمنطقة متميزة عن إقليم توات رغم الروابط املشرتكة بينهما , فمثالً :ڤ

 5ذكرها إبن خلدون كذا مرة فقال عنها " وفواكه بالد السودان تأيت من توات وتيكورارين ووركالن "  - 1
يضًا " فلما ملكت زناتة بالد املغرب ودخلوا إىل األمصار واملدن , قام هؤالء املعقل يف القفار وقال أ

وتفردوا يف البيداء , فنموا منوًا ال كفاء له وملكوا قصور الصحراء اليت اختطها زناتة بالقفر مثل قصور 

                                                             
اقتصادية  مصاحل بينها جتمع الواحد ، األصل ذات عشائرية جمموعات يضم مشرتك ، جغرايف فضاء عن عبارة :القصر.  1

 اليت الواحة به , حتيط والرحبة السوق مثل ضرورية أخرى مرافق وعلى أكثر ، أو واحدة قصبة على ويشتمل وأمنية ، واجتماعية
إ : أد. مبارك جعفري , احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية بتوات إبان والضريح , أنظر : عبد اهللا بابا ,  واملقربة النخيل بساتني تضم

اريخ احلديث واملعاصر , م من خالل سجالت احملكمة الشرعية , مذكرة دكتوراه يف الت 1962-1900اإلحتالل الفرنسي 
  27, ص  2018/2019موسم  –جامعة أدرار 

ختتلف كتابة الكلمة ما بني احلرف ق أو احلرف ڤ أو احلرف ك أو احلرف ج , ألن نطقها يعتمد على اللفظ الرببري ذي .  2
  GAاحلرف األعجمي الذي ال يوجد يف العربية , ويقابله يف اللغات األجنبية الصيغة املنطوقة 

  81, ص  2011الصديق حاج أمحد , التاريخ الثقايف إلقليم توات , الطبعة الثانية , منشورات احلرب , اجلزائر .  3
يلرشيد .  4  بورايو , املركز احلميد عبد تر : واالخبار احمللية , واملناقب الشفاهي املأثور يف الصاحلون أولياؤها ,  قصور قورارا و بّل

  38,  37, ص ص  2008,  03اجلزائر , العدد  –التاريخ  ما قبل عصور يف للبحوث الوطين
  93, ص  1981بريوت  - , دار الكتاب اللبناين  1إبن خلدون , العرب وديوان املبتدأ واخلرب , ج.  5
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تيكورارين شرقًا , وكل واحد  السوس غربًا , مث توات مث جودة مث متنطيت , مث واركالن مث تاسبيبت , مث
  . 1من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور عديدة .... )

ووصفها احلسن الوزان فقال " تيكورارين منطقة مأهولة يف صحراء نوميديا بعيدة بنحو مائة وعشرون ميالً  - 2
,  عن شرق تسبيت , حيث يوجد ما يقرب من مخسني قصرًا , وأكثر من مائة قرية بني حدائق النخيل

 . 2وسكان هذه املنطقة أغنياء ... " 
كما وصفها عبد العزيز الفشتايل يف كتابه مناهل الصفا , فقال " قطر توات أوسع وطنًا وأفسح جماالً ,    - 3

وأقرب للسودان اتصاالً وجوارًا , وقطر تيكورارين هو أعظم اشتهارًا وأعرف نقيبًا , وأشد شوكةً وأخشن 
 .  3جانبًا " 

شي يف رحلته بني توات وما بعدها حيث يقول " مث ارحتلنا من توات بعدما حلق بنا محلة ويفصل العيا  - 4
ممن يريد احلج من أهلها يوم اخلميس السابع من مجادى األوىل , وخلفنا قرى توات وراءنا وعدلنا ذات 

 . 4اليسار إىل بالد أوكرت , ونزلنا بقرى الدغامشة قرب زاوية سيدي عبد اهللا بن طمطم ... " 
,  2021يف يومنا هذا , هي والية إدارية كاملة الصالحيات مبوجب مرسوم رئاسي منذ سنة  ورارةڤومنطقة 

ا اختصار بربري لكلمة " تني  عاصمتها حاليًا مدينة تيميمون اليت اختلفت املصادر يف حتديد معناها واألغلب أ
, مث على حسب ما أورده د. الصديق حاج  5ميمونمؤسسها وهو  ميمون " وتعين ( امللك ميمون ) , على إسم

اهد بومدين سلكة إبن املؤرخ  ورارةڤأمحد يف كتابه ( التاريخ الثقايف إلقليم توات ) أن أحد املهتمني مبنطقة  وهو ا
) يقول : " أن أصل تيميمون يرجع إىل أخوين   Notice sur Touatعبد الرمحن سلكة صاحب كتاب ( 

                                                             
  78,  77ص ص . املصدر نفسه ,  1
  133, ص  1983بريوت  –مي احلسن الوزان , وصف إفريقيا , تر : حممد حجي وحممد األخضر , دار الغرب اإلسال.  2
املغرب  –عبد العزيز الفشتايل , مناهل الصفا يف مآثر موالينا الشرفا , تح : د. عبد الكرمي كرمي  , مطبوعات وزارة األوقاف .  3

  73, ص  1972
دار , تح : سعيد الفاضلي وسليمان القرشي ,  1, ج 1663-1661عبد اهللا بن حممد العياشي , الرحلة العياشية .  4

  80, ص  2006أبوظيب  –السويدي للنشر والتوزيع 
,  22/03/2021. عبد امللك صويف , شيخ زاوية بدريان ومستشار تربوي متقاعد , حول تاريخ منطقة قورارة , تيميمون يف  5

  مساءاً , مقابلة شخصية . 17:00, الساعة 
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حي بشار , قد نزال بنواحي توات , وكان أحدهم يدعى ميمون وحط مبكان يدعى قوبا , فأقاموا كانا يف حلمر نوا
  . 1أهليل "  ورارةڤله أهل 

كما يورد د. الصديق حاج أمحد نقالً عن كتاب " الكنز املفقود يف حياة موسى بن مسعود " قوله : تذكر 
ىل تيميمون , وجدها قبائل موزعة هنا وهناك وسط الروايات التارخيية أن سيدي موسى بن مسعود عندما قدم إ

حقول النخيل , فنزل بقصر تاحتايت واستقبلته قبيلة أوالد داود , ونظرًا للنزاعات أمر سيدي موسى بن مسعود 
تلك القبائل بالتجمع يف مكان واحد وتكوين حصن منيع يف وجه الغزاة , فتجمعت قبيلة أوالد داود وأوالد محو 

د الذهيب , فالتقى سيدي موسى بن مسعود مع سيدي ميمون ووعده بأن هذه املدينة سوف حتمل الزين وأوال
ا سوق عامرة موازية لسوق اليهود   .  2إمسه , فأقيمت 

ا أكثر من    : 3حسب بلديات الوالية العشر ية , نذكرهاقصرًا من الواحات الطين 100و
  اغت , أوالد ابراهيم , بوحيىي , ڤاملنجور , املشور , تاحتايت , تاز قصور منطقة تيميمون :

, مسوطة , يفزا الكاف , مراد , مغمورة  4أوالد نوح , اغام امالل , أوالد املهدي , اغام الشريف , أوالد احلاج 
بين ملوك , متانة , فرعون , تلوين , باب يدا , ابن عيسى , دملال , بدريان , تاللت , زقور , أغيات , ليشتا , 

  , ماسني , طروايا , زاوية سيدي احلاج بلقاسم , أوالد الطاهر . 5تورسيت , الواجدة
كلم مشاالً , كانت تسمى بالشط الظهراين وتغري إمسها   30تبعد عن مدينة تيميمون حبوايل  منطقة أوالد سعيد :

والد عبد اللي , أوالد هارون , أوالد بعد أن سكنها شخص يسمى سعيد , وقصورها هي جزوال , الزورا , أ
زوف , , كايل  6صالح الدين , أودمهان , باضاها , تاحممودت , بدارة موسى , القصر الشرقي , أورير , اغام ا

  . 7نتورةڤكايل , أغالد , سفحان , االمحر , 

                                                             
  80الصديق حاج أمحد , املرجع السابق , ص .  1
  81-80ص ص . نفسه ,  2
نظر امللحق رقم  3 ُ   114, ص  24. للمزيد ي
  السابق صدر. عبد امللك صويف , امل 4
. فرج حممود فرج , إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني , إ : د. أبو القاسم سعد اهللا , رسالة دكتوراه  5

  141,  140م , ص ص  1977دكتوراه جامعة اجلزائر 
  يف , نفسه. عبد امللك صو  6
  140. فرج حممود فرج , املرجع السابق , ص  7
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كلم مشاالً , وقصورها هي زاوية الدباغ , تبلكوزة , تاعنطاس   70تبعد عن مدينة تيميمون حبوايل  منطقة تينركوك :
  . 1, تازليزا , عني محو , فاتيس , أدغاغ , بن زيتة

قصر قدور , أجنلو , بين عيسى , تيمزالن , سيدي منصور تابعة لدائرة تينركوك وقصورها هي  منطقة قصر قدور :
  انت .ڤتا, تيلغمني , 

, أجدير الشرقي , أجدير الغريب ,  , وقصورها هي *كلم غربًا   60تبعد عن مدينة تيميمون حبوايل  منطقة شروين :
  .2قصر تبو , أسفاوين يسلم , تاقلزي , تينكرام , قصر بكو , تاوريرت , أوماح , تني زيري 

أوالد عيسى , قنتور , حيحا , وتتشكل من  *كلم غرباً   39تبعد عن مدينة تيميمون حبوايل  منطقة أوالد عيسى :
  .3, وانودي , ياكو , حلمر , مسجان , تسفاوت , الكرط , تاونزا 

طلمني , تاغوزي , الساقية , بامحو , , وقصورها  *كلم غربًا   78تبعد عن مدينة تيميمون حبوايل  منطقة طلمني :
, تكيالت , قطوف , فناون , متسقلوت , سيد  بوكزين , قصر قلو , نعمة , متارين , تعرابني , حييا ودريس

  .4املختار , تناصر , زعيرت , راشد , توراخت , تاقنوت , اللجام 

منها قصور اخلنافسة وهي تيربغمني , قصر كلم جنوبًا ,   70تبعد عن مدينة تيميمون حبوايل  روت :ڤمنطقة أو
روت , أعبود , أقبور , زاوية سيدي عومر ڤاحلاج , تينقلني , تالة , زاوية سيدي عبد اهللا , بن عايد , وقصور أو

  مة .ڤ, الشارف , بو

احلدبان أوالد عبو , الساهلة , , وقصورها هي  *كلم جنوباً   61تبعد عن مدينة تيميمون حبوايل  منطقة دلدول :
  املنصور , أقبور , أورير , أما قصور الزوى فهي إقسطن , الربكة , توكي , أوالد عبد الصمد , بلغازي .

                                                             
  73, ص  2013اجلزائر  -توفيق بوزناشة وآخرون , دليل اجلمهورية واليات وبلديات , مطبعة ناكسوس يت يف .  1
  82. نفسه , ص  2
  52. نفسه , ص  3
  81. نفسه , ص  4
* Guillaume De champeaux , A Travers les Oasis Sahariennes , R.Chapelot et Cie , Editeurs , 

1903 , PP.101-104  



 
  

 

 

14 

قصر املطارفة , ساهلة الدغامشة , وتتشكل من  *كلم جنوباً   81تبعد عن مدينة تيميمون حبوايل  منطقة املطارفة :
  كربتن اليت أصبحت تابعة إداريًا لبلدية تسابيت .  , أوالد علي , أوالد راشد , أوالد حممود , أوفران ,

 : نبذة جغرافية وتاريخية  
مير شرقًا وبذلك فخط غرينيتش ° 2و ° 0وخطي طول , مشاالً ° 31و ° 28ورارة فلكيًا بني دائريت عرض ڤمتتد الـ

ا يف أقصى نقطة منها غربًا  يف أقصى اجلنوب الغريب للجزائر  ²كلم  64640, وترتبع على مساحة قدرها  1مبحاذا
يدن عند أقدامها , ڤكلم , حتدها شرقًا هضبة تادمايت اليت يبدأ واد أمـ  1300, بعيدًا عن اجلزائر العاصمة حبوايل 

ي سوى غياب كل موطن وترسم حدودها غربًا أوىل سالسل الساورة , أما مشاالً وجنوبًا فال يبدو مثة أي حد طبيع
 .2قار 

لكنها حتاذي سلسلة العرق الغريب الكبري مشاالً ومتتد غربًا إىل أن تلتقي حدودها مع وادي الساورة غربًا أيضًا , 
ال يف الواقعة املنطقة فهي  بقصر غربًا  نقطة أقصى إىل الشرقي ، الشمال من نقطة تبلكوزة كأقصى بني اجلغرايف ا

 توات ، وفاصل بداية تشكل تسابيت اليت واحات من احلدود على جنوبًا ، أوفران مني ، وحنوطل منطقة من بامحو
 الشتاء ؛ يف الربودة بشدة يتميز قاٍس ، صحراوي مبناخ املنطقة تتمتع كم ، 70 حنو يف وأخرى منطقة بني املسافة
  .3درجة  48 يصل مبتوسط صيفًا  احلرارة وترتفع الصفر ، درجة مناطقها بعض يف تصل حيث

ا أصبحت والية كاملة الصالحيات منذ  فهي تقع بني والية أدرار جنوبًا ووالييت ,  2021أما إداريًا وحبكم أ
  عني صاحل واملنيعة شرقًا ووالية البيض مشاالً ووالييت بشار وبين عباس غربًا .

روا منطقة  و بشرة داكنة , وأن أعضاء من مجاعات سكان ذ ورارةڤوتارخييًا يذكر كتاب رشيد بليل أن أوائل من عمَ
م , وتبعهم ابتداء من القرن امليالدي الثاين بربر بينهم  ليبية بربرية بينهم اجليتول املعروفون منذ القدم قد التحقوا 

أسالف  كل من الزناتيني وصنهاجيي الصحراء ( ورارةڤالـذرع  قبائل زناتية , وبعد قدوم اإلسالم إىل املغرب
                                                             

,  ليالً  00:50, التوقيت :  09/04/2021, اطلع بتاريخ . غوغل إرث , املوقع الفلكي ملنطقة قورارة  1
www.google.com/intl/ar/earth   

*Ibid , pp.101-104 
  23, ص  2012 –أمحد جويل وآخرون , دليل مهرجان أهليل نشيد قورارة األزيل , دار الثقافة اجلزائر .  2
لد  11. حممد الفاطمي , البيوتات العلمية بقورارة إبان القرن  3 سبتمرب  - 1العدد  6ه , جملة رفوف, جامعة أدرار , ا

  63, ص  2018
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) , وأخريًا وابتداء من القرنني الثاين عشر والثالث عشر امليالديني , وصل العرب القادمون من مصر الطوارق 
   .1واملشرق 

كما ذكر احلسن الوزان يف كتابه وصف إفريقيا أنه كان بعض اليهود األغنياء يقيمون بتيكورارين , مث تدخل أحد 
ب أمواهلم وتقتيل معظمهم من طرف السكان , حدث ذلك يف العام الذي طرد  فقهاء تلمسان فأدى ذلك إىل 

  .2فيه امللك الكاثوليكي اليهود من إسبانيا وصقلية 

د دخول الفرنسيني إىل الواحات الصحراوية , قدم أفراد من مجاعات عربية بدو رحل هم شعانبة يذكر أنه عن
   متليلي واملنيعة وورقلة , واستقروا يف تيميمون .

 

 

                                                             
  23, ص  أمحد جويل وآخرون , املرجع السابق.  1
  134احلسن الوزان , املصدر السابق , ص .  2

  



 
 

 







  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

  

  المبحث األول : أوضاع المنطقة قبيل اإلحتالل

 تمع القوراري  ا
 البيئة الثقافية 
 اجلانب اإلقتصادي 
 احلياة السياسية  

  المبحث الثاني : دوافع اإلحتالل الفرنسي للمنطقة  

 ال احليوي للمنطقة  األمهية اإلسرتاتيجية وا
  استغالل ثروات املنطقةطمعًا يف 
 مشروع السكة احلديدية العابر للصحراء 
 إبعاد الشيخ بوعمامة عن املنطقة  
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  : أوضاع المنطقة قبيل اإلحتالل المبحث األول 

ة   ورارةڤحبكم أن منطقة   , وخضعتكانت جزء ال يتجزأ من إقليم توات , فقد عرفت ظروفًا وأوضاعًا متشا
 املظاهر اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والسياسية املبحث ألهمحداث , نتطرق يف هذا لنفس اخلصوصيات واأل

ا   , مما يدفعنا لربطها بوقائع وآثار اإلحتالل الفرنسي املستجد .  اليت متيزت 

  وراري :ڤ/ المجتمع الـ1

تمع الـ تشكل من وراري على غرار كل أقاليم توات فسيفساء من األعراق واألجناس والقبائل , فقد كان يڤكان ا
ا  عدة عناصر بشرية استوطنته على فرتات متقطعة من التاريخ , وأهم هذه العناصر وحسب ترتيبها التارخيي وقو

  الدميغرافية نذكر ما يلي :

 : ا التأسيس يف املنطقة هي القبائل الزناتية وقد قدموا من ليبيا  قبائل زناتة البربرية من القبائل اليت بدأ 
ورارا وأولياؤها الصاحلون ) , ڤقول رشيد بليل يف كتابه ( قصور  األلفية األوىل للميالد على حدإىل املنطقة منذ 

وبقيت القبائل الرببرية تتوافد على املنطقة من حني آلخر حىت صارت تشكل غالبية السكان , ويف مطلع القرن 
ه  1231يف رحلته إىل ثغر اجلزائر م ذكرهم الشيخ عبد الرمحن بن إدريس بن عمر بن عبد القادر التنالين  19
م حيث قال " ويقطن تيميمون منذ أقدم العصور قبائل الزناتة , الذين استقروا بعد نزوحهم من إقليم  1816 –

ائيًا " ڤالزاب ووادي أمـ   .1يدن مث نزلوا إىل تينجورارين , فاستقروا 
 : م  القبائل العربية هم قبائل هاللية توافدت على املنطقة منذ القرن اخلامس اهلجري , وجتددت هجرا

حيث , م  16إىل املنطقة من املشرق واملغرب طيلة قرون الحقة خاصة يف عهد املنصور الذهيب بنهاية القرن 
م  19ة خالل القرن ورارة , ولإلشارة فقد تشكل العنصر العريب يف املنطقڤبددهم وشتتهم فانزاحوا حنو توات و

من اهلالليني األشراف والربامكة واخلنافسة واحملارزة وأوالد احممد وأوالد ايعيش وأوالد منصور وأوالد زنان , وغريهم 
ا من الساحل , ونافسوا زناتة على الزعامة فشكلوا  2من عرب املعقل كأوالد احلاج وأوالد عايد وغريهم ممن نزلوا 

 مسوها بأمسائهم .احلصون وبنوا القصور و 

                                                             
م , إ :  19ه/ 13خلضر ناصري وحممد مساوي , جوانب من احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية يف منطقة قورارة خالل القرن .  1

  10, ص  2018دورة ماي  –ر أد. مبارك جعفري , مذكرة ماسرت جامعة أدرا
  10خلضر ناصري وحممد مساوي , املرجع السابق , ص .  2
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 : األفارقة   
ن من بالد السودان طوعًا أو كرهًا , حيث هاجر عدد كبري منهم عن طريق العبودية وهم القادمون و املستقدمو 

التجارة واجلهاد وطلب العلم , وقد اندمج غالبيتهم يف النسيج اإلجتماعي حبكم رابطة الدين ,   وأواإلسرتقاق 
 ن كانوا عبيدًا , وبقي آخرون حتت وطأة الرق .كما مت حترير الكثري منهم مم

أن :  –نقالً عن ابراهيم حركات وكتابه جتارة الرق بإفريقيا  –يذكر حممد الصاحل حوتية يف كتابه ( توات واألزواد ) 
ا مل تكن أساس العالقة بني توات واألزواد وأن سكان  " الرق مل يكن عمالً أساسيًا لدى سكان اإلقليمني , بل إ
املنطقة مل ينصرفوا لتجارة العبيد إال يف القرن التاسع عشر , وأن أساس تعاملهم هو جتارة الذهب والعاج واملاشية " 

, ومرد ذلك حسب قوله أن تلك الفرتة متيزت بإنعدام األمن وكثرة الغارات وسفك الدماء بسبب الضغائن , 
  . 1د إىل التجار الوافدين فرتتب عنها اسرتقاق األحرار بغرب إفريقيا وبيعهم كعبي

لكن هذا ال يربيء املنطقة من دورها يف جتارة العبيد , وإمنا ما يلفت اإلنتباه من خالل منطية الرتكيبة السكانية 
س طبقية واضحة جتلت يف  -ال تشذ عن ذلك  ورارةڤومنطقة  -لكل إقليم توات  أن ذاك الواقع اإلجتماعي كرَ

  الرتتيب اهلرمي التايل :

ا آلل البيت والشريف هو الذي يتميز بشرف وعزة ونبل شخصيته وساللته , يغلب تُ  األشراف : عرف بانتسا
م اللون األبيض , وكان هلم نفوذ إجتماعي وسلطة روحية قوية من  ورارةڤوقد وفدوا إىل منطقة ,  على لون بشر

أنه قدم من الشرفاء إىل توات سيدي سليمان بن  –فعلى حد قول د. الصديق حاج أمحد  –املغرب على فرتات 
م ورد الشريف موالي امبارك بن موالي املامون من  1709ه/ 1121ه , مث يف عام 580علي فدخلها سنة 

وكانوا متمركزين مباسني وقصور  . 2تواتية فارسًا من بين احممد , فاستضافتهم القبائل ال 30تافياللت إىل توات مع 
قنتور وكايل وزقور , هذا فيما خيص األشراف األدراسة , وأما الفرع العلوي والقادري نزحوا حديثًا من قصور توات 

  .3 ورارةڤاجلنوبية إىل املناطق اجلنوبية بإجتاه 

                                                             
  365, ص  2007اجلزائر  –, دار الكتاب العريب  1حممد الصاحل حوتية , توات واألزواد , ج.  1
  55الصديق حاج أمحد , املرجع السابق , ص .  2
 –قورارة دراسة يف األصول واألبعاد , إ : شعيب مقنونيف , رسالة ماجستري حممد الفاطمي , إحتفالية املولد النبوي مبنطقة .  3

  52, ص  2013/2014جامعة تلمسان 
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ل اهللا أوالً , مث العبادة واإلعتكاف يف يطلق هذا اإلسم على سكان الرباطات الذين رابطوا يف سبي املرابطون :
تمع  1الثغور واحلدود , وهم من رجال العلم والزوايا من العرب والرببر حازوا العلم واملعرفة والزوايا , فتميزوا يف ا

ابطني بعض الكتاب احملليني يرجعون نسل املر , ورغم أن أصل املرابطني من قبيلة ملتونة مبوريطانيا , إال أن  2التوايت
م باألمويني .   إىل سيدنا "عثمان بن عفان" رضي اهللا عنه , وبذلك فهم يربطو

تمع الـ وراري قواعد متييزية ختالف املعىن احلقيقي ملفهوم كلمة ڤومع مرور الوقت وتطور األوضاع اإلسالمية صاغ ا
تمع يف ال   .لثانية يف سلم البناء اإلجتماعيدرجة ا( مرابط ) ، ليصبح هذا اإلسم علمًا على فئة إجتماعية رتبها ا

نقالً عن البوادي املغربية قبل اإلستعمار لعبد الرمحن  –يقول عنهم الصديق حاج أمحد  عرب اخللط ( األحرار ) :
أن أمحد املنصور الذهيب , وضعهم يف املنزلة بني املنزلتني ملا حررهم من الصنف يف بذل اخلراج وإبعادهم  -املؤذن 

ء كانوا بربرًا أو عربًا , وكانوا , وعناصر هذه الطبقة منحدرون من آباء وأمهات أحرار سوا 3عن سلك اجلندية
تمع    . 4يشتغلون بالتجارة والزراعة , وميثلون الطبقة الوسطى يف ا

ختتلف املصادر والروايات عن مفهوم الكلمة وإن كانت كلها تتفق على اللون األسود الذي ميثل هذا  احلراطني :
اثني ) مبعىن املزارعني ,  مبارك جعفري " يرى وحسب قول املؤرخ احمللي املعاصر العنصر , فهناك من ينطقها ( حرَ

ا جاءت من كلمة ( أحرضان ) الرببرية  البعض أن كلمة احلراطني جاءت من كلمة ( حر ثاين ) , والبعض يرى أ
وتعين األمسر أو اهلجني , وهم من العبيد الذين مت حتريرهم , اشتغلوا يف خمتلف احلرف , كما كانوا يشتغلون يف 

, وهناك من ينكر عبوديتهم أصالً , وأما عن جميئهم ألقاليم توات وما جاورها , فقد أورد  5اعة كخماسني " الزر 
الصديق حاج أمحد نقالً عن صاحب معلمة الصحراء قوله " نقل الكثري منهم إىل الشمال من بالد السودان يف 

  .  6م "  1711ه/ 1123سنة  العهد اإلمساعيلي , ويعد الباشا عليليش عمر أكرب جامع للحراثني

                                                             
  52. نفسه , ص  1
  185, ص  2016اجلزائر  –مبارك جعفري , مقاالت وأحباث حول تاريخ وتراث منطقة توات , دار الكتاب العريب .  2
  56 . الصديق حاج أمحد , املرجع السابق , ص 3
  185. مبارك جعفري , املرجع السابق , ص  4
  186نفسه , ص .  5
  56الصديق حاج أمحد , املرجع السابق , ص .  6
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كانت توجد منهم أعداد كبرية كون توات ومناطقها الثالث كانت سوقًا رائجة هلاته التجارة , وهم الذين   العبيد :
م بواسطة القوافل من السودان الغريب من بالد ( اهلوسا , السر و , الفوطا ... ) , وجلبوا خلدمة األعمال ڤأويت 

  مال البناء والغراسة .الشاقة كالفقاقري وأع

  : إستنتاج وخالصة 
م فإننا نستنتج ما  19ورارة وكل إقليم توات خالل القرن ڤمن خالل دراستنا للبيئة اإلجتماعية لمنطقة 

  يلي :
تمع الـ -  دخول وأثناءوراري من حيث القبائل واألعراق واللغات واأللوان , ڤتنوع أطياف وعناصر ا

م  1906 عام ورارةڤ منطقة يف للسكان قام بإحصاء م ، 1900 عام تيميمون إىل الفرنسي اإلستعمار
, يف حني يذكر تعدادهم العقيد ( ه.  1نسمة  20473بلغ تعداد السكان اإلمجايل حوايل , حيث 
مع  ورارةڤم , أن منطقة  1891) يف كتابه ( الصحراء الفرنسية ) الصادر سنة  H.bissuelبيسيال 

نسمة , أغلبيتهم قبائل زناتية  73546اسبع , بلغ تعداد السكان فيها حوايل  قصور تسابيت و
  . 2نسمة  23356

استفحال ظاهرة الطبقية وتأثريها يف التفاوت اإلجتماعي بني الفئات املشكلة للعنصر البشري ,  -
ا سامهت يف صراعات وتنافس إثين وسلطوي , وثراء ثقايف ا سلبًا وإجيابًا حيث أ ووظيفي يف  وانعكاسا

 املنطقة .

ونظرًا هلذا التنوع القبلي والعرقي والطبقي باإلضافة إىل كينونة املنطقة ذات األمهية اجلغرافية البالغة , فقد  -
تمع ال مبستوى معيشي البأس به , جلب إىل املنطقة عدة هجرات وجلوء  وراريڤـانعكس ذلك على ا

 من الشمال واجلنوب والشرق .

تمع ال - يقيم يف ما يعرف بنظام القصور الطينية , حيث لكل قبيلة , على غرار كل توات  وراريڤـكان ا
ا قد جيتمعون حتت لواء واحد , وقد يتنافرون ويتحاربون ويغزون بعضهم بعضًا ,  أو عرقية قصر خاص 

                                                             
, إ : حممد  1962-1907ابراهيم رمحاين , التعليم الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري مدرسة الذكور بتيميمون أمنوذجًا .  1

  12, ص  2019جوان دورة  - مرغيت , جامعة أدرار اجلزائر 
2  .H.bissuel , Le sahara Français , adolphe jourdan , libraire-editeur , alger-1891 , pp.14,15 
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ليت عاشتها فوجود اخلندق واألبراج واألسوار على تلك القصور كان دليالً على تلك اإلضطرابات والفنت ا
معات السكانية حينذاك .  ا

تمع الـ - وراري خيضع لعادات وتقاليد وأعياد ومناسبات خاصة جدًا , أهم ما مييزها تلك الزيارات ڤكان ا
اليت تقام ألضرحة أولياء اهللا الصاحلني والقدسية اليت تعطى هلا , ومن املظاهر أيضًا ذلك التكافل 

تمع رغم اختالفه , حيث كان الناس يتعاونون ويتنافسون يف إكرام الضيف اإلجتماعي الذي كان مييز ا
وبناء الزوايا واملدارس وإنشاء املساجد وفقارات السقي , وجتليات ذلك التكافل ال تزال متوارثة يف كثري 

 وغريها .. 1من املظاهر مثل " التويزة " 

تمع بانتشار للبدع واخلرافات وم - ظاهر السحر والشعوذة القادمة من إفريقيا جنوب لكن أيضًا فقد متيز ا
 الصحراء .

تمع التوايت احرتام الناس لألجانب وحسن معاملتهم , حيث يروى عن املغيلي قوله "  -  واألهم يف طبيعة ا
دخلنا توات فوجدناها دار علم وأكابر فانتفعنا منهم وانتفعوا منا " , وقال احلسن الوزان عنهم " وكثريًا 

م ال ميسون الغرباء بسوء  " , كما وصف الرحالة األملاين جريهارد ما يتقاتلون بينهم ويتطاحنون , إال أ
م حيبون الغرباء ورجال الدين   .2رولفس سكان توات باملساملني وأ

  / البيئة الثقافية :2

متيز إقليم توات مبناطقه الثالث حبركة دؤوبة ونشيطة للعلم والعلوم والعلماء منذ دخول اإلسالم للمنطقة , خاصة 
للقرن الثامن امليالدي , وجتلت مظاهر تلك البيئة الثقافية يف الزوايا ودورها ,  القرن الثاين اهلجري املوافق ذمن

ا , واخلزائن واملكتبات واملخطوطات , والعالقات الثقافية بني توات واألقاليم  والعلوم واآلداب بشىت ختصصا
اورة والبعيدة .   والبلدان ا

اب أو م 12ومل يكد منذ القرن  درسة قرآنية أو زاوية , فتقلصت نسبة غري املتعلمني كون م خيلو أي قصر من كتَ
التعليم كان جماين ومتاح للجميع , وتذكر املصادر أن الكثري من الطلبة كانوا يتنقلون الستكمال دراستهم خارج 

م يف تطور العلوم داخل الديار التواتية , وهنا ميكن  توات وحواضرها , وبطبيعة احلال ساهم هؤالء بعد عود
                                                             

دف إىل إصالح الفقارات أو بناء املساجد  التويزة :.  1 عمل تطوعي مجاعي تصاحبه رقصة شعبية حتث على العمل اجلماعي 
  162م ..... , ص  19, أو حماربة زحف الرمال , أنظر : عفيفة حوتية , حاضرة تينجورارين خالل القرن 

  185مبارك جعفري , املرجع السابق , ص .  2
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, فكانت هلا عالقات ثقافية علمية قوية مع  1التذكري أن التعليم كان أحد عوامل اهلجرة األساسية من وإىل توات
م , تلك العالقات متثلت يف الرحالت  19م إىل القرن  15أهم احلواضر اإلسالمية طيلة الفرتة املمتدة من القرن 

طات , وقد ارتبطت على وجه اخلصوص بكل من متبكتو العلمية واملناظرات وتبادل النوازل والفتاوى واملخطو 
ورارة حىت إىل عاصمة اخلالفة العثمانية منذ ڤوفاس وسجلماسة وتلمسان وتونس , بل ووصل تأثري حاضرة 

ه , حينما اجتمع الشيخ سيدي أمحد بن علي النحوي الوجرويت مع سلطان  11املنتصف الثاين من القرن 
  .  2ة من الكتب إسطمبول وأهداه جمموعة كبري 

على غرار حواضر إقليم توات مبراكز علمية وبيوتات ثقافية , كان هلا دورًا بارزًا يف اإلشعاع املعريف  ورارةڤومتيزت 
  والروحي للمنطقة , نذكر من هذه املراكز األمثلة التالية :

  , وعائلة اجلوزي وشرفاء كايل مركز أوالد سعيد : ومن أهم بيوتاته العلمية الزاوية البدريانية آلل الصويف
  من آل اجلنتوري ....

  مركز تيميمون املركز : الذي ذاع صيته واشتهر منذ زمان العالمة سيدي حممد بن أَب الزموري املتويف
 .3م  18ه/ 12أواخر القرن 

  , 4مركز املطارفةو مركز جنتور بأوالد عيسى , مركز إقسطن بدلدول , مركز أوقروت . 
كانت تعج بزوايا العلم والكتاتيب واملدارس القرآنية , واليت لعبت دورًا بارزًا   ورارةڤهذه املراكز وتلك القصور يف 

زاوية يف كل  39وحدها من بني  ورارةڤزاوية يف  21اجتماعيًا وثقافيًا وجهاديًا , استطعنا أن حنصي منها حوايل 
 08سيد احلاج حلسن الشريف يف قصر قنتور بأوالد عيسى منذ القرن زاوية  اإلقليم التوايت , كانت أقدمها نشأةً 

  . 5ه  13زاوية تاظليلي لسيدي احممد املرفوع يف تينركوك منذ القرن  ه , وأحدثها نشأةً 

 بسبب لإلقليم ذهبيان عصران م ) 19و 18 ( هجريني عشر والثالث عشر الثاين القرنان كان وعلى العموم
 أو قرآنية مدرسة من تواتية مدينة أو قصر خيلوا التارخيية ، وهكذا مل الفرتة هذه يف العلماء من كبري عدد ظهور

                                                             
  190ص . نفسه ,  1
نظر نفس املرجع نفسه ص  214الصديق حاج أمحد , املرجع السابق , ص .  2 ُ   94, وللمزيد حول هذه الشخصية ي
ه تنقل إىل زاوية كنتة مث متنطيط مث استقر يف تيميمون  1116من مواليد قصور أولف حوايل  سيدي محمد بن أب الزموري.  3

  86ديق حاج امحد , نفسه , ص : الص ه , أنظر 1160ونشط فيها إىل أن تويف هناك حوايل 
  95 - 82نفسه , ص ص .  4
  420,  419,  ص ص  2005اجلزائر  –, دار هومه  1حممد باي بلعامل , الرحلة العلية إىل منطقة توات , ج.  5
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 القرآن ومدرسو الزوايا شيوخ للكتب , أسهم من خالهلا وخزائن ملكتبات الزوايا تلك امتالك إىل باإلضافة زاوية
  .1فيها  الثقافية و الدينية الروح وبث اإلقليم ضة يف والزوايا املدارس يف تلك الكرمي

  

 : إستنتاج وخالصة القول  
يف أدائها العلمي بعد القرن العاشر اهلجري مقارنة ببقية جهات اإلقليم التوايت ,  ورارةڤرغم تراجع منطقة  -

اية القرن الثاين عشر وطيلة القرن   م . 19ه/ 13إال أن املنطقة شهدت إعادة انبعاث هلا مع 

  عرفت املنطقة مزجًا عند عامة الناس للحياة الثقافية بني التعامل العلمي والتعامل الصويف . -

كانت لبعض العائالت امليسورة والبيوتات املشهورة أثرًا بارزًا يف النهضة العلمية باملنطقة , عائلة الصويف  -
واجلنتوري يف أوالد عيسى  م , عائلة الزموري يف تيميمون17ه/11واجلوزي يف أوالد سعيد خالل القرن 

م , عائلة  19ه/ 13م , عائلة أوالد الشيخ بن اعمر يف دلدول خالل القرن  18ه/ 12خالل القرن 
 م . 20و  19ه/ 14أقاسم يف تيميمون خالل القرن 

دورًا بارزًا يف التعريب الثقايف وفهم تعاليم وعلوم اإلسالم لسكان املنطقة ,  ورارةڤكان حلواضر وأعالم  -
 املعروفني بإنتمائهم الرببري ذو اللسان الزنايت .

كانت أقرب أقاليم توات حنو الشمال , فقد لعبت دورًا بارزًا يف ربط عالقات   ورارةڤوحبكم أن منطقة  -
املنطقة مع حواضر اجلزائر واملغرب يف آن واحد , خاصة أن املنطقة بربرية واألحواز املمتدة مشاهلا تكثر 

ا املازيغية  . هلجا

أيضًا ترتبط مع توات يف موروث ثقايف زاخر , يف الفلكلور والفنون الشعبية , لكنها  ورارةڤكانت منطقة  -
هلا , متيزت بشكل فريد من نوعه يف احتفالية املولد النبوي الشريف اليت كانت تعترب حبق مناسبة ضخمة 

اث األهليل هذا الفن الزنايت يستحق أبعادها الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية , وكذلك يف ما يعرف برت 
األزيل , وهو موروث ثقايف شفهي يعد حبق ديوان شعر مجاعي تتحد فيه خمتلف  ورارةڤوصفه بنشيد 

األغراض األدبية والفنية املتنوعة , كان له دور هام يف تأريخ وترمجة احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية اليومية 

                                                             
الساحل حسيبة بالطش , مداخلة بعنوان : اإلزدهار اإلقتصادي والعلمي إلقليم توات وانعكاسه على التواصل بني بلدان .  1

م ,  20و 16م , ملتقى التواصل احلضاري بني اجلزائر وبلدان الساحل اإلفريقي بني القرنني  20و 16اإلفريقي ما بني القرنني 
  11, ص  2017أكتوبر  –جامعة الوادي 
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, كما كان وسيلة فنية اعتمد عليها علماء املنطقة كمنهج لتعليم الدين وإيصال  وراريڤـللمجتمع الزنايت ال
 .1رسالة اإلسالم لساكنة املنطقة 

 / الجانب اإلقتصادي :3

ا على  ملتتبع لتاريخ حاضرة توات ومناطقإن ا ها يلمس تلك األمهية البالغة اقتصاديًا يف الصحراء الكربى وتأثريا
ا فبالغوا يف وصفها ومدحها , كإبن  كثري من األحداث فيها , حىت أن كثري من الرحالة واملؤرخون أعجبوا 

خلدون وابن بطوطة واحلسن الوزان والفشتايل والعياشي وحىت الرحالة األجانب األملان والفرنسيني وغريهم , ويف 
ب والتمور والتبغ والعبيد ك الرواج اإلقتصادي خاصة يف جتارة الذهم كان اإلقليم ال يزال يتمتع بذل 19القرن 

  واملخطوطات .

) أن توات بامتدادها الطبيعي كانت تشكل خزانًا جتاريًا كبريًا بني تافياللت  Barthفقد ذكر بارث ( 
ه/  1270وسجلماسة ومتبكتو , كما يذكر أنه شاهد قافلة كبرية من توات وهي تغادر متبكتو يف شهر حمرم 

نسية باجلزائر م , ويف نفس السياق يقول " بول سواليي " يف تقرير رفعه إىل الغرفة التجارية الفر  1853أكتوبر 
م عن املوقع املتميز لواحات توات " لو نقيس املسافة بني توات الكربى واملراكز التجارية باملناطق  1874سنة 

الرئيسية األربع , جندها متساوية إىل حد يثري اإلستغراب " , وتذكر بعض املصادر أنه كان يف متبكتو يف سنة 
  .2تاجر من تافياللت  25بل تاجر توايت مقا 600م حوايل  1870ه/  1270

وكانت أهم تلك التعامالت التجارية تنطلق من وإىل توات عرب تيديكلت جنوبًا حنو متبكتو وشرقًا حنو منطقة 
باإلشراف على الطرق التجارية مشاالً حنو  ورارةڤاألهقار مث غدامس فطرابلس وبرقة , يف حني تكفلت منطقة 

 ڤيـڤئر , وغربًا حنو الساورة وفيـالساورة وعني الصفراء ووهران , ويف مسار آخر حنو املنيعة وميزاب واألغواط واجلزا
  مث سجلماسة وتافياللت وفاس .

راجني وسوقًا للقماش وقد اشتهرت بأرض توات أسواق كثرية ومتخصصة , فقد جتد فيها سوقًا للسمن وسوقًا للس
, ومن بني أهم تلك األسواق  3وسوقًا للعبيد , وسوقًا للعطارين , وسوقًا لألغذية , وسوقًا للتبغ , وسوقًا للماشية

التواتية , سوق متنطيط اليت ذكرها ابن خلدون , وسوق بودة اليت ذكرها ابن بطوطة , وسوق أوقروت اليت ذكرها 
                                                             

  4أمحد جويل وآخرون , املرجع السابق , ص .  1
  69 - 67مبارك جعفري , املرجع السابق , ص ص .  2
  73ص . نفسه ,  3
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يت كانت تتم يف باديء األمر عرب سوق أوالد سعيد , مث حتولت بعد ذلك إىل سوق العياشي , وسوق تيكورارين ال
ا "  1828ه/  1244مدينة تيميمون اليت وصفها الرحالة بن الدين األغواطي ( ت  باع ، عظيمة سوقم ) بأ ُ  ي

  . 1باألوقية "  املثقال بوزن الذهب تراب ، ويباع كبرية بكميات الذهب وتراب العبيد فيها

  وفيما خيص الفالحة :

فقد كانت املنطقة معروفة بإنتاجها الوفري لكثري من احملاصيل الزراعية على رأسها التمور واحلبوب والتبغ واحلناء , 
حبكم اعتماد الناس على حياة الواحات والسقي الوفري من خالل نظام الفقارات , فقد بلغ مثالً عدد النخيل يف 

خنلة , وبلغت كمية اإلنتاج من  453490حصائيات الفرنسية حوايل م حسب أول اإل 1906توات سنة 
يف حني يذكر العقيد ( ه. بيسيال ,  2قنطار 23000حوايل  1904وحدها سنة  ورارةڤالقمح والشعري يف 

H.bissuel  مليون خنلة تنتج أجود أنواع  2.5) يف كتابه ( الصحراء الفرنسية ) أن املنطقة مل تكن تقل عن
, باإلضافة إىل ثروة حيوانية متثلت يف املواشي اليت كانت ترىب يف البساتني والبيوت نظرًا لشح املراعي ,  3التمور

  ورارة وتيديكلت لوفرة األودية ومراعي البور .ڤباستثناء اجلمال اليت كانت تربيتها تكثر يف نواحي 

  وفيما خيص الصناعة التقليدية :

اإلنتاجية نظرًا لقلة املواد األولية أنذاك , لكن رغم ذلك فقد اهتم ناس املنطقة جبلب مل تكن بتلك األمهية والوفرة 
احلرفيني والعبيد وتسخريهم يف قطاع الزراعة والصناعات التقليدية , ومن بني أهم ما كان ينتج حرفيًا الصناعة 

, ودباغة اجللود وبعض الزرايب الفخارية الطينية واحلجرية , والصناعات اخلشبية املشتقة من مكونات النخيل 
  واملنسوجات وصناعة احللي .

ورارة متيزت عن ڤولإلشارة فقد كانت املنطقة تتعامل جتاريًا بأسلويب املقايضة وتبادل النقود , إىل درجة أن منطقة 
ا كانت حملية ومرفوضة خارج  ا تسمى " الفرافر " رغم أ  اليت مالتالع , ومن ورارةڤغريها بسكها لعملة خاصة 

  . 4واملوزونة  والريال ، والفلس ، والدرهم ، املثقال ،  :هي الفرنسي اإلحتالل قبل بتوات متداولة كانت

                                                             
م , إ : أد. حممد  18ه/  12أمحد بوسعيد , احلياة اإلجتماعية والثقافية بإقليم توات من خالل نوازل اجلنتوري يف القرن .  1

  28, ص  2011/2012موسم  –حوتية , مذكرة ماجيسرت جامعة أدرار اجلزائر 
م من خالل سجالت احملكمة  1962-1900الفرنسي  عبد اهللا بابا , احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية بتوات إبان اإلحتالل.  2

,  2018/2019موسم  –الشرعية , إ : أد. مبارك جعفري , مذكرة دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر , جامعة أدرار اجلزائر 
  248,  242ص ص 

3  .H.bissuel , Op. Cit., P. 14 
  282,  242ص ص نفسه , عبد اهللا بابا , .  4
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م مزدهرة جتاريًا , حيث متثلت املواد املصدرة من  1906و  1905وعلى العموم فاملنطقة كانت مثالً سنيت 
ازة وتينقور . أما ڤهرها احلمرية وتيناصر وتينوجل وتـأش تينجورارين إىل مشرية وعني الصفراء والبيض , يف التمور

السلع فهي القفة وطبق واحلنة واحلار والربنوس واحلبال , أما املواد املستوردة إىل تينجورارين منها : النقود والغنم 
  1.... اخلواملاعز واحلبوب والقمح والشعري واملواد ذات اإلستهالك الواسع من حلوم جافة وفول وصابون وفلفل 

 

 : إستنتاج وخالصة  
أن املنطقة غلب عليها  - ورارةڤمنطقة  و –إن أهم ما ميكن استنتاجه من اجلانب اإلقتصادي إلقليم توات 

الطابع التجاري املزدهر , فقد كانت تشكل أمهية حيوية جتاريًا يف الصحراء وجنوب ومشال الصحراء , لعل تلك 
األمهية هي ما جعلت منها مراكز جتارة حرة جذبت إليها التجار والطاحمني والطامعني من كل حدب وصوب , 

 وهنا نستنتج ما يلي :

ا ذلك اإلزدهار  - التجاري كان انعكاسًا للتطور اإلقتصادي والظروف املعيشية املالئمة اليت كان يتمتع 
  سكان املنطقة .

حيوية املنطقة ودورها يف جتارة القوافل وعالقتها بالشمال واجلنوب والطرق اهلامة , جعلت منها ملجأ  -
م س بل العيش يف أماكن أخرى , فمنهم للتجار واحلرفيني والعلماء واملهاجرين واملقاومني , ممن ضاقت 

ا انطالقته وطموحاته .  من استقر وأسهم يف حضارة املنطقة , ومنهم من جدد 

إن تلك األمهية اإلقتصادية للمنطقة كانت نقمة أحيانًا , حيث تسببت يف صراعات وفنت داخلية بني  -
عه بالضرائب واجلباية من جهة وأطماع خارجية للسيطرة على اإلقليم وإخضا, القصور والقبائل من جهة 

 ليت اكتشفت قيمة وأمهية املنطقة أخرى , واألكثر من ذلك لفت اإلنتباه لألطماع األوروبية اإلستعمارية ا

 / الحياة السياسية :3

ورارة ڤعلى العكس متامًا من األوضاع اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية احليوية واملزدهرة , فقد عرفت منطقة 
م أوضاع سياسية مضطربة يف غالب األحيان , فكان إقليم توات يف كل قصوره وجهاته قد  19خالل القرن 

اورة , عرف كثريًا من التقلبات والتغريات , بسبب األنظمة املتعاقبة واأل حداث املصاحبة لقيام وسقوط الدول ا

                                                             
  545, املرجع السابق , ص  2حوتية , توات واألزواد , ج. حممد  1
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خنص بالذكر تأثر اإلقليم بأحداث اجلزائر واملغرب والسودان الغريب , ناهيك عن األحداث الداخلية بني قبائل 
  م وهي كالتايل : 19وقصور املنطقة , وسوف نركز هنا على أهم مظاهر احلياة السياسية يف املنطقة خالل القرن 

  سفيان :حرب يحمد و  
قضية حيمد وسفيان هي فتنة وقعت بني قبائل توات , فكان بعضهم مييل للفرقة املسماة بيحمد , وبعضهم اآلخر 

مييل إىل فرقة سفيان , وسبب هذه التسمية هو خطاب أرسله عامل السلطان إىل امللك جاء فيه " إن أهل 
, ففي  1اهللا عليه وسلم , وبني أيب سفيان "  بني أمحد صلى ةالصحراء إشتدت احلرب بينهم مثل احلرب الواقع

ورارة ذكر باحثون أطروحة وجود معارضة حملية بني الزناتيني املتجمعني يف صف سفيان , والعرب املشكلني ڤ
يل بصراع املرينيني واملوحدين والذي ثار بني العرب اهلالليني الرحل وزناتة  للصف  املعارض حيمد , ربطها رشيد بَل

) والكروا (  De la Martiniereاملستقرين , وقد استند يف ذلك على قول دوالمارتينيار ( احملليني 
Lacroix  ففي نظرمها " أفراد سفيان حتزبوا خاصة للموحدين , بينما أعان أفراد حيمد املرينيني على إزاحة (
اجلميع يتفق على أنه مل يكن , ورغم اإلختالف يف حتديد أسباب ومنطلقات هذا الصراع إال أن  2املوحدين " 

صراعًا بني الرببر والعرب , لسبب بسيط هو أن هناك قصور زناتية كانت يف صف حيمد , وأن قصور أوالد سعيد 
, وبالتايل فالتحول من  3م إىل صف حيمد 17وشروين كانت تنتمي لصف سفيان مث حتولت ابتداء من القرن 

م    كان, صف آلخر من قصر آلخر ومن حني آلخر  كأنه فقط صراع حتالفات لرد الغزاة واملعتدين , ورغم أ
م , إال أن خرقها كان ممكنًا يف  1809كانوا يف بعض املرات يعقدون اتفاقات سالم فيما بينهم كما حدث سنة 

  أي حلظة ومن أي شخص بسيط . 

 السلطات عمدت حيث ، للجزائر الفرنسي اإلحتالل فرتة غاية إىل استمرّ  الصراع ذلك واجلدير بالذكر أنّ 
 رئيسيتني دائرتني على توات قصور يوزّع إداري تقسيم اعتماد خالل من ، احلاصل اإلنقسام تكريس إىل الفرنسية

كل من زاوية   ورارةڤاألساس , حيث جعلت يف منطقة  ذلك على القواد وتعيني ،  سفيان ودائرة حيمد دائرة :

                                                             
عبد احلميد بكري , النبذة يف تاريخ توات وأعالمها من القرن التاسع اهلجري إىل القرن الرابع عشر , دار الغرب للنشر .  1

  45, ص  2007وهران  –والتوزيع 
يل 2   44, املرجع السابق , ص  . رشيد بّل
  47. نفسه , ص  3
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, بل وحىت حماوالت   1دائرة حيمد , وتيميمون وطلمني يف صف سفيانالدباغ وأوالد سعيد وشروين يف 
ا املخزن تعيني قواده وقضاته  1892اإلستقطاب املغريب للمنطقة سنة  , م من خالل ( رسائل امللك ) اليت أراد 

ا كل قصر وجهة خبصوصيته ورارةڤراسل فيها جهات و  يف تلك األحالف , من  اوتوات , فقد كان خياطب 
, قصر بين  ورارةڤ: أوقروت , خنافسة  ورارةڤخالل تلك الرسائل وقفنا على التقسيم التايل ( حلف حيمد يف 

مهالل واحملارزة , الدغامشة , شروين , زاوية الدباغ وفاتيس , أوالد عيسى وحيحا , أوالد سعيد , دلدول 
لواجدة , طلمني , أوفران , خنافسة أوقروت : تيميمون وحتتايت وتورسيت وا ورارةڤواملطارفة , وحلف سفيان يف 

, مما يدل على أن تلك النعرات واحلساسيات كانت تأخذ صبغة  2الشارف وبوقمة وأقبور وزاوية سيدي عومر )
  سياسية لصيقة بكل طرف داخليًا وخارجيًا .

 : الفتن واإلعتداءات بين القبائل والقصور  
ا كانت يف حالة استعداد  ا وأسوارها وخنادقها , أ املالحظ لنمطية بناء قصور املنطقة يستنتج من خالل قصبا

وتوات سنوات طويلة من اإلضطرابات والغزوات  ورارةڤدائم ألي غزو واعتداء حمتمل , فقد عاشت قصور 
  م . 1900استمرت حىت قبيل دخول اإلحتالل الفرنسي سنة , الداخلية 

هذا العقيد بن دحو يف مجعه لكرونولوجيا ومسرد أحداث حواضر أدرار الثالث يذكر ذلك , سنورد منها بعض و 
  :3 ورارةڤم , واليت هلا عالقة مبنطقة  19األحداث اخلاصة فقط بالقرن 

   م : اتفاق بني الرببر وعريان الراس 1834

  م : الرببر يهجمون على برينكان وتسابيت 1841

  رحلة الرببر إىل توات واتفاق جديد م : 1859

                                                             
  43بوسعيد , املرجع السابق , ص  أمحد.  1
موالي التهامي غيتاوي , لفت األنظار إىل ما وقع من النهب والتخريب والدمار بوالية أدرار إبان احتالل اإلستعمار , .  2

  103 - 101, ص ص ,  2006اجلزائر  – ANEPمنشورات 
, أطلع عليها يف  17/08/2015, كتبها بتاريخ  كرونولوجية ومسرد أحداث حواضر ادرار الثالثالعقيد بن دحو ,  .  3

 https://archive.li/http://www.aswat-زواالً ,  14:45بتوقيت :  05/03/2021
 elchamal.com/ar/?p=98&a=32184   



 
 

 

 

30 

  . 1وتيمي  م : حرب بني الغنامنة 1862

  م : وصول القايد منصور املرسل من السلطان حممد ونشوب قتال عنيف متعدد 1866

  ) , وجولة الغنامنة بتوات وحرب بعني بلبال وامبفون م : الشيخ باحسون يف طريقه إىل فاس يلتقي ( 1870
  إخوة وسالمم : إتفاق  1871
  م : حرب يف جنوب بودة بني أوالد موالت وأوالد زنان 1876

  م : وصول الشيخ بوعمامة إىل منطقة دلدول واتفاق سلمي بني تيمي والرببر 1883

  م : القايد حسون يقتل من طرف الغنامنة ورحيل بوعمامة عن املنطقة 1894

  . أمحد رزوقي املغاوي يصل إىل تيميمونوالقايد احلاج , م : رحلة تأديبية ضد الغنامنة  1895

 احلرية من كبري بقسط م 19م و  18القرنني  طيلة وراريون )ڤالتواتيون ( مبا فيهم الـ ورغم ذلك فقد متتّع
 على املطلقة السيطرة عن املغربية العلوية الدولة وعجز ، الرتكية العثمانية احلماية انقطاع ظلّ  يف ، واإلستقاللية

 الشكاوى يف تبّث  ، احلدود وتقيم احلدود حتمي ، ودينية إدارية سياسية مرجعية إقامة من البّد  فكان . اإلقليم
 العلماء عدول فجماعة " فأجاب وماهيتها اجلهة تلك طبيعة عن اجلنتوري الشيخ سئل وقد ، املظامل إليها وتُرفع
  .2" السلطان إىل الوصول فيه تعّذر أو ، فيه سلطان ال موضع كل يف السلطان مقام تقوم

 وتوات ملجأ الثوار : ورارةڤ  
يف احلدود  ڤـيـڤفيـعدم إدراج املناطق اجلنوبية ل م و 1845أن وقَعت فرنسا مع املغرب اتفاقية اللة مغنية سنة  بعد

قاحلة مشاعة ليست ملكًا ألحد , هذا األمر  اً بقية الصحراء ومنها توات أرضبينهما , حيث اعتربت اإلتفاقية 
السالفة الذكر , كلها ساعدت الكثري من قادة املقاومة الشعبية  والسياسية باإلضافة للظروف اإلقتصادية والثقافية

 على اللجوء ملنطقة توات يف كرهم وفرهم .

                                                             
نم إىل نسبة الغنانمة  : .  1  ينتجعون كانوا ، العدنانية من ، عيالن بن قيس من ، غطفان بن اهللا عبد من عربية قبيلة وهي ، َغ

ُ  بشار حاليًا ) , والية واد الساورة ( قرب : من أهم حواضر توات تقع تيمي ,  41نظر : أمحد بوسعيد , املرجع السابق , ص ي
  قصورها بني منطقة متنطيط ومدينة أدرار .

  45أمحد بوسعيد , املرجع السابق , ص .  2
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حيث التجأ حممد بن عبد اهللا خليفة األمري عبد القادر لجوء محمد بن عبد اهللا خليفة األمير عبد القادر : 
على تلمسان بعد سقوط ثورة األمري إىل إقليم توات , واعتمد عليه يف جتديد جيشه , مث ثار ضد الفرنسيني 

,  1م  1857م إىل  1855مبساعدة سي محزة زعيم أوالد سيدي الشيخ الشراقة , وهي الثورة اليت دامت من 
اية سنة  1853توات منذ  وكان جلوءه إىل   . 2م  1859م قام فيها بإعادة تنظيم وبناء قواته إىل غاية 

م ,  1863حيث بعد فراره من سجن بوخنيفس سنة  : 3بوشوشة المدعو إبراهيم بن التومي بن أحمد لجوء
ورارة ) ڤتوات ( وبالضبط يالً , بل دخل إىل نواحي بعيدًا عن الفرنسيني اليت مل يلبث فيها طو ڤ ـيـڤاجته إىل فيـ

وأخذ يكون األتباع من الشعانبة وغريهم , وكان نشاط بوشوشة أنذاك يتمثل يف مهامجة القوافل والقبائل اليت 
م ,  1872 سنة , مث بعدما اتسع نطاق نشاطه , طاردته فرنسا يف معارك ضارية بتوقرت 4تتعامل مع الفرنسيني

 وتيميمون كتيديكلت املختلفة بقصوره توات على نشاطه اقتصر حيث ،الصحراء  وسط حنو الرتاجع إىل فاضطر
 على الفرنسي الوجود ضد عصابات حرب منها وقاد وتاغوزي ، ودلدول روتڤوأو وشروين وطلمني ومويدير
هناك يف املنيعة , اليت ألقي عليه القبض فيها  ترابط الفرنسية القوات كانت حيث توات إقليم وحدود مشارف

  . 5م  1874وفر يف سنة ذات كر 

, حيث بعدما عرفت مقاومة الشيخ بوعمامة يف مرحلتها الثانية فتورًا عسكريًا ملحوظًا :  6لجوء الشيخ بوعمامة
, ليتمكن من تنظيم صفوفه  1883قيق اليت وصلها يف جويلية يبعد استقراره يف مسقط رأسه احلمام الفوقاين بف

للمستقبل , ختوفت السلطات االستعمارية من حتركاته الكثيفة فسارعت يف إرسال برقية موقعة من طرف اجلنرال 
سوسيي قائد الفيلق التاسع عشر إىل حكومة باريس يدعوها إىل الضغط على السلطان املغريب لطرد الشيخ 

رًا على املصاحل الفرنسية يف املنطقة , هذا التحرك دفع الشيخ بوعمامة من األراضي املغربية ألنه يشكل خط

                                                             
  55, ص  موالي التهامي غيتاوي , املرجع السابق.  1
ة العسكرية والثقافية , جملة احلوار الفكري, جامعة حمفوظ رموم , اإلحتالل الفرنسي ألقصى اجلنوب الغريب .  2 ا اجلزائري وا

  57, ص  30/06/2016, بتاريخ  11العدد  –أدرار اجلزائر 
جومات على  1869م , تزعم حركة املداقنة عام  1827يدعى بوشوشة مبعىن الفارس , ولد قرب املنيعة حوايل .  3 م , وقام 

نظر: فرج حممود فرج , إقليم توات خالل القرنني  1875حكم عليه باإلعدام سنة مراكز فرنسية حىت قبض عليه و  ُ  18م , ي
  10م , ص  19و

  278, ص  2007اجلزائر  –, دار البصائر  1. أبو القاسم سعد اهللا , احلركة الوطنية اجلزائرية , ج 4
  58, ص  رجع السابق. حمفوظ رموم , امل 5
لشهري ببوعمامة , وكان من رجال الدين , نشأ ببلدة مغرار وتزعم مجاعة أوالد سيد الشيخ ضد . هو حممد بن العريب بن حرمة ا 6

  فرنسا , إىل أن اضطر لإللتجاء إىل واحة دلدول بقورارة , ومن هناك واصل كفاحه , فرج حممود فرج , نفسه
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اية عام ڤدرة املنطقة , وجلوءه إىل منطقة بوعمامة إىل مغا م  1883ورارة واحتمى بسكان واحة دلدول فيها مع 
م , حيث أسس زاوية له وشرع يف تنظيم الدروس الدينية ملواصلة اجلهاد  1894واستقر هناك إىل غاية عام 

ووقف زحف التوسع االستعماري يف اجلنوب الغريب , وقام مبراسلة خمتلف شيوخ القبائل الصحراوية إلعالن اجلهاد 
, حىت انزعجت املغرب  1ضد الكفار ومقاومتهم , كما قام بتحركات سياسية متثلت يف مراسلة احلكام الفرنسيني

 julesفرنسا على اجلزائر ( جول كامبون وفرنسا من وجوده يف آن واحد , فهذا احلاكم الوايل العام ل
cambon  ا " ملجأ للثوار , ولبوعمامة الذي التجأ إليها  1891) يف م قال عن منطقة توات حينذاك بأ

  .2حبثًا عن املساعدة وتأليب القبائل ضدنا " 

 : المسألة التواتية خارجيًا  
 ذلك جعلت فقد املتتالية األقصى املغرب دول أما ، باحتشام توات إقليم على نفوذهم بسط العثمانيون حاول
 اإلقليم وكون ، جهة من سابقاً  أثبتناها اليت التجارية لألمهية نظراً  ، اخلارجية بسياستها مرتبطًا  ، اسرتاتيجياً  هدفًا 

 رغبة مع تعارضت احلثيثة احملاوالت تلك أنّ  إالّ  . أخرى جهة من السودان بالد حنو انطالق وقاعدة مفتاحًا 
 بني حمل صراع  عديدة لقرون توات فظّلت ، حتواءاإل أشكال من شكل أّي  ومقاومة اإلستقالل يف التواتيني

 واملخزنية . ستقالليةاإل
منطقة توات ونظرًا لكل تلك األمهية واألدوار اليت م , فإن  1830مث بعد إحتالل فرنسا لشمال اجلزائر منذ 

ا على غرار شرق وغرب صحراء اجلزائر , فقد فضحت الصراع والتهافت الدويل على الصحراء ,  لعبتها ومتيزت 
أطلقت خالهلا األخرية يد فرنسا يف م ,  1890 أوت 5فرنسا معاهدة مع اجنلرتا يف حيث سامهت يف توقيع 

  حوض النيجر , مقابل تنازل فرنسا لربيطانيا عن حقوقها يف وادي النيل .الصحراء الكربى و 

م , 1896 يف  le marquis de mores (3 كما أدت منطقة توات إىل ظهور قضية ( املركيز دي موريس 
واليت أوشكت بالتسبب يف أزمة بني بريطانيا وفرنسا واليهود , فالقضية باختصار أن ذلك املغامر الفرنسي كان 

                                                             
  305, ص  2012اجلزائر  -ه , دار هوم 1934-1837إبراهيم مياسي , االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية .  1
   456. نفسه , ص  2
, أصبح من  1882م , تتلمذ يف املدرسة العسكرية سان سري , واشتغل يف اجليش مث غادره سنة  1858. ولد يف باريس سنة  3

انتقل إىل اجلزائر اخنرط يف احلركة املعادية لليهود , مث  1892, ويف  1888أكرب مريب املواشي يف أمريكا وزار اهلند والصني سنة 
العاصمة أين عمل على املصاحلة بني اجلنس العريب والفرنسي , وسعى لفضح استغالل اليهود واإلجنليز خلريات العامل , حىت نال 
ا , ينظر : ابراهيم مياسي ,  شهرة واسعة يف األوساط اإلستعمارية ومن هنا بدأ مغامراته يف عبور الصحراء لإلستحواذ على جتار

  448تالل الفرنسي للصحراء .... , ص اإلح
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يسعى لغزو جتارة الصحراء املزدهرة قبل وصول اإلجنليز إليها , فاقرتح فكرة املصاحلة بني اجلنس العريب والعثماين 
واجلنس الفرنسي , للوقوف يف وجه إستغالل اليهود واإلجنليز خلريات العامل , وبدأ مغامراته يف عبور الصحراء 

ا    . 1لتجسيد حلم اإلستحواذ على جتار

) بأن "  نإسبانيا فحرصًا منها على مصاحلها يف املغرب فقد توافقت مع فرنسا , حيث أكد يف املقابل ( كامبو أما 
, وجلأت فرنسا إذا جنحت يف الدخول إىل توات بدون حرب مع السلطان املغريب , فإن إسبانيا لن تقول شيئًا " 

  . 2من أجل إيقاف مشروع توات يف السياسة الفرنسية  م 1891سبتمرب  07إىل أملانيا وبريطانيا يف  إيطاليا يائسةً 

كما فضحت منطقة توات بأمهيتها مدى الصراع واألطماع بني املغرب وفرنسا , فقد حاول القصر املغريب إبعاد 
و  1891الشيخ بوعمامة عن املنطقة إلخضاعها حتت سلطة العرش العلوي , حيث املراسالت بينهما يف 

االً إىل وزير اخلارجية ( ريبو ) تثبت ذلك , ولعل هذا ما دفع بالنائب الفرنسي ( ديلونكل ) لتقدمي سؤ  1892
م , هذا األخري رد بتفسريات مضبوطة وقال " أستطيع أن أقول  1891أكتوبر  20حول مسألة توات يف 

ا مل تعد  لديلونكل بأن احلكومة الفرنسية مل ترتدد يف أن تعرب للمغرب بالطرق األكثر وضوحًا وباستمرار , بأ
ذا  3راضي اليت تدخل يف النطاق الطبيعي للنفوذ " تتحمل وجود سيادة أخرى على هذه األ , ومل تكتفي فرنسا 

أكتوبر  26) يف  ribotالرد بل تدخلت وحذرت سلطان فاس , حيث صرح وزير اخلارجية الفرنسي ( ريبو 
سيد قائالً " إن توات مل تعد قضية مغربية أكثر منها قضية أوروبية , واحلوادث اجلديدة تربهن على أن ال 1891
, مث متادى املخزن يف  5قد حسم هذه العقدة العويصة , وسوف جيعل هذه األرض أرضًا فرنسية "  4فالمون

م يعينهم  1892سنة  ورارةڤ طموحاته فأرسل مبعوثيه كممثلني له مع عشرات الرسائل ألعيان قصور توات و
ا أحقيته على املنطقة , له , يف خطوة استباقية كنوع من فرض لألمر الواق فيها قيادًا وقضاةً  ع وكصيغة يثبت 

                                                             
  428ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  1
  98,  97ص ص  موالي التهامي غيتاوي , املرجع السابق ,.  2
  99ص نفسه , .  3
: أستاذ فرنسي خمتص يف اجليولوجيا , كان يدرس يف املدرسة العليا للعلوم باجلزائر العاصمة , أرسلته  flamandفالمون .  4

  . ابراهيم مياسي , نفسهم  1899, مث يف  1891ئري قبيل فرنسا يف بعثة علمية إلجناز أحباثه ودراساته حول اجلنوب اجلزا
 5 ., Paris, 1901, Le Transsaharien et la pénération Française en Afrique Maurice HONORE, 

P.42  
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م حتت الضغط الفرنسي واملغريب , ومل ينتهي التوتر  1894وتسارعت األحداث بانسحاب الشيخ بوعمامة سنة 
  م . 1899بينهما إال مع بداية الغزو الفرنسي للمنطقة 

 : استنتاج وخالصة  
دفع اإلتاوات أحيانًا للجزائر العثمانية مل يكن إقليم توات بكل مناطقه وقصوره خيضع ألي دولة رغم  - 

واملغرب املخزين , بل كانت املنطقة أشبه بإمارات حرة , ولكنها مل تسلم من األطماع الداخلية والفنت 
 والنزاعات السلطوية .

مل تكن تلك القالقل والصراعات مذهبية أو طائفية أو عرقية , بل كانت ال خترج عن نطاق صراع  - 
 ذ , أو صراع اجلوع والتمون يف حاالت اجلدب والقحط الزعامات والنفو 

وألن املنطقة كانت ملجأ وداعمة لوجيستيًا للمقاومات الشعبية واملتمردين ضد فرنسا أو القصر العلوي  - 
أو أي سلطة أخرى , فقد استفزت فرنسا اإلستعمارية ورأت أنه البد هلا من بسط نفوذها عليها كي 

 ا اإلستعماري .يستتب هلا األمر يف مشواره
ا مهزة وصل بني إفريقيا ما وراء الصحراء واجلزائر واملغرب  -  أن منطقة توات ونظرًا ألمهيتها اجلغرافية ولكو

وموريتانيا ,  فقد كانت تراها فرنسا جماالً حيويًا حتتاج إليه إلستكمال حلقات عنقودها اإلستعماري يف 
  ع األطماع الربيطانية واملغربية وحىت اإليطالية ., واصطدمت يف ذلك م غرب إفريقيا وحوض النيجر

  

 دوافع اإلحتالل الفرنسي للمنطقة  المبحث الثاني :

, بل كانت  أنذاك وليد الساعةه مل يكن مبحض الصدفة أو أنه إن سعي فرنسا الحتالل إقليم توات وقصور 
 وبل م ,  1847أنظارها مشرأبة إىل املنطقة منذ أن توقفت مقاومة األمري عبد القادر يف اجلنوب الوهراين سنة 

م , وقد رمست بذلك مسارًا تزيح به أي  1845منذ أن هيأت لنفسها الفرصة والظروف مبعاهدة اللة مغنية سنة 
ا مل تك ن ترى يف توات جمرد قصور طينية مدفونة يف رمال الصحراء ال موقف مغريب أو أورويب , ولعلها بطموحا

ا , نذكر من هذه الدوافع : ا وأسالت لعا   جدوى منها , بل دفعتها لذلك أسبابًا حفز

 : األهمية اإلستراتيجية والمجال الحيوي للمنطقة  
إشرافها على الطرق التجارية ال خيتلف إثنان أن منطقة توات كانت تتبوأ مكانة إقليمية هامة جدًا خاصة يف 

هارها اقتصاديًا وثقافيًا رغم بيئتها الصحراوية دللصحراء , وحتكمها يف مسار قوافل التجارة واحلجيج , ويف از 
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القاسية , وهذه املظاهر كانت كل الدول تسعى للحصول على مكاسبها ببسط نفوذها على املنطقة , واألهم من 
ا بغرب , ت كمجال حيوي هلا البد أن تسيطر عليها ذلك أن فرنسا رأت يف منطقة توا كي تربط مستعمرا

إفريقيا مع مشاهلا , جتسيدًا حللم اإلمرباطورية الفرنسية اإلستعمارية اليت كانت تراها متتد من البحر األمحر شرقًا إىل 
ا , هذ و, احمليط األطلسي غربًا  ا احللم عرب عنه وزير خارجيتها اليت البد أن تتصل بفرنسا األم عرب اجلزائر وجنو

م , عن األمهية  1891( ريبو ) ألعضاء اللجنة اليت تكفلت مبد خط السكة احلديدية جنوب عني الصفراء سنة 
اإلسرتاتيجية واألمنية لتوات بالنسبة لفرنسا , مؤكدًا أن ذلك اخلط جيب أن يقام بسرعة من أجل احتالل توات 

 .1ألسباب أمنية واسرتاتيجية 

  استغالل ثروات المنطقة :طمعًا في  
م , تبني أن منطقة  1857ستكشافية والدراسات اجليولوجية اليت عرفتها الصحراء منذ من خالل البعثات اإل

تكمن فيها  ورارةڤزدهار صناعتها , ذلك أن منطقة ة ومتنوعة , حتتاجها فرنسا إلتوات حتتوي على معادن كثري 
) , كما أشار  Flamandأنواع هامة من الفحم احلجري , وقد تعرف عليها واكتشفها األستاذ ( فالمون 

) إىل أن املنطقة الشرقية من هضبة تادمايت وحوض واد ارارة , حتتوي على  G.Rollandالباحث ( روالن 
مال املريضة , كما يستعمل يف واحات مركبات من الكربيت , وهو يستعمل من طرف السكان ملداواة جلود اجل

توات لصناعة البارود , أما الذهب فتشتهر به املنطقة منذ القدمي بتداوهلا يف بيعها وشرائها مبسحوق الذهب 
لوب من السودان , وتبني أن منطقة توات حتتوي على كميات كبرية من معدن احلديد , وهذا من خالل ما   ا

, ومنهم ( سولييه ) الذي جتول يف هضبة تادمايت وتعرف على حجارة محراء  كشفه املستكشفون واملغامرون
يب للجزائر حتتوي على معدن احلديد , ومعادن أخرى كثرية أدركت من خالهلا فرنسا أن احتالهلا للجنوب الغر 

 .2ستعمارها مبثابة حجر الزاوية إل

 : مشروع السكة الحديدية العابر للصحراء  
 De Duponchelشروع خط السكة احلديدية بالصحراء إىل املهندس ( دي دوبونشال يرجع اهتمام فرنسا مب

ح بالتوغل داخل بالد السودان م , وأشار فيها إىل أن هذا اخلط سيسم 1874) الذي قدم أول الدراسات سنة 
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م وقد نشرها يف كتابواإل باإلضافة إىل أن وزير األشغال العمومية الفرنسي   م , 1878سنة   هستحواذ على جتار
أصدر جملدًا بعنوان " وثائق متعلقة مبهمة يف اجلنوب اجلزائري " للسيد املهندس السامي يف املناجم اجلزائرية املسمى 

) , وأهداف هذه السكة احلديدية من عبورها عرب الصحراء هي استجابة حلاجات  Pouyanne( بويان 
ا يف غرب إفريقيا , سكرية لبناء سياسة لإلملستعمر العا مرباوطورية الفرنسية , وربط فرنسا يف اجلزائر مبستعمرا

م , والقضاء على جتارة القوافل التجارية العابرة  1864والقضاء على ثورة أوالد سيدي الشيخ املستمرة منذ 
, وقد انطلقت فرنسا  1تينجورارين وأقبلي إىل متبكتوللصحراء ما بني املشرية وتينجورارين وورقلة ومتليلي واملنيعة إىل 

م وقد اجنزت  1882يف مشروعها بدءًا من وهران واستكملت املرحلة األوىل منه بوصوهلا إىل عني الصفراء سنة 
, وبقيت هلا املرحلة الثانية من عني الصفراء إىل توات مث املرحلة األخرية من توات إىل  2كلم   455ما يقارب 

 , لكن املشكل الذي واجهها أنذاك أن توات مل تدخل ضمن احتالهلا بعد . متبكتو

  ورارةڤإبعاد الشيخ بوعمامة عن منطقة :  
ا كانت تبحث  وقد نعترب هذا الدافع مبثابة سبب مباشر واحلدث املفتعل لتوغل فرنسا حنو إقليم توات , خاصة أ

 عن أي ذريعة إلبعاد األطماع املغربية واملواقف األوروبية األخرى املرتبصة باملنطقة .

, عرفت مقاومته فتورًا بثورته العظيمة م  1883 –م  1881الشيخ بوعمامة فرنسا ما بني فبعد أن أحرج 
, حىت يتمكن من  1883اليت وصلها يف جويلية  ڤيـڤيـفاستقر يف مسقط رأسه احلمام الفوقاين بف, عسكريًا 

ستعمارية تتخوف من حتركاته الكثيفة فسارعت يف إرسال وهذا ما جعل السلطات اإلتنظيم صفوفه للمستقبل , 
برقية موقعة من طرف اجلنرال ( سوسيي ) قائد الفيلق التاسع عشر إىل حكومة باريس , يدعوها إىل الضغط على 

  د الشيخ بوعمامة من األراضي املغربية ألنه يشكل خطرًا على املصاحل الفرنسية يف املنطقة .السلطان املغريب لطر 

هذا التحرك دفع الشيخ بوعمامة إىل مغادرة املنطقة , وجلوءه إىل إقليم توات واحتمى بسكان واحة دلدول مع 
م , حيث أسس زاوية له وشرع يف تنظيم الدروس الدينية  1894م واستقر هناك إىل غاية عام  1883اية عام 
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قام مبراسلة خمتلف شيوخ القبائل الصحراوية و  ري يف اجلنوب الغريب ,ملواصلة اجلهاد ووقف زحف التوسع االستعما
  . 1إلعالن اجلهاد ضد الكفار ومقاومتهم , كما قام بتحركات سياسية متثلت يف مراسلة احلكام الفرنسيني 

  ورارين فريجع إىل عدة أسباب نذكر منها :ڤأما عن سبب جميئه إىل إقليم تينـ

تالل الفرنسي مما جعله يف منطقة آمنة , كان حيتاجها ليعيد أن هذه املنطقة كانت ما زالت مل تدخل حتت اإلح -
  فيها ترتيب أحوال جيشه وتنظيم صفوفه .

لقاء القبض عليه إ كما أنه شعر بتواطؤ العرش املغريب مع فرنسا اليت طلبت من سلطان املغرب بالتضييق عليه و  -
كن مل يتم استقباله فيها بالشكل الالئق , وسجنه , فقصد بوعمامة بعض املناطق ليأوي إليها يف كره وفره , ل

اليت حترَج أهلها منه أيضًا , خاصة أن فرنسا   2وقد راسل الشيخ أهل تينركوكڤ يـڤعلى غرار رفضه من سكان فيـ
كانت تطارده وتعاقب كل من يدعمه ويأويه , مث راسل أهل دلدول الذين قرروا استقباله وهم الذين كانوا يرون 

  سيدي احلاج حبوص أحد أحفاد سيدي الشيخ .أنفسهم خدامًا ل

ومن األسباب أنه كان يتطلع لإلبتعاد عن أعني فرنسا , فوجود عدد من القبائل والقصور اليت تنتمي إىل أوالد  -
ا إىل أوالد سيدي احلاج بوحفص وتعترب نقطة  لتقاء إسيدي الشيخ مثل فقارة الزوى بعني صاحل اليت ينتمي سكا

 ورارةڤ ولف واملنيعة , كان سببًا لبقاءه يف دلدول اليت تشكل مهزة وصل بني عني صاحل وتوات وما بني سكان أ
  الشيخ . يووادي الساورة ومن مثه قبائل أوالد سيد

ويرجع سبب جميء سيدي بوعمامة إىل املنطقة أيضًا , من أن آل سيدي الشيخ جاؤوا إىل توات سابقًا , نذكر  -
  م . 1649م , وسيدي احلاج بوحفص املتوىف سنة  1426ويف سنة منهم سيدي بومساحة املت

م ) اختذ من املنطقة قاعدة لتجميع قواته وجتديدها ,  1894 – 1883وخالل فرتة إقامته بقصور دلدول ( 
وفتح مراكز جديدة للتموين باألسلحة واخليل واستنهاض املنطقة للجهاد , فقد توجه إىل املطارفة وطلمني لكسب 

) الذي كان حياول املرور  Pallatلتقى بالضابط الفرنسي ( باالت ازرة , وأثناء مكوثه بقصر دلدول إيد واملؤ التأي
ا الشيخ بوعمامة , واختلفت املصادر حول هل كان يعلم حبقيقته  إىل غرب إفريقيا فمر بقصور دلدول اليت كان 

حد أتباع باجودة اليت قتل فيها من طرف أبتادمايت ا إىل عني صاحل مرورًا أم ال ؟؟ ومن مثه واصل طريقه متوجه
  . قبل أن يصل إىل عني صاحل
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وكان سكان دلدول قد خصصوا للشيخ بوعمامة إقامته يف قصر أوالد عبو , وعندما التحقت به القبائل من كل 
م املكان فخرجوا على أطراف قصبة القصر وحطوا خيامهم وزرائبهم هناك , يقول الدكتور  فج عميق , ضاق 

عدد اخليام اليت كانت متواجدة إىل مامة ) أن خليفي عبد القادر يف كتابه املوسوم بـ ( املقاومة الشعبية للشيخ بوع
  .1خيمة  100جتاوزت  م  1890جوار الشيخ بوعمامة يف دلدول سنة 

هناك إذًا يف ذلك املكان اهلاديء بىن الشيخ بوعمامة زاويته واستقر بزمالته وأتباعه , وراح يعمل على نشر نفوذه 
,  ورارةڤوي منيع , محيان , أوالد سيدي الشيخ , زناتة انبة , ذالغريب ( الطوارق , الشع ويراسل القبائل يف اجلنوب

عرب عني صاحل وتوات ..... ) يستنهضهم للجهاد والتحالف معه , فتوافدت عليه الوفود املبايعة له روحيًا 
وسياسيًا واملتعاملة معه جتاريًا وثقافيًا , وصارت دلدول بوجوده نشيطة للغاية , ويف نفس الوقت كان يبعث 

ب األمان ) , ورسائل أخرى للقصر املغريب والسلطان برسائل مهدئة ومطمئنة لفرنسا عارضًا عليها ما مساه بـ ( طل
  العثماين .

اية النشاط وإمنا القصد منه هو تنظيم الصفوف ڤذلك اللجوء للشيخ بوعمامة يف  ورارة , مل يكن يعين العزلة و
, كان الشيخ بوعمامة حينذاك مييل للنشاط الدبلوماسي مع فرنسا  2من جديد واإلستعداد إلستئناف احلركة

واملغرب بغية كسب الوقت وإعادة التنظيم , وقد وظف يف ذلك رسائل طلب األمان اليت كان يبعثها , وقضية 
ا تعين إستسالم الشيخ , إال أن مفهومها عند هذا األخري تعين " عدم  األمان رغم أن فرنسا كانت تنظر هلا أ

, فكان  3فاظ على املصاحل املشرتكة " تعرضه هو وأتباعه للمضايقات , أي بعبارة أخرى حسن اجلوار واحل
يستعمل تلك املراسالت املهادنة كمساومات وحماوالت منه لنيل اإلعرتاف له على املنطقة من طرف فرنسا 

  واملغرب , وكوسيلة ضغط وتذكري .

لدول كما كان الشيخ بوعمامة يبعث بالسرايا لوضع كمائن للقوات الفرنسية وقوافلها وعرقلتها , ويتفق رواة د
أصيب فيها الشيخ بوعمامة جبراح م ,  1886على أنه شارك يف إحدى املعارك انطالقًا من وجوده بدلدول سنة 

اهد ومن كثرة حبه له لفه الشيخ بكفن ودفنه وقامت جمموعة ,  *بليغة , كما قُتل حصانه الذي كان يسميه با
على قبائل وقوافل حتت سلطة فرنسا جنوب مغرار م باإلغارة  1886من أوالد موالت قادمة من أعماق توات يف 

يف و م ,  1887, كما أن بعض الطوارق مبساعدة الشعانبة جاءوا للقيام بعمليات ضد القوات الفرنسية يف سنة 

                                                             
  117, ص  نفسه.  1
  16, ص  2010, املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية , اجلزائر  2عبد احلميد زوزو , ثورة بوعمامة , ج.  2
  111عبد القادر خليفي , املرجع السابق , ص .  3
  من الروايات املتداولة يف منطقة دلدول , الطالب عبد الكرمي طهريي من دلدول *.



 
 

 

 

39 

قام رجال بوعمامة بالتعاون مع الطوارق بغزوة ضد أعوان فرنسا مشايل ورقلة , استولوا فيها على  1891سنة 
مما جعل الفرنسيني يعرتفون بأن تلك اهلجمات املتكررة على مراكزهم ,  1 رجالً  11وقتلوا رأس من اإلبل  600

م  1890إىل غاية  1886وقد شهدت سنوات  . ورارةڤيف اجلنوب , ميكن إرجاعها إىل إستقرار بوعمامة يف 
حركة نشيطة ملبعوثي ورسائل بوعمامة , فتوافدت عليه القبائل واملريدين من كل حدب وصوب , وبذلك ازداد 
نفوذ وتأثري الشيخ بوعمامة وصارت له كلمة عليا بني قبائل وساكنة اجلنوب الغريب , وبالفعل ما إن حلت سنة 

لعلوي والسلطات الفرنسية ما أصبح عليه بوعمامة من نفوذ روحي وقبلي وقوة حربية م حىت أدرك القصر ا 1892
م كان قد حل شريف وزان املغريب بإشارة من فرنسا واملغرب ,  1891مما أزعجهما معًا , ويف سنة  2يف الصحراء

 , ومسع بوعمامة وكان يرافقه بعض زعماء أوالد سيدي الشيخ لدعوة سكان املنطقة إىل عدم معاداة الفرنسيني
ا يف مد خط السكك احلديدية , مث يف سنة   1892بنوايا فرنسا التوسعية حنو منطقة توات خاصة ما تعلق بفكر

لإلقرتاب من زاويته األوىل يف مغرار ڤ يـڤفيـم اعرتف القصر العلوي للشيخ مبكانته وعرض عليه اإلنتقال إىل بلدة 
م , وكلها مناورات وضغوطات من كال  1894ئل بينهما إىل غاية سنة , وتواصلت العالقة والرسا 3التحتاين

  الطرفني الفرنسي واملغريب طمعًا يف التوسع حنو منطقة توات اليت كان الشيخ بوعمامة حيول دون ذلك .

ا يف املنيعة والبيض وجنني بورزق متهيدًا للتوسع , يف حني سارعت  يف هذه الفرتة سارعت فرنسا إلقامة حصو
  .ناك إلثبات أحقيتها على املنطقة هلا ه م وتعيني قيادًا وقضاةً  1892ملغرب يف إرسال مبعوثيها إلقليم توات ا
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  المبحث األول : مرحلة التمهيد للغزو الفرنسي                        
  

  اإلستكشافية الفرنسيةإرسال البعثات 
 إنشاء املراكز الفرنسية العسكرية مبحاذاة املنطقة 
 األساليب املتبعة يف احتالل املنطقة 
  البداية بغزو منطقة تيديكلت 

  
  ورارةڤالمبحث الثاني : حمالت الغزو الفرنسي على منطقة                         

  
  طابور العقيد ( مينسرتالmenestrel ( 
  طابور اجلنرال ( سرفيارserviere ( 
  العقيد ( كومشاز احلملة املزدوجة لطابورcauchmez  وطابور اجلنرال ( سرفيار (serviere ( 
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  المبحث األول : مرحلة التمهيد للغزو الفرنسي

وال اهلدف من ذلك عفوي , بل سعت فرنسا لتثبيت مل يكن وصول الفرنسيني للمنطقة من باب الصدفة , 
ا  أقدامها بكل اجلنوب الغريب اجلزائري , واجتهدت وخلقت الظروف واألسباب واألهداف , وجسدت طموحا
ا ألحالمها تسهيالً هلا وتذليالً للصعوبات  وأطماعها التوسعية هناك مبجموعة من اخلطوات واملراحل , مهدت 

  , من أهم تلك اخلطوات التمهيدية :تواجهها  والتثبيطات اليت قد

  / إرسال البعثات اإلستكشافية :1
م كانت فاصلة  1857م ) , إال أن سنة  1899- 1825رغم حماوالت استكشاف املنطقة يف الفرتة ما بني ( 

وأقاليمها , حبكم أن فرنسا ظهرت فيها على حقيقتها املعلنة وبشكل رمسي وواضح يف نواياها التوسعية حنو توات 
فرنك فرنسي , للذي يقوم برحلة من  6000م قدمت اجلمعية اجلغرافية بباريس مبلغًا بقيمة  1855ففي سنة 

اجلزائر إىل السنغال أو باإلجتاه املعاكس بشرط أن مير مبدينة متبوكتو ويأيت مبعلومات دقيقة وجديدة حول القوافل 
ا اإلستكشافية , وإيذانًا واضحًا عن , وكان هذا اإلعالن ت 1اليت تعرب هذا القفار دشينًا رمسيًا من فرنسا حلمال

ا كانت ختطط إلجناز مشروع خط حديدي يشق  ا التوسعية يف الصحراء اجلزائرية , خاصة أ التمهيد لطموحا
, م توافد على املنطقة عدة رحالة وكشافني أوروبيني  1857الصحراء حنو إفريقيا السوداء , إذن ومنذ سنة 

علميني وعسكريني , كان غرضها أحيانًا مجع املعلومات عن املنطقة , وأحيانًا كثرية هدفها التجسس لصاحل الدول 
اليت هلا أطماع توسعية , وتقييم مدى قدرات الناس يف املنطقة على املقاومة واملواجهة , وسوف لن نذكر هنا كل 

,  للمنطقة اليت كانت هلم عالقة بالتمهيد لإلحتالل الفرنسي الوافدين إىل املنطقة وإمنا سنركز على أهم األمساء
  : هؤالءومنهم 

  ) رحلة الضابط دي كولومبDe colombe : ( 

قام القائد األعلى لدائرة البيض ( دو كولومب ) برحلة استكشافية لقصور اجلنوب الغريب للجزائر , بعدما أخذ 
م , وبعدما هيأ فرقته من  1856معسكر يف ديسمرب  ) قائد شعبة durreieuاإلذن من اجلنرال ( دوريو 

ورارين وتوات وتيديكلت اليت وصفها ڤم قصد إكتشاف قصور تينـ 1857قناصة الدائرة , حترك املوكب يف جانفي 

                                                             
  407, ص  2012اجلزائر  - , دار هومه  1934-1837إبراهيم مياسي , االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية .  1
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ا " جزر خضراء وسط حميط من النار "  يومًا استعان فيها الفرنسيني  25, وقد استغرقت هذه الرحلة  1بكو
  . 2بكر أحد زعماء أوالد سيدي الشيخ , وبعض رجال الشعانبةبسي محزة ولد بو 

  محاولة الرائدColonieu  والمالزمBorin : 

) رحلة قافلة جتارية  borin) واملالزم ( بورين  colonieuم استغل الرائد ( كولونيو  1860ويف أواخر نوفمرب 
وتوات ,  ورارةڤ مومسية متعودة على التجارة يف التمور واحلبوب واألغنام , ما بني منطقة سعيدة والبيض و

وبالضبط إىل قصور دلدول ,  ورارةڤوصلت احلملة إلقليم  1861واصطحبا يف ذلك بعض العساكر , ويف سنة 
ا بالرفض يف تيربغمني أيضًا فأغلقت يف وجوههم قصبات , وقوبلو  3حيث رفض ساكنة قصر بلغازي استقباهلم

املنطقة , ومل يسمح سكان املنطقة بإستقبال القافلة التجارية إال إذا ابتعد الفرنسيون وهذا ما حدث فعالً , حيث 
خر , عاد الرائد واملالزم ومن معهما من عساكر إىل تيميمون مث كرروا احملاولة حنو منطقة تيمي بتوات عرب طريق آ

لكن األصداء كانت قد سبقتهم واستقبلوا أيضًا بالرفض , فعادوا يف األخري خبفي حنني إىل مدينة البيض جريفيل 
  . 5تكللت بوضع خرائط لإلقليم, لكنها  4, وباءت احملاولة بالفشل يف استكماهلا

  الة األلماني جيرهارد روهلفس الرَحGerhard Rohlfes 6:  

                                                             
  410ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  1
م يقال الشعانبة :و ,  409ص . نفسه ,  2   ,شعنبارية له يقال حمل على بإفريقة نزلوا حني االسم ذا ومسوا سليم بين من أ

تينهنان ساملي , املقاومة الشعبية  .الشعانبة  ألوالده ويقال  ,شعبانا يسمى امللسمني فرقة مسوفة من بربري جدهم أن أيضاً  وقيل
  33ص  2020, مذكرة ماسرت , جامعة أدرار دورة أكتوبر  1924-1881يف منطقيت تيديكلت واهلقار 

  16, ص  2012اجلزائر  -, دار املعرفة  1934-1837التوايت بومهلة , اإلحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية .  3
  414ص . ابراهيم مياسي , املرجع السابق ,  4
إقليم توات أمنوذجًا , جملة جيل العلوم اإلنسانية واإلجتماعية , لبنان ,  : التوغل الفرنسي يف الصحراء اجلزائرية,  خدجية حالة. 5 

  38, ص  2019, ديسمرب  59العدد 
سنة , مث انضم لكتيبة برمين سنة  17وأصبح جنديًا يف عمر  قرب مدينة برمين بأملانيا , ختلى عن الدراسة 1831. من مواليد  6

,  1851, ونظراً لشجاعته متت ترقيته لرتبة مالزم مث قرر دراسة الطب سنة  1856, مث للفيلق األجنيب بفرنسا سنة  1849
تويف يف أملانيا سنة إىل أن  1862وتظاهر باعتناق اإلسالم ومن هناك بدأت مغامرات رحالته منذ  1861رحل إىل املغرب يف 

 19, أنظر : فاطمة الزهراء بن حيىي , الرحالت اإلستكشافية الفرنسية ودورها يف احتالل الصحراء اجلزائرية خالل القرن  1896
  44-36, ص ص  2020م , إ : الصايف خثري , مذكرة ماسرت جامعة أدرار ,أكتوبر 
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) برحالت  gerhard rohlfesم قام الرحالة األملاين ( جريهارد رولفس  1867 – 1862وما بني 
استكشافية ألغوار الصحراء الكربى , وواصل نشاطه بإنضمامه لفرقة اللفيف األجنيب الفرنسي باجلزائر , وانطلق 

طنجة إىل غاية وصوله لوادي الساورة برحلته األوىل من تافياللت والسوس وفيقيق مث وهران مث برحلته الثانية من 
, ومنها انعطف يف رحلة أخرى حنو ليبيا عرب  1يل وبين عباس , مث واحات توات وتيديكلت وعني صاحلڤوإيـ

, يعتربها كثريًا من املؤرخني أهم ما استندت عليه  2غدامس , واستطاع بذلك مجع معلومات مثينة عن املنطقة
فهو أول من نصح فرنسا بنقل حدودها إىل غاية وادي الساورة ، وإال  و املنطقة ,فرنسا يف أطماعها التوسعية حن

 . 3لن يكون هناك هدوء دائم يف جنوب مقاطعة وهران

  الة الفرنسي بول سوليي الرَحPaul Soleillet 4:  
فرنسا يف إفريقيا , هذا الرحالة املغامر نبه سلطات بالده إىل أمهية املسالك التجارية للقوافل , وربطها مبستقبل 

ا كانت قائمة منذ العصور الوسطى تربط تيميمون  -الشمال بدواخل إفريقيا , وأشار إىل طريق البيض  وأوضح أ
غادر مرسيليا ليقوم برحلته من اجلزائر العاصمة إىل  1872ديسمرب  06, ويف  5اليت اكتشفها الرائد ( كولونيو )

, ومن مثه يبدأ اإلستكشاف احلقيقي عنده , فيقول يف  1873فيفري  14عني صاحل , فوصل إىل متليلي بتاريخ 
الرحلة اإلستكشافية احلقيقية , حيث سأتواجد يف أصقاع ليست معروفة كثريًا ,  –أخريًا  –مذكراته " اليوم 

بعثة يقصد من املنيعة إىل عني صاحل , وانطلق هذا الرحالة يف  –وسوف أجتاز أرضًا مل تطأها قدم أورويب " 
لكنه قوبل بغلق  1873مارس  06خيول , فوصل اىل عني صاحل يف  3مجال و  10شخص و  26تتكون من 

                                                             
  417,  416ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص ص .  1
مجعية سيدي سليمان بن علي , السجل الذهيب لشهداء املقاومة الشعبية والثورة التحريرية الكربى لوالية أدرار , كناشة .  2

اهدين أدرار    7, ص  25/07/1999 -مطبوعة ( ب د ن و ط , ب ت ) , قراءة وتصحيح مندوبية ا

  38رجع السابق , ص خدجية حالة , امل. 3 
هولة خاصة إفريقيا , دخل  1842بفرنسا سنة . ولد يف نيم  4 م , منذ طفولته كانت تستهويه املغامرة والرتحال إىل األماكن ا

م , أنظر : عبد القادر مرجاين , السياسة الفرنسية  1888م اختصاص مشاة , تويف بأودان سنة  1870اجليش الفرنسي سنة 
جامعة سيدي بلعباس  –م , إ : حممد جماود , أطروحة دكتوراه  19الل القرن ودور املستكشفني يف التوغل يف اجلنوب اجلزائري خ

  42, ص  2019/2020, موسم 
  418ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  5
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ا يف كتابه استفادت منها أبواب القصبة يف وجهه , فاضطر للرجوع ومع ذلك فقد قدم معلومات هامة جدًا دوَ 
  . 1سلطات اإلستعمار , خاصة حول هضبة تادمايت وما جاورها

  جولة المالزم مارسيل باالتMarcel Palat 2: 

) يف باريس حيلم جبولة استكشافية تأخذه  marcel palatكان املالزم األول (مارسيل باالت   1885يف سنة 
وتيديكلت , فتعرف على أحد السينغاليني حيث عرض عليه نفسه ليساعده يف  ورارةڤحنو متبكتو مرورًا بقصور 

, وألنه عاصر زمن ثورة الشيخ بوعمامة والتجاءه ملنطقة  3الً على تنفيذه فانطلق معهحتقيق حلمه الذي عزم فع
م , ويقول املؤرخ  1883, فقد زار دلدول وأوقروت حيث كانت زمالة بوعمامة املرابطة هناك منذ أواخر  ورارةڤ

كان عن طريق تعنطاس يف   ارةور ڤاألدراري حممد حوتية يف كتابه ( توات واألزواد ) أن باالت أول ما وصل ملنطقة 
م , وحينما اكتشف أمره طرده الناس فواصل مسريه حنو مسوطة مث وصل دلدول أين  1885ديسمرب  12تينركوك 

, ورغم أنه كان متنكرًا يف الزي احمللي لكنه اكتشف أمره وهو يف الطريق إىل عني صاحل ,  4التقى بالشيخ بوعمامة
  .5م  1886رب حاسي الشيخ االتو يف ربيع فتم قتله من طرف أحد الشعانبة ق

  الة الفرنسي الشاب كاميل دولس الرَحCamille Douls : 

م  1888الذي سار على نفس منهج سابقه باالت فحاول إمتام ما قام به , لكنه غَري خط سريه فانطلق يف سنة 
, كان  6ويف توات أكتشف أمرهمن طنجة إىل تافياللت مث الساورة متنكرًا يف زي عريب أين شك فيه الناس , 

) طموحًا للغاية , فقد سعى إلخرتاق الصحراء  camille doulsاملغامر الفرنسي الشاب ( كاميل دولس 
ا ملصاحل بالده اإلستعمارية , فانطلق يف رحلته من وزان باملغرب قاصدًا  الكربى وهدفه فيها تقدمي أسرارها ومعلوما

رقان , لكن وهو  م يريد أداء فريضة احلج , وبالفعل فقد جنح يف اجتياز توات ومنطقة توات , وقد ادعى أنه مسل

                                                             
  421,  420ابراهيم مياسي , نفسه , ص ص .  1
 باللغة لشغفه ونظراً  لوهران ، العسكرية الفرقة يف كضابط واشتغل م ، 1870 سنة سري سان العسكرية املدرسة من خترج . 2

ا العربية استطاع  من قريب وكان بوعمامة الشيخ ثورة عاصر وقد الضاية ، مث بسعيدة العريب للمكتب ملحق فعني بسرعة استيعا
  426ص  السابق ، املرجع اجلزائرية ، للصحراء الفرنسي االحتالل مياسي ، إبراهيم :أنظر األحداث ،

  427, ص  نفسه.  3
  435حممد الصاحل حوتية , املرجع السابق , ص .  4
  , وبعض املصادر تقول أن مقتله كان على يد أحد رجال الشيخ باجودة . 427ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  5
  436حممد الصاحل حوتية , املرجع السابق , ص .  6



 
 

 

 

46 

يف طريقه حنو أولف وقبل وصوله إىل أقبلي مت قتله , قيل أنه أعدم من طرف الطوارق أو عرب الدغامشة سنة 
  . 1م  1889

  بعثة فالمونG.B.Flamand : 

 حيث اجلنوب اجلزائري ، يف الفرنسي التوسع أمام واسعة آفاقًا  صاحل عني إىل فالمون لألستاذ العلمية البعثة فتحت
 أحواهلا على والتعرف,  منطقة تادمايت الكتشاف علميًا  طابعاً  م وأخذت 1899 خريف يف البعثة انطلقت

وغريها , فقد أشرفت على هذه البعثة وزارة املعارف العمومية  اجلوفية مياهها وإمكانيات والنباتية اجليولوجية
واملستعمرات , ودعمتها احلكومة مبيزانية خاصة على إثر طلب الوايل العام ( الفرييار ) الذي كان مهتمًا ومتشوقًا 

قيب ( جرمان ) رئيس املكتب العريب بورقلة مبرافقتها , مث تدخل وزير احلرب الن Peinهلا , وكلفت النقيب ( بان 
Germain  م حنو هضبة  1899نوفمرب  28) بتحريك فرقة الصباحيية حلماية البعثة , اليت غادرت ورقلة يف

, وكانت كبداية فعلية  2شرسة عسكرية محلة إىل هذه البعثة حتولت يف األخريتادمايت عرب طريق عني صاحل , 
  لغزو املنطقة .

 : وكخالصة واستنتاج 
  املغامرون من جنسيات أوروبية متعددة ( فرنسيني , إجنليز , أملان , طليان ) , ورغم غلبة كان هؤالء

الفرنسيني فيها إال أننا نعتربهم من مظاهر التنافس والصراع األورويب يف احلصول على املستعمرات يف 
ا من مشاريع فرنسا اإلستعمارية من أجل ( إهلاء وإغ ً راء شعوب أوروبا , إفريقيا , وأغلبيتهم كانوا جزء

البحث عن جمال لتفريغ الفائض السكاين , والبحث عن األسواق , والبحث عن مصادر الثروات إلشباع 
ا الصناعية  ) .. ثور

 م أكتشفوا إفريقيا بألوان خمتلفة متنكرين أحيانًا باإلسالم والعروبة وجنسيات غري أصلية    . أ
  أن هذه البعثات كانت جس نبض للسكان احملليني متهيدًا للتوسعات اإلستعمارية .  

                                                             
كلم ,  4 حوايل عنها تبعد صاحل عني جنوب تقع قدمية قرية  :امشةالدغو ,  427ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  1

  42تينهنان ساملي , املرجع السابق , ص 
, منشورات املتحف الوطين   1912-1881ابراهيم مياسي , توسع اإلستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري .  2

  109,  108, ص ص  1996اجلزائر  -للمجاهد 
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  اهتمت تلك البعثات بدراسة إمكانيات املاء , وحتديد النقاط اإلسرتاتيجية , ووضع خرائط جغرافية
ة وطوبوغرافية للمنطقة , ومجعًا ملعلومات دقيقة لتحقيق بعض األحالم كمشروع السكة احلديدية املؤدي

 . إلفريقيا ما وراء الصحراء 
 م , لكن الكثري منهم دفع الثمن مبقتله , فقد أبيدت بعثة (  ورغم أن بعض املستكشفني جنحوا يف مهما

) على يد أحد  Palatم , وقتل ( باالت  1880عن آخرها قرب عني صاحل  1) Flattersفالترز 
يف )  Camille Douls( كاميل دولس  م , وقتل الرحالة 1886الشعانبة بعدما غادر دلدول يف 

, مما جعل فرنسا الحقًا تصاحب تلك البعثات حبمالت عسكرية مثل بعثة (  2م  1889حاسي إينغر 
Gendror  وتبلكوزة , وبعثة (  ورارةڤم إىل  1895) سنةGermaif  وLaperrine  سنة (

م وهي  1899) إىل هضبة تادمايت سنة  Flamand, وبعثة (  3أيضًا  ورارةڤم إىل  1896
  األضخم واألخطر على املنطقة .

  / إنشاء المراكز الفرنسية العسكرية بمحاذاة المنطقة :2

ا اإلستكشافية , والالأمن الذي خشيت منه فرنسا يف مشاريعها  على إثر تلك األحداث اليت صاحبت بعثا
 حتركات كل ملراقبة عسكرية وحصون مراكز إنشاء على فرنسا تاملستقبلية , ومتهيدًا ألطماعها التوسعية , عمل

الصحراء , وكمنطلقات أمامية ثابتة حلركة زحفها وتوسعها , مما دل على أن ساعة غزو إقليم توات قد  سكان
  العسكرية : النقاط تلك بني , ومن حانت

  ورارةڤشرق منطقة : 
م مل يهدأ لفرنسا البال إال باإللتفات غربًا وجنوبًا  1873بعد سقوط مدينة املنيعة بيد القوات الفرنسية يف سنة 

م الذي حتول  1888حنو حواضر توات , حيث قامت بتشييد حصون املنيعة العسكرية بدءًا حبصن املنيعة سنة 
كلم غرب   180م على مسافة  1892ة م , مث حصن " ماكماهون " سن 1891إىل مركز عسكري دائم سنة 

                                                             
من العلماء و  9. كانت مهمة هذه البعثة مسح طريق الصحراء ملد السكة احلديدية , وهي بعثة ضخمة ضمت فالترز ومعه  1

حصانًا . أنظر أيب  15مجالً و  250من اجلمالة معظمهم من الشعانبة , و  68جندي أهلي , و  16جندي فرنسي , و  12
  211سابق , ص , مرجع  1القاسم سعد اهللا , احلركة الوطنية , ج

  39,  38رجع السابق , ص ص خدجية حالة , امل. 2 
  71, ص  موالي التهامي غيتاوي , املرجع السابق.  3
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م يف حاسي الشبابة على بعد  1893ورارين , وحصن " مرييبال " سنة ڤيدن على طريق تينـڤيف وادي امـ 1املنيعة
م نقلت مركز دائرة أقصى  1897كلم جنوب املنيعة على طريق عني صاحل عرب تادمايت , ويف سنة   135

  .  2اجلنوب من غرداية إىل املنيعة

 ورارةڤل غرب شما : 
م بإقامة مركز حمصن جبنان بورزق من أجل محاية اإلتصاالت بني عني  1885قام اجلنرال ( دليباك ) يف سنة 

ويف سنة  , 3ورارةڤيـڤ ومراقبة املناطق احلدودية , وصد حتركات بوعمامة الذي كان مرابطًا بواحات ڤالصفراء وفيـ
وجنان بورزق ومها عبارة عن مراكز اسرتاتيجية يف ظهر األطلس م مت احتالل األبيض سيدي الشيخ  1895

  . 4الصحراوي
 وتوصيات تقارير جمرد من وحتوهلا التنفيذ ، قيد مشاريعها تضع هلا إال أن وبعد إنشاء فرنسا هلذه احلصون , مل يبق

  الواقع . أرض على ومحالت طوابري إىل الورق ، على

  / األساليب المتبعة في احتالل المنطقة : 3
ا العسكرية املباشرة إلحتالهلا مناطق  وتوات وتيديكلت , اعتمدت وسائالً  ورارةڤقبل أن تشرع فرنسا يف محال

ا يف اجلنوب الغريب , كان واضحًا من خالهلا أن فرنسا كانت ختشى ردة فعل سكان املنطقة ,  استباقية تغلغلت 
ا العسكرية وتشييدها للحصون شرق ومشال غرب اإلقليم التوايت , الحت هلا أفكارًا أخرى  فتزامنًا مع حتضريا

  وظفتها كخطوات متهيدية ملشروعها التوسعي وهي :
  م , وذلك بإقامة املؤسسات اإلقتصادية  1889تبلور فكرة احتالل الصحراء بالطرق السلمية اهلادئة منذ

كل من توات وتيديكلت , وحىت تتمكن من الدخول البد هلا من ربط هذه املناطق وإنشاء املراكز التجارية يف  
املتمردة يف شبكتها اإلقتصادية , وربط مصاحلها ومصريها باإلقتصاد الفرنسي بأساليب مدروسة ومهيأة لقبول 

دراستها هلذه  األمر الواقع وعدم رفض التعامل مع الغرباء واحملتلني , ويف هذا اإلطار بدأت فرنسا تكثف من

                                                             
م منطقة املنيعة منوذجًا , جملة  1962-1873. نواصر عبد الرمحن , السياسة االستعمارية الفرنسية يف اجلنوب اجلزائري ما بني  1

  113, ص  2016غرداية اجلزائر , العدد األول , ديسمرب روافد للبحوث والدراسات , جامعة 
  457, ص  2012اجلزائر  - , دار هومه  1934-1837إبراهيم مياسي , االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية .  2
  455نفسه , ص .  3
املتحف الوطين للمجاهد , منشورات  1912-1881ابراهيم مياسي , توسع اإلستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري .  4
  107, ص  1996اجلزائر  -
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ا أرسلت هلذا الغرض  املناطق للتعرف أكثر على جوانبها البشرية واجلغرافية واملائية واإلقتصادية , وقد أشرنا أ
 . 1الباحث اجليولوجي ( فالمون ) إلجناز أحباثه ودراساته

 أشكال  كما أنفقت أمواالً طائلة لرصد املنطقة من خالل شبكة من العيون واجلواسيس املتمرسني يف
, فقد عرفت املنطقة قبل اإلحتالل أنواعًا من  2رجال دين ومتسولني وأطباء وضباط متنكرين يف لباس أهل املنطقة

, مثل  3البعض منها حل باجلهة عن طريق املغرب , والبعض اآلخر حل عن طريق غرداية, نشاطات اجلوسسة 
جواسيس على  5وسسة من متليلي متكونة من اجلاسوس كمال دوالص املنتحل شخصية شريف وزاين , وخلية ج

, واملسمى حممد بن قدور وعبد القادر بن عالل صاحب رسالة تيمي من خنافسة  4رأسهم محادي العسكري
م , اليت مفادها " أن الطريق آمن  1900الكاف إىل اجلنرال ( سرفيار ) يف بداية احتالل توات الوسطى سنة 

رأسك , وال حيدث لك أي مكروه , أي بدون أي خوف من الطريق حىت  وميكن أن حتمل الذهب والفضة فوق
    . 5تصل إىل تيميمون " 

  كما سَخرت بعض شيوخ الطرقية الذين مت اغراؤهم , حيث قدموا خدمة هامة للفرنسيني من أجل
ا السيطرة على توات , وقد مت استغالهلم بالضغط عليهم بكل الوسائل املختلفة , حىت  لى عقد أرغمتهم عا

سر أمر السيطرة عليها  َ م الرأي العام احمللي بني خمتلف قبائل املنطقة , وبذلك تي تت  اتفاقيات سلم ومحايتهم , ففتَ
بل واستعانت أيضَا ببعض الشخصيات والقيادات القبلية ذات التأثري الروحي واجلهادي من خارج ,  6بسهولة

جنحت يف إغراء سي قدور بن محزة من أوالد سيدي الشيخ إقليم توات , حيث ذكرت بعض املصادر أن فرنسا 
م , واستعانت به واجلنرال ( طوماسني  1883وعقدت معه اتفاقية صلح , ومنحته امتيازات سلطوية منذ 

Thomassin  ورارة وجذب بعض القبائل ڤ) يف أمر املفاوضات مع سي الدين وذويه , والتدخل مع سكان
ورارة , وذوي منيع , والغنامنة , ڤيون اتفاقيات مع عدد من الفصائل اليت تسكن بواحة احمللية , وهكذا عقد الفرنس

يئة  1892, وسي قدور هذا استقبله احلاكم العام جول كامبون يف  7وبعض طوائف سكان عني صاحل م قصد 
الطريق إلحتالل عني صاحل وتوات , وعلى منواله مل تشذ الطريقة التيجانية اليت راسلت أتباعها يف املنطقة من أجل 

 ملقدمها موالي عبد مساعدة اجليش الفرنسي , كما استعان جول كامبون بالزاوية الوزانية املغربية حينما أتاح
                                                             

  456, ص  2012اجلزائر  - , دار هومه  1934-1837إبراهيم مياسي , االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية .  1
  457ص . نفسه ,  2
  302,  ص  2005اجلزائر  –, دار هومه  2حممد باي بلعامل , الرحلة العلية إىل منطقة توات , ج.  3
  304,  303ص ص نفسه , .  4
  489ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  5
  72. موالي التهامي غيتاوي , املرجع السابق , ص  6
 الثانية اهلجرة مع م 16 القرن يف املنطقة إىل قدموا املعقل عرب من عربية : قبيلة منيع ذوي, و 81,  80. نفسه , ص ص  7

  30اهللا بابا , املرجع السابق , ص العربية , ينظر : عبد  للقبائل
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م , وظفت من أجل متهيد قبول السكان  1891وتوات يف  ورارةڤالسالم الوزاين زيارًة إىل اجلزائر مث رحلةً إىل 
 م , 1899 سنة تيديكلت فالمون إىل بعثة الطيب حممد ورقلة يف القادرية الطريقة مقدم رافق كماللفرنسيني ,  
 القافلة .  حلماية فرسان مع جمموعة

 فتوى عن عبارة النازلة كانت فقد لصاحله ، ڤورارة نازلة توظيف كامبون جول العام احلاكم استطاع كما 
 واتغلب إذا الكفار حكم حتت املسلمني إقامة إمكانية حول يستفتيهم مكة إىل علماء املنطقة شيوخ أحد أرسلها
م مع الدينية ، شعائرهم بإقامة هلم حوُمس  عليهم م مغادرة يستطيعون ال أ  الطريق ، ومشقة الضعف بسب أوطا

حتمل نفس  م 1893جوان  22 بتاريخ الشيوخ نفس مبراسلة ليقوم احلاكم العام طرف من النازلة توظيف مت وقد
  1الشاسعة بأقل اخلسائر املمكنة اجلنوبية والسيطرة على املناطق السلم على احلصول منها الغرضاملضمون , وكان 

  الصباحيية والزواف يف مشال اجلزائر , فقد وظفت فرنسا فرقة املهاريس يف مشروعها وعلى غرار فرق
اإلستعماري باجلنوب , وجعلتهم يف صفوفها األمامية ليقتل اجلزائري أخاه اآلخر فتسفك دماؤهم وتقل أضرار 

, إقليماً  الصحراء الفرنسيني , حيث ملا اعتربت فرنسا  أصدرت ملرشدين ، اجتهااملنطقة وح لصعوبة ونظرًا  عسكريًا
 احملليني السكان من خاصة قوات باجلزائر إنشاء العام للحاكم رخص الذي م ، 1894 ديسمرب 5 قانون

 أمهية ركزت وقد اإلغراء ، سياسة على الفرق هذه جتنيد يف فرنسا اتبعت .باملهارية  ذلك بعد عرفت للصحراء
 إىل شرقاً  ورقلة من املمتدة الصحراء ربوع يف بواسطتهم فزحفت الصحراء ، يف التوغل يف الفرق هذه على قصوى
 ومتكنت التقدم ، يف جنحت وبذلك جنوبًا ، الغريب السودان حدود إىل مشاالً  واألغواط البيض ومن غربًا ، توات

 إىل م وصلت حىت الزناتية القبائل أراضي مث واألزجار وأدرار ، ارڤاألهـ توارڤ أراضي يف الزحف من بواسطتهم
   . 2توات

 :3/ البداية بغزو منطقة تيديكلت 4
وألن األحداث كانت متسارعة ومتداخلة بني مناطق اإلقليم ومسار الغزو ومعارك املقاومة , فقد اعتربنا احتالل 

بينهما ورارة , حبكم العالقة واألهداف املوحدة واملصري املشرتك ڤمنطقة تيديكلت كمرحلة متهيدية إلحتالل منطقة 
, وعلى ذلك األساس ارتأينا أن نسرد أهم حمطات الغزو الفرنسي يف هذه املرحلة على شكل كرونولوجيا , وهي  

  كالتايل :

                                                             
  33,  32. عبد اهللا بابا , املرجع السابق , ص ص  1
  79حمفوظ رموم , املرجع السابق , ص .  2
  . وتعين راحة اليد , وهي املنطقة الواقعة شرق هضبة تادمايت وتضم قصور عني صاحل وفقارة الزوى وأولف . 3
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  انطلقت بعثة ( فالمونflamand مدينة ورقلة حنو عني صاحل حبجة  م من 1899نوفمرب  28) يف
ومية ڤفرد ما بني جنود و 700مبجموع  ) peinاكتشاف هضبة تادمايت علميًا , حتت محاية النقيب ( بان 

ارات الزوى وواحة إقسطن ڤوصلت البعثة العلمية واحلملة العسكرية إىل فـ 1899ديسمرب  26, ويف  1ومساعدين
) حول تسهيل عبور أفراد البعثة  pein, وبعد رفض جملس أعيان القصر لطلب النقيب ( بان  2ومنطقة الفقيقرية

زم فيها السكان احملليني , لتتقدم القوات الفرنسية  , نشبت بينهما معركة الفقيقرية ( معركة إقسطن ) , حيث ا
ديسمرب , وتدعمت بفرقة جديدة من الصباحيية حتت قيادة النقيب ( جريمان  29حنو عني صاحل يف 

Germain 3م 1899ديسمرب  30فقد سقطت يف صاحل كان حتصيل حاصل  ) , وحبكم أن الطريق إىل عني  
  يقود املقاومة من جديد , األمر الذي جعل  4اينڤم ظهر موالي عبد اهللا الر 1900جانفي  05ويف

ارتن ڤالقوات الفرنسية تستنجد بطلب قوات إضافية من دائرة املنيعة , فوصلتها فرقة بقيادة ( بومـ
Boumgarten  ومية , وبعد معركة طاحنة يف الدغامشة , ڤندي ما بني فرنسيني وج 300) تتكون من

, ومن مثه انطلق ( فالمون )  5متكنت احلملة الضخمة من مواصلة السري وبسط السيطرة على قصور عني صاحل
ضبة تادمايت , حيث بعد جناحه يف احلصول على معلومات دراسته اجليولوجية املزعومة ,  ببعثته يف مهمته 

ا استقب ل يف اجلزائر العاصمة استقبال رمسي , فقيمة تلك املهمة مل تقتصر على جانبها العلمي وحسب , بل أل
ا كانت أكرب بشارة لفرنسا اإلستعمارية ,   أصبح فبسقوطهاتسببت يف احتالل عني صاحل , هذه املدينة وواحا

 توات ، إقليم بقية الحتالل ممهدًا  الطريق وأضحى الصحراوية التجارية الطرق أهم يف يتحكم الفرنسي اإلستعمار
 إلمتام)  Boumgartenارتن ڤ( بومـالرائد  إىل تعليماته)  Lafferrireالفرييار  (العام  الوايل أصدر وبالفعل
 1900جانفي  24) يف  Claustre, هذا األخري اشرتك مع املالزم ( كلوسرت  6تيديكلت قصور بقية احتالل

ومي , طالب حينها من سكان القصر اخلضوع دون قتال لكنهم ڤجندي فرنسي و 300م , بقوة عسكرية قوامها 

                                                             
  459إبراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  1
  , فقارات الزوى وإقسطن والفقيقرية : من قصور تيديكلت 460ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  2
  65حمفوظ رموم , املرجع السابق , ص .  3
 موالي جده زاوية يف القرآن علوم تلقن انتهنت برقان قرية , يف 1833سنة  ولد  :الرقاين العباس موالي بن اهللا عبد . موالي 4

لصناعة  بأولف املكاحلية دار أسس الكفار , به ليحارب سالحًا  ومنحه الشريف علي موالي شيخه أجازه  ,الرقاين املالكعبد 
اهدين وتدريب البارود   43الدغامشة , تينهنان ساملي , املرجع السابق , ص  معركة وقاد للجهاد ودعا ا

  465ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  5

  40ص , خدجية حالة , املرجع السابق . 6 
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رفضوا اإلستسالم , فحاول اقتحام القصر يف اليوم املوايل لكنه فشل , مما جعله يطلب تعزيزات عسكرية إضافية 
م جلأت فرنسا للتهدئة ومساومة أهل  1900جانفي  31, ويف  1وتزويده باألسلحة واملدفعية من مركز املنيعة

اورة  املنطقة سلميًا حبجة رغبتها يف حقن الدماء , واستعملت يف ذلك فكرة بعث الرسائل إىل كل القصور ا
م , فكان الرد باملثل حيث بعث رجال املقاومة برسائلهم طلبًا  معتمدة على بعض األعيان الذين استعانت 

  ورارة , حيث لبوا النداء .ڤ و 3, رقان , سايل , وحىت تيمي وتسابيت 2من قصور تيط , أقبلي , أولف للدعم
  يف حماولة لدعم أهل توات  4تدخل الباشا إدريس بن الكوري باشا تيمي 1900فيفري  14ويف ,

افدت عليه رسائل التلبية , مث تو  5واستنفارهم ضد الفرنسيني , مدعومًا من رجال املنطقة يقودهم عزي احلاج حممد
,  تواتية قبائل عدة من إلينغر اجلهادي الدعم حيث وصل نوراريڤفيفري من أولف وتوات وتينـ 18التلبية منذ 

, حتالفوا مع 6مقاوم  1300الزناتيون , حىت بلغ عددهم   ,الطالمنة  ,احملارزة  ,الشعانبة  ,اخلنافسة  ,املرابطون
م أعاد املستعمر الفرنسي جتميع قواته  1900مارس  14طمعًا يف السند املغريب رغم ضعفه , ويف الباشا ادريس 

ا طابورًا قويًا , عرف بطابور العقيد ( أو  جندي  1000) , بلغ قوامه حوايل  Euيف عني صاحل وشكل 
  مقاتل . 1000ومية واملهاري بلغت أيضًا ڤ, وقوة أخرى من الصباحيية والـ 7سيفًا  150ومدفعني وألف بندقية و 

  احلامية الوطيس , اليت استعملت فيها فرنسا القصف  8م نشبت معركة إينغر 1900مارس  19ويف
زي بزعامة القائد ععة ال نظري هلا , املدفعي املكثف من الفجر إىل املساء , ودافع فيها أهل املنطقة ببسالة وشجا

احلاج حممد الذي استشهد يف املعركة رافضًا اإلستسالم , مرددًا قولته الشهرية " واهللا لو ماتوا أكبارها وطيحوا 

                                                             
  469ابراهيم مياسي , املرجع السابق , ص .  1
  . من قصور منطقة تيديكلت 2
  . من قصور منطقة توات  3
. إبن أخت القائد املغريب جياليل رمحون املبعوث أنذاك من طرف السلطان املغريب بسبعة عشر رسالة ألهل توات لنصرة أهل  4

  47م , تينهينان ساملي , املرجع السابق , ص  1896قائداً على صف حيمد يف توات سنة  إينغر , مت تعيينه
  68حمفوظ رموم , املرجع السابق , ص .  5
  48. تينهينان ساملي , املرجع السابق , ص  6
حف الوطين ) , منشورات املت 1912-1881إبراهيم مياسي , توسع اإلستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري ( .  7

  112, ص  1996للمجاهد 
  .هضبة تادمايت شرقًا , وهي من قصور عني صاحل  منحدرات يف تقع  :إينغر.  8
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  . 1لإلستسالم وسلم نفسهن الباشا إدريس توسط أسوارها وختلط انساها مع أصغارها , ال نستسلم " , يف حني أ
 : سقوط أحجار الدومينو 

ن شهداء وأسرى وأعمال العنف والوحشية اليت مارستها قوات فرنسا ضد أهل بعد سقوط إينغر وما خلفته م
مارس  28مارس مث سقط قصر أقبلي يف اليوم املوايل , ويف  24املنطقة هناك , توجهت حنو قصر تيط فسقط يف 

أولف املوجودتني يف أقصى غرب  مت إحتالل أولف أكرب وأمجل القصور , وقد خضعت كل من واحات أقبلي و
وج تيديكلت بطريقة مساها رجال اإلحتالل الفرنسي بـ " الدخول السلمي واهلاديء إىل الصحراء " , وبذلك تُ 

    . 2اإلحتالل الكامل إلقليم تيديكلت
 : أهمية إحتالل منطقة تيديكلت   

كان سقوط عني صاحل وقصورها مبثابة أهم حدث لإلستعمار الفرنسي باجلزائر يف مستهل القرن العشرين , فهو 
مبثابة انفتاح آفاق واسعة للعمليات التوسعية لإلستعمار الفرنسي بالصحراء وإقليم توات الشهري على اخلصوص , 

أفريل  03يف حفل غذاء أقيم على شرفه يوم  ) الوايل العام Lafferrireوقد علق على ذلك السيد ( الفريار 
م من طرف " نشرة املسائل الدبلوماسية واإلستعمار " فقال ( ... إن هذا اإلجناز , قد مت بفضل  1900

جمهودات الذين سريوا قبلي , وهلم مين كل التقدير , ذلك أنه عندما ينضج العمل جيب قطفه يف حينه , وال 
فالمون قد أسقطت تلك الثمار الناضجة جدًا والذي أصبح ميثل لنا خطرًا دائمًا  ننتظر الرياح , حيث أن بعثة

  . 3.. ) 1890منذ 

 الفرنسية القوات انعطاف سيسهل ما وهو تيديكلت ، وقصور واحات وأهم معظم من الفرنسيون متكن وبذلك
اأمتت  أن الوسطى , لكنها بعد توات على والسيطرة لإللتفاف الشمال باجتاه  إقليم من اجلنويب اجلزء على سيطر
   .4تيميمون وعاصمته الشمايل اجلزء باجتاه أنظارها وجهت صاحل ، عني وعاصمته توات

  ورارةڤحمالت الغزو الفرنسي على منطقة  المبحث الثاني :
الوسطى , بعد سقوط حاضرة تيديكلت وقصورها وبلوغ القوات الفرنسية منطقة أولف املتامخة ألوىل قصور توات 

ا عادت أدراجها حنو مدينة املنيعة حبكم ا رتكازاإل نقطة أ  على تقع اليت ، للصحراء الغريب اجلزء أعماق يف لقوا
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وقصورها ,  ورارةڤفبدأت زحفها اجلديد من الشمال الغريب حنو حاضرة  الشرقي ، الشمال جهة من توات مشارف
وكان الغرض من ذلك , اإلطباق على كل اإلقليم التوايت بني فكي كماشة , وإخضاعه حبمالت وطوابري عسكرية 

مشاالً ألن مركزها العسكري الذي يزودها بتلك الطوابري   ورارةڤزاحفة من ناحية تيديكلت مث توات جنوبًا , وناحية 
 فيل .كانت املنيعة واألبيض سيدي الشيخ والبيض جري

  ) : Menestrel/ طابور العقيد ( مينسترال 1

)  Menestrelم أرسلت فرنسا طابورًا عسكريًا ضخمًا يقوده العقيد ( مينسرتال  1900أفريل  27يف 
جندي ومدفعني ,  800ورارين مشال إقليم توات , كان الطابور يتشكل من حوايل ڤإلخضاع قصور منطقة تينـ

ورارين , استطاع إخضاع منطقة تعنطاست ڤوقد انطلق مسريه من حصن املنيعة حنو منطقة تينركوك أقصى مشال تينـ
ملة وعرقلوا تقدمها وأوقفوا زحفها أكثر ماي , رغم أن قصور املنطقة تصدت هلذه احل 11قرب قصر فاتيس يف 

من مرة بني املنيعة وتيميمون , إىل درجة أن اضطر قائد اجليش الفرنسي إىل طلب املدد الذي جاءه على جناح 
رجحت الكفة حتت قيادة العقيد (  1جندي 400السرعة من حصن البيض , حيث وصلت فرقة تتكون من 

  . Letuelle (2لوتييال 

واجهة هذا الزحف فقد حتصن سكان قصبة فاتيس يف القصر يقودهم زعيم احملارزة القائد عبد ورغم ذلك ومل
ماي حيث مل جيد مقاومة  22استمر الطابور يف طريقه فمر على أوالد سعيد ووصل إىل تيميون يوم ,  3الكرمي

فع العلم الفرنسي على القصبة وقد سهل مرابطي أوالد سيدي  ( الشيخ عمل العقيد تذكر ، ويف نفس اليوم رُ
  . 5لحقة تيميمونمل ) قائدين Valconattiوفالكونايت  Pein( بان صب فيها كل من ونُ ,  4مينسرتال )

 القوات دخلت فقد بالسكان ، بطش أعمال من تيديكلت يف وقع مبا تأثرت قد ڤورارة على احلملة أن ويبدو
 التقييد صاحب أبرزه ما اإلحتالل يف السهولة هذه ويربر تذكر ، مقاومة دون تيميمون املنطقة عاصمة اإلستعمارية

 عشر سبع سنة يف مث "نصه  فيما -حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكري  –ومتنطيط  توات تاريخ يف
ا بتيديكلت  وضربت الصحراء أعايل يف الفرنسية الدولة ظهرت وألف وثالمثائة  الصحراء كافة على ...أطنا

                                                             
 1 ., p.349 , lebrarie felix alcan , paris 1923 Quatres Siécles d’histoire,  (A.G.P)MARTIN   
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 40. عبد اهللا بابا , املرجع السابق , ص  3
4  .Ibid.. , P. 350  
 يف وتيجورارين وتيديكلت ملنطقة توات الشعبية املسلحة واملقاومات اجلنوب ألقصى االستعماري العسكري املكي , الغزو . قلوم 5
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س تيميمون عامل أن مث ، ترياق هلم وجدوا وال وفاق هلم حصل فما وتشاوروا بتيمي واتت رؤساء فاجتمع  تفرَ
  .1 "ذلك  له وأّىن  الفرنسية الدولة مقابلة على يقدر وال له طاقة ال أن بعقله

لكن رغم سقوط عاصمة اإلقليم بتلك السالسة فإن القوات الفرنسية مل تتمكن من دحر جيوب املقاومة اليت 
اية ماي    م . 1900اعرتضتها يف القصور األخرى إال بصعوبة بالغة , وإىل غاية 

) يف إخضاع ما بقي من اإلقليم , فواصل  Menestrelم استمر اجلنرال ( مينسرتال  1900ماي  31ففي 
سريه إىل قصور الزوى ودلدول اليت سقطت على منوال تيميمون , إىل أن توقف الزحف الفرنسي وأنشأ مركزًا له 
هناك مرتبطًا حبامية تيميمون , مث بدأت فرنسا الزحف جمددًا على إقليم توات من جهة اجلنوب , حيث أعطى 

  وامره بتسيري طابور جديد من تيديكلت حنو توات .الوايل العام الفرنسي أ

  ) : Serviere/ طابور الجنرال ( سرفيار 2
وبعد هذه املرحلة اجلريئة , جاءت اخلطوة احلامسة يف احتالل كل إقليم توات , وذلك باقتحام طابور اجلنرال ( 

ماي  21ورارين من ڤت وتوات وتينـ) قائد الشعبة العسكرية إلقليم اجلزائر , لكل من تيديكل Serviereسرفيار 
 Laquiereم , وقد رافقه يف مهمته الشاقة جمموعة من املساعدين منهم الرائد ( الكيار  1900أوت  18إىل 

) ضابط  Du plessix) قائد مصلحة الشؤون األهلية بالشعبة العسكرية للجزائر , والنقيب ( دوبليسيكس 
) قائد  Pelletier) , مع املالزم ( بيليتيي  Raymondرتجم ( رميون األركان العامة , والضابط العسكري امل

  . 2القناصة الصحراوية

م , بقي هناك  1900جوان  24انطلق الطابور من اجلزائر العاصمة إىل املنيعة مث إىل عني صاحل اليت دخلها يف 
 234ضباط و  07تتكون من  جويلية حيث غادر عني صاحل بقوة 12لتجميع املعلومات وتنظيم قواته إىل غاية 

و  16, ومر على إينغر وتيط وأولف وأقبلي ما بني  3مهاري أو مجل سريع احلركة 299حصان و  56راجالً و 
جويلية وهي احلد الفاصل بني تيديكلت وتوات مث  23ان , مرورًا على عني شيب يف ڤجويلية متجهًا حنو ر 21

 26الشهر وصل الطابور إىل " احملارزة " يف سايل , مث قصر بوعلي يف من نفس  25تينورت يف اليوم املوايل , ويف 
جويلية اليت اسرتاح فيها وتلقى فيها اجلنرال رسالة من تيمي عن خنافسة الكاف إلخباره على أن الطريق آمن 
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وميكن أن حتمل الذهب والفضة فوق رأسك وال حيدث لك أي مكروه , أي بدون أي خوف من الطريق حىت 
  .  1ىل تيميمونتصل إ

جويلية , إىل أن وصل قصر متنطيط الذائع الصيت يف  28مث مر الطابور على زاوية كنتة وقصر سيدي يوسف يف 
ا اجلنرال وأمر بإرسال برقيات من  1900جويلية  30اليوم املوايل , ليستقر به املقام يف أدرار يوم  م فاسرتاح 

خيربمها بدخوله إىل أدرار عاصمة إقليم توات  19واجلنرال قائد الفيلق تيميمون إىل كل من وايل اجلزائر العام , 
ن وقصر ڤورارين فوصل مراڤ, ويف مستهل شهر أوت زحف الطابور مشاالً قاصدًا منطقة تينـ 2بدون حادث يذكر

أوت  03ورارين , فدخل يف ڤأوت , ومنه إىل قصر كربتن حيث احلد الفاصل بني توات و تينـ 02اسبع يف 
م دخل إىل قصر أوالد حممود واحنرف  1900أوت  04م إىل قصر كربتن قادمًا من توات , مث يف  1900

  الطابور حنو دلدول اليت وصلها يف اليوم املوايل .

لتقت مع ) إىل تيميمون , حيث إ Serviereم وصلت قوات طابور اجلنرال ( سرفيار  1900أوت  07ويف 
) على رأس ملحقة تيميمون ,  Valconatti( فالكونايت تعيني النقيب  قوات احلامية الفرنسية هناك , ومت

فالكونايت , و  Peinم حتت قيادة النقيبني ( بان  1900أوت  29حتركت قوات فرنسية منها يف حيث 
Valconatti  متكونة من فرقة الصباحيية , يف جولة تفقدية حنو منطقة دلدول , وأما النقيب ( جاك (

Jacques  الكتيبة الثانية للقناصني الصحراويني فقد حترك حنو الساهلة واملطارفة .) قائد  

م نشبت معركة املطارفة الطاحنة ضد القوات الفرنسية الغازية , مبقاومة حملية عظيمة قادها  1900أوت  30ويف 
, أدت تلك املعركة خلسائر فادحة يف  3عبد العزيز بن احلاج أمحد الذي طلب فيها بالدعم من سكان تسابيت

فالكونايت جانب العدو األمر الذي جعل الفرنسيني ينسحبون حنو تيميمون , وطالب بعدها النقيب ( 
Valconatti كالعادة  ) بالنجدات من املنيعة .  
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  ) والجنرال ( سرفيار ) : Cauchmezالعقيد ( كوشماز الحملة المزدوجة لطابور / 3
م جتددت معركة املطارفة بضراوة وأسفرت جمددًا على خسائر وهزمية جديدة للعدو , مما  1900سبتمرب  05ويف 

  . 1اضطره لإلنسحاب حنو مركزه يف دلدول واضطر القائد الفرنسي إىل تسوية وصلح مع سكان املطارفة

ية تيميمون وحصن املنيعة , وبعد هذه األحداث استنجد قادة احلمالت الفرنسية بضرورة املزيد من الدعم من حام
صدا , أحدمها وبعد استتباب الوضع ولو بالتسوية والصلح يف املطارفة , تشري األوساط العسكرية إىل أن طابورين رُ 

) الذي غادر األغواط ليلتحق بتيميمون , واآلخر برجوع طابور  Cauchmezحتت قيادة العقيد ( كومشاز 
اهدين واستكمال  Serviereاجلنرال ( سرفيار  ) قادمًا من املنيعة , وكالمها يف مهمة تطهري املنطقة من ا

  . 2التوسع حنو املناطق الرببرية املستعصية

) إىل تيميمون بعد رجوعه من  Serviereم وصل طابور اجلنرال ( سرفيار  1901جانفي  26حيث يف 
) القائد العسكري للواحات الصحراوية الذي  Cauchmezحصن املنيعة , وكان يف انتظاره العقيد ( كومشاز 

 Serviere, هذا الطابور الضخم إنطلق من تيميمون بقيادة اجلنرال ( سرفيار  3وصل تيميمون منذ شهر نوفمرب
مدافع ,  4جندي و  1100جانفي ليلتقي مع طابور آخر قادم من تيديكلت , فكان جمموعهما  30) يوم 

إلعادة الزحف وإخضاع القصور والقرى , فأسقطوا قصور توات الوسطى الواحدة اجتها حنو إقليم توات جمددًا 
م ووضعت حتت قبضة القائد  1901فيفري  10تلوى أخرى , إىل أن دخل أدرار عاصمة إقليم توات يف 

 الفرنسي , رغم حماولة السكان املقاومة واإلستنجاد بسلطان املغرب األقصى الذي كان ميثل أقرب دولة إسالمية
  هلم , لكن ال حياة ملن تنادي .

م مع بعض القوات مضطرًا من أدرار  1901فيفري  23) مسريه يف  Serviereمث أكمل اجلنرال ( سرفيار 
نشبت على إثر ذلك معركة عنيفة مع القبائل , م  1901فيفري  28متجهًا حنو منطقة شروين , اليت وصلها يوم 

ئر فادحة أجربوا على إثرها على اإلنسحاب وطلب الدعم , مث جتدد القتال الزناتية , تكبد خالهلا الفرنسيون خسا
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مارس ,  05, ونتيجة لعدم تكافؤ القوى سقطت شروين يوم  1مارس بعرق العمرية 03وبضراوة مرة أخرى يف 
  . 2من أعيان البلدة كرهائن , وجرد املقاتلني من السالح Serviere  (05وأخذ اجلنرال ( سرفيار 

وط شروين استمرت املقاومة يف أماكن خمتلفة من املنطقة , مما أدى إىل عرقلة تقدم الغزو الفرنسي ألكثر وبعد سق
م جرت معركة  1901مارس  09من شهرين مث بعد ذلك اجتهت فرنسا حنو منطقة طلمني , حيث بتاريخ 

تسقط إال بعد استخدام العدو  , ومل 3سرطلمني الطاحنة اليت تزعم فيها املقاومة حممد بن عبد اهللا إىل أن أُ 
) الشروط نفسها اليت فرضها على منطقة  Serviereلسالح املدفعية كعادته , وفرض فيها اجلنرال ( سرفيار 

  . 4شروين

ا من أفريل ڤولئن استتب األمر لفرنسا يف منطقة  م إىل ماي  1900ورارة بعد أكثر من عام على بدء محال
م , مما جعل فرنسا تسارع إلختاذ  1903استمرت هنا وهناك إىل غاية سنة م , فإن جيوب املقاومة  1901

ا . ائي    إجراءات وسياسات إدارية وسياسية واقتصادية وثقافية خاصة باإلقليم التوايت , لربطه وإخضاعه بشكل 

 : ما يمكن استنتاجه 
مر ألكثر من عام ومل يستتب هلا ورارة مل يكن سهالً , فقد استمر األڤأن غزو القوات الفرنسية يف منطقة  -

احلال , بل واحتاجت فرنسا لتحريك عدة طوابري ومحالت عسكرية واإلستعانة بإمدادات عسكرية من 
حني آلخر , وبسالح املدفعية القوي , وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على قوة املقاومة وخيبة 

 املستعمر الذي كان يظن أنه سيخضع املنطقة سلميًا .

فرنسا وظفت يف غزوها للمنطقة أهم الوسائل واألساليب اليت ذكرناها آنفًا , حيث كانت تتجهز يف أن  -
ا من حصون املنيعة والبيض , وكانت تتمرتس بقوات الصباحيية والقومية واملهاريس يف صفوف  إمدادا

ا وجواسيسها من مكان آلخر , وكانت تلعب على وتر احلرب  النفسية القتال , وكانت تبث عيو
والدعائية من خالل إرسال الرسائل لألعيان , وتزوير الفتاوي واخلطابات للعلماء , وكلها أساليب 

ا وطرًا . ا تقضي   منحطة ظنت أ
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أن سقوط تيديكلت كان مقدمة لغزو كل اإلقليم التوايت , وهلذا فإن فرنسا انفتحت هلا الشهية مشاالً من  -
 اإلستعمارية .ا توات , ومل تتأخر يف ذلك نظرًا ألمهية املنطقة وطموحاوجنوبًا من ناحية  ورارةڤناحية 

أن صدى الغزو الفرنسي للمنطقة بلغ إىل مدى بعيد , حيث وصل إىل اجلزائر العاصمة واحلاكم العام  -
أنذاك , واملغرب األقصى الذي كانت له مواقف رافضة ومنزعجة من التوسع الفرنسي , لكنه مل حيرك 

  دعم أهايل املنطقة , وكرر نفس اخلطأ مع مقاوميت األمري عبد القادر والشيخ بوعمامة .ساكنًا يف

ًا من حيث األحداث والظروف والنتائج بني مناطقه الثالث , وكذلك  - أن احتالل إقليم توات كان متشا
ة , وعلى هذا األساس أشرنا ألهم األحداث يف منطقيت تيدي كلت وتوات املقاومة كانت مشرتكة ومتشا

 فقط . ورارةڤالوسطى , رغم أن البحث يتعلق مبنطقة 
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  المبحث األول : المقاومة الشعبية المسلحة

ا فرنسا منذ أن وطأت أقدامها أرض توات  ت  يفيض بنا املقام واملقال وحنن نسرد البطوالت واملعارك اليت جو
م  16املعروفة برفضها لألجنيب منذ حماوالت السعديني إخضاعها يف القرن  ورارةڤوأقاليمها , وعلى رأسها منطقة 

ُ , فاملنطقة ورغم قساوة طبيعتها وانكشاف سطحها وتضاريس عدها عن الشمال وحواضره , ورغم قلة عدد ها وب
ا ضربت أروع األمثلة والوقائع يف املقاومة , وقد ال نفيها حقها إذا  م , إال أ ا وبساطتهم وضعف إمكانا سكا

رنا يف البحث واإلسهاب عنها , فسنذكر هنا أهم النماذج واألحداث عن مظاهر املقاومة الشعبية اختصرنا أو قَص 
  ة , وهي كالتايل :املسلح

  / المقاومة في فاتيس :1

م  1900أبريل  27ورارة , حيث يف ڤبعد إخضاع قصور عني صاحل وأولف توجهت أنظار اجليش الفرنسي حنو 
 800 ) , مكونًا من Menestrelالعقيد ( مينسرتال  كت السلطات الفرنسية جيشًا من املنيعة بقيادةحرَ 

 يدعى مكان يف فاتيس قصر قرب ونزلت ، 1أول األمر إىل منطقة تينركوكواجتهت احلملة  ومدفعني ، جندي
 املنيعة بني املمتدة الطريق طول لكنها تعرضت للعرقلة واهلجومات على م ، 1900 ماي 11 يوم تعنطاست

 حماولة على يدل مما ، القصور من حني آلخر سكان عليها شنها اليت اإلستنزاف مقاومة من طرف وتيميمون ،
   .ذلك  قبل اإلقليم جنوب يف متت اليت املقاومة من اإلستفادة
مشال  البيض منطقة من اإلحتياط قوات فوصلتها فشلها ، ملواجهة القوات من املزيد طلب إىل احلملة فاضطرت

الغريب الكبري واندجمت مع القوة السابقة , مث استهدفوا املقاومة  العرق ، عربت 2جندي 400قوامها  اإلقليم
اهدون يف قصر حيث حتصن املرابطة يف القصر فاتيس بقيادة زعيم احملارزة القايد عبد الكرمي ، إىل أن انتهت  ا

  .  3 م 1900ماي  20وإخضاع كل املنطقة يوم  املواجهة باقتحام القصر

  / معركة المطارفة :2

ورارة واصل العقيد ( منيسرتال ) مسريه فوصل إىل قصور الزوا ودلدول يف ڤاستكماالً ملساعي السيطرة على بالد 
ماي ، ومع تويل النقيب ( فالكونايت ) مهامه بتيميمون أرسل رسالة إىل كبري قصر املطارفة عبد العزيز بن  31
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العزيز بن احلاج أمحد رمى الرسالة يف وجه حاملها  احلاج أمحد تدعوه لقبول العمل حتت سلطة فرنسا , لكن عبد
علي بن سعيد , هذا األخري عاد إىل رئيس امللحقة وأخربه أن املطارفة ترفض اخلضوع , فانطلق طابور من 

  . 1تيميمون متوجهًا حنو املطارفة إلخضاعها

 : املواجهة األوىل  

فة , أن أوىل املواجهات مع الفرنسيني يف املنطقة ,  يقول الشيخ حممد باي بلعامل يف سرده لوقائع معركة املطار 
ه حيث حاولت القوات الفرنسية دخول  1318م املوافق لسنة  1900أغسطس فالحي  17كانت بتاريخ 

قصر املطارفة من الناحية الشرقية للقصبة مبحاذاة املقربة , فنادى يف الناس كبار القوم باجلهاد وهم السيد عبد 
مد وشيخ الزاوية السيد حنيين بن سيد احلاج عبد الرمحن وحممد السامل وأخيه املربوك بن عبد الكبري بن سيدي حم

القادر املزوري , واندلعت املعركة يف البطحاء املقابلة للقصر حيث انقسم الناس إىل قسمني , قسم يضرب 
لوال استماتة قناصة  الصفوف وقسم يعمر البارود , وزحفت القوات الفرنسية حىت أوشكت على دخول القصبة

باحلجارة الضخمة وأمطروهم بالبارود يف آن واحد , حىت  ية " , مث رموهمڤاملقاومة املتمركزين يف أبراج " املعتو
  . 2إىل جبل أوالد حيىي خلف العرق , وبعثوا إىل تيميمون بثالث رسل يطلبون املدد تقهقر الفرنسيون وانسحبوا

نجد لها أي أثر في كل المصادر والمراجع التي اطلعنا عليها , وألن الشيخ لكن لألمانة فهذه الرواية لم 
اغسطس فالحي ) , فالغالب حسب نظرنا أن هذه المواجهة ال تعدو أن تكون  17باي قد ذكر عبارة ( 

أوت , خاصة أن للمنطقة تقويم فالحي  31أو  30سوى بداية لمعركة المطارفة وفق تاريخها المعروف 
  لتقويم الميالدي والهجري .يختلف عن ا

) إىل تيميمون , أمر القوات الفرنسية حتت قيادة النقيب (  Serviereبعد وصول قوات طابور اجلنرال ( سرفيار 
أوت , حيث كلف هذا األخري بدوره  29) على رأس فرقة من الصباحيية قادمة من ورقلة باخلروج يوم  Peinبان 

) قائد الكتيبة الثانية للقناصني الصحراويني جبولة تفقدية من جهة منطقة دلدول  Jacquesالنقيب ( جاك 
أرسل موفدًا للمطارفة ليكرر عليهم طلب اخلضوع فكان موقفهم ثابت وهو البارود ، للتحرك حنو أوالد راشد , مث 
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على  الحقهم, بطلقات نارية اعرتضوه حىت فما أن تفطن له املقاومني , وفور رجوع املوفد باشر اجلنرال التحركات 
  . 1النقيب ( بان ) لكنهم الذوا بالفرار إثرها

حىت ملا وصل إليه النقيب ( جاك ) أمره ) قد حترك حنو الساهلة ,  Valconattiفالكونايت وكان النقيب ( 
، ويف الوقت  بالغزو من جهة الكثبان الرملية ، فتبادل مع املقاومة إطالق النار ملدة ساعة دون جدوى مث انسحب

مركزين على آبار السقي والشرب , نفسه أرسل طالبًا املدد من تيميمون , هؤالء املبعوثني اعرتضهم بربر بلغازي املت
رجالً  50, وانتظروا الدعم القادم من تيميمون بـ  2علموا منهم جمرى األحداث مث قتلوهم وغنموا إبلهم وأمتعتهم

, ويبدو  3رجالً قرب بلغازي فأصابوا قائدهم جبروح خطرية 80فكمنوا هلم حبوايل  ومية والصباحيية ومدفعًا ,ڤمن الـ
ذه البعثة قد عادت أدراجها أو غَريت مسارها , أما بربر بلغازي فقد انطلقوا يقتفون أثر محلة الربيد السابقة  أن ه

ضوا أهلها ضد الفرنسيني وتزودو  ا فيها باملؤن واملعلومات , , فمروا على دلدول مث دخلوا أوالد راشد حيث حرَ
ا من تيميمون م طالئع الدعم اليت كانوا ينتظرو م حىت حملهم الفرنسيون وظنوا أ   .  4وواصلوا مسري

 : املواجهة الثانية  

أوت , قد أمر بإجراء دورية استطالع حول املطارفة باجتاه  30ويف نفس الوقت كان النقيب ( فالكونايت ) يوم 
ف حركة خارجية مريبة باجتاه املطارفة ، كما أرسل أهايل املطارفة رسالة لقائد دلدول وطلبوا منه برينكان , فاكتش

الوساطة , لكن النقيب ( فالكونايت ) اعرتض محلة الرسالة فرفض إيصال الرسالة ونصح الوفد بضرورة اخلضوع له 
  إىل برينكان لكنه مل يكتشف شيئًا .قبل غروب الشمس ، مث بأمر من النقيب ( بان ) مت إرسال استطالع آخر 

اهدين العائدين من عملية بلغازي حينما أراد التعرف  ويف ظل حترك النقيب ( بان ) حنو املطارفة اصطدم با
اليت قَسم فيها النقيب ( فالكونايت ) قناصته عليهم , حيث تعرض فرسانه إلطالق النار واندلعت املعركة , 

الصحراوية إىل قسمني , كل قسم بثالثني رجالً , فلما جتاوز القسم األول بقيادة اجلنرال ( ديبارديو ) الكثبان 
الرملية وجد نفسه أمام املقاومة اليت أطلقت النار عليهم من مسافة قريبة , فقتل الضابط إضافة لرقيبني فرنسني 
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 من معاونيهم ، مث وصل القسم الثاين بقيادة النقيب ( جاك ) لكنه فشل يف قلب موازين القوة فأمرهم واثنني
    . 1النقيب ( فالكونايت ) بالرتاجع إىل دلدول وأن ينتظروا التعزيزات من تيميمون

ك احلصار عنهم , دامت هذه املواجهة يومني متتاليني استطاع من خالهلا أهايل املطارفة دعم أصحاب بلغازي وف
بعدما وصلهم اخلرب من أحد رجال أوالد راشد يسمى عافا , بل وشاركت حىت نساء املطارفة بتقدمي املاء واألكل 

من جهة أوالد راشد , ومنهن خرية قليب بنت سعيد وأختها الزهرة , وامباركة بنت سامل الكبري , وفاطمة بنت 
  .  2صاحل فرجي

قاومة احمللية قادها عبد العزيز بن احلاج أمحد الذي طلب فيها بالدعم من سكان هذه املواجهة الطاحنة من امل
اهدون بكثبان قصر املطارفة , حيث استفادوا من األخبار واملعلومات الواردة عن  3تسابيت ,  واليت حتصن فيها ا

إخالء سكان القصر إىل اخلارج ، فبدل البقاء يف القصر وجتميع النساء واألطفال يف قصباته ، مت معركة إينغر , 
, وهذا  4جهة ، وتقليل اخلسائر البشرية اليت غالبًا ما كانت تؤثر على صمود ااملقاومة وذلك لتعطيل املدفعية من

ما أدى إىل وقوع خسائر فادحة يف جانب العدو األمر الذي جعل الفرنسيني ينسحبون حنو تيميمون , وطالب 
  ) بالنجدات من تيميمون واملنيعة . Valconattiفالكونايت بعدها النقيب ( 

 : املواجهة الثالثة  

سبتمرب , و فور وصول التعزيزات يف اليوم الرابع مدعومة  3إىل  1بقي الطابور الفرنسي مرتاحًا يف دلدول من 
القرية بوابل من بسالح املدفعية , استأنفت العمليات بقيادة النقيب ( فالكونايت ) ومبساعدة رماة جزائريني إذ رموا 

القذائف ، يف هذه األثناء كان النقيبان ( بان ) و( جاك ) بتالل برينكان يدفعون الوحدات اليت مت نصبها هناك 
ا وصمودها أمر ( فالكونايت ) بالتوجه حنوها ملواجهة وحدات املقاومة , وفور وصوله قوبل  للوراء , لكن لقو

وأصيب مالزم ثاين من املهاريست وجرح عدد كبري من اجلنود ، فقرر ( بطالقات نارية ، فقتل النقيب ( جاك ) 
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سبتمرب مساءًا , ووصل اجليش الفرنسي إىل  6فالكونايت ) وقف إطالق النار وتراجع جبيشه عائدًا إىل دلدول يف 
  . 1تيميمون يف اليوم الثامن

م عندها قرر الفرنسيون التفاوض والتسوية , ولدفع أهل املطارفة لتلك ا لتسوية والصلح فقد أشاعوا مببعوثيهم , أ
واستيالئهم عليها , وتقطيع مجيع أشجار النخيل ,  القصبة حتطيم خرب ونشر والعتاد العدد كبري جيشاً سيجلبون 

وأن فرنسا تريد السالم وتطلب من املقاومني اجللوس إىل طاولة املفاوضات , وتوقيع معاهدة صلح بينهما حقنًا 
وبالفعل اتصلوا بأهل احلل والعقد وعلى رأسهم السيد عبد الكبري بن سيدي حممد بن أمحد اإلمام , ,  2للدماء

وشيخ زاوية املطارفة السيد حنيين بن سيد احلاج عبد الرمحن , والسيد حممد السامل بن عبد القادر املزوري , 
  : 3شروط وهي كالتايل 4واتفقوا على معاهدة مضمنة من 

 .البلدة  ألهل اإلسالمي الدين يف فرنسا عدم تدخل -
  .غريها  أو أتوات أو ضريبة عدم إعطاء -
 .الفرنسي  اجليش مع تسخريهم عدم -
   .جمانًا  صغرية حاجة ولو لفرنسا خيدموا أال -

  هذا , وباإلضافة إىل تلك املعاهدة فقد خلفت معركة املطارفة النتائج النهائية التالية :

 العرب فيلق عدة قائد بن أمحد منهممن اجلانب الفرنسي ,  4جريح 36قتيل إضافة إىل  13سقوط  -
, ويف مصدر آخر فقد أسفرت املعركة على قتل املالزم Jacques  (5  )النقيب ( جاك  ومية وڤالـ

) جبروح خطرية وبليغة وكذلك  De la valette) وجرح املالزم ( دوالفاليت  Depardieuدبارديو 
 . 6قتل عريفني وجنديني وجرح أربعة آخرين
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فقط من املقاومة , بينما حسب رواية الشيخ باي بلعامل خلفت املعركة  1وجرح إثنان 08بينما استشهد  -
  . 2أسرى 4جرحى و  6شهيدًا و  12

م حنو مركزهم يف دلدول وتيميمون بشك - زام متكرر للفرنسيني وانسحا ائيإ , وبذلك سقطت  ل 
 أسطورة املدفعية وأن اجليش الفرنسي ال يقهر .

صدا , أحدمها حتت قيادة العقيد ( كومشاز تشري األوساط العسكرية إىل أن طابورين رُ ,  ركة املطارفة الضاريةبعد مع
Cauchmez  الذي غادر األغواط ليلتحق بتيميمون , واآلخر برجوع طابور اجلنرال ( سرفيار (Serviere 

اهدين واستكمال التوسع حنو املناطق الرب    برية املستعصية ) قادمًا من املنيعة , وكالمها يف مهمة تطهري املنطقة من ا

  / معركة شروين :3

 تيكورارين إقليم يف م تعرضت احلامية الفرنسية 1901 فيفري 20 يفبعد معركة املطارفة ببضعة أشهر , وبالضبط 
, حيث  3بتيميمون الفرنسي العسكري املركز واخلنافسة على واحملارزة الزناتة قبائل شنتهاعنيفة ,  هلجومات

شخص , وهامجوا مراكز القوات الفرنسية ومؤونتها يف  300انتظمت املقاومة من منطقة شروين يف حوايل 
  تيميمون .

ى إثرها الضابط اإلداري ( يونكر عل قُتلكانت تلك اهلجمات أشبه بعملية انتحارية جتاوزت ساعتني من القتال , 
جنود بينهم  10باإلضافة ملقتل , و أصيب النقيب ( أوجاري ) و املالزم ( بوسار دين ) , ) والنقيب ( كويزارد ) 

  .  4البقية يف بساتني النخيل فرَ  مقاوم و 100جرحى , ويف املقابل استشهد  20ضابطني و 

بندقية ومدفعني ,  200بنبأ اهلجوم على تيميمون , أرسل تعزيزات بـ )  Serviere( سرفيار بعد مساع اجلنرال 
اهد  1901فيفري  28يف صلها ملا و ,  5مسرعًا بقواته من أدرار متجهًا حنو شروين خرجمث  عند وادي ضاية ا

ا وراء الكثبان فوجيء بثوار القبائل الزناتية الذين انسحبوا ليالً إىل قصر شروين ، وتظاهروا باإلنسحاب منها إىل م
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صايب ، حيث دارت معركة  ڤالرملية ومع طلوع النهار انقسموا إىل فرقتني : األوىل بإجتاه قصر تبو والثانية باجتاه لـ
,  1كبرية مت فيها حماصرة العدو ووضعه بني فكي كماشة بعد انضمام أهل طلمني إليهم فتم إحلاق هزمية نكراء

 02يف يوم تكبد فيها الفرنسيون خسائر فادحة أجربوا من خالهلا على اإلنسحاب وطلب الدعم , حيث كثفوا 
م ليالً  مارس من قصف سالح املدفعية على القصر والقصبة والواحة , مما اضطر املقاومني لإلنسحاب بعائال

م سرب من الـ , مث جتدد القتال وبضراوة مرة أخرى يف  2ةومية والسرية الصحراويڤباجتاه وادي الساورة , فلحق 
(  الحظ القائدمارس بعرڤ العمرية الذي وقعت يف كمينه القوات الفرنسية كفريسة سهلة , حيث بعدما  03

حركة الرتاجع هذه وبتسرع منه أمر مناوشيه بتسلق الكثبان الرميلة , فوجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع  راميلون )
ورقيب آخر ورجل من املناوشني , وأصيب ضابط إضافة لثالث رقباء وبعض  ( راميلون ) الرصاص , فقتل النقيب

ن مللمة أنفسهم واإلنسحاب بأقل األضرار فقتل و اجلنود احملليني املتعاونني مع فرنسا ، حينها مل يستطع الفرنسي
م الذعر مما رأوا ، فسارعوا باإلستغاثة  املالزم ( هيلريي ) , هذه املعركة استنزفت طاقة اجلنود الفرنسيني الذين أصا

ونتيجة لعدم ,  3فتم تدعيم صفوفهم مبدفع قصفوا به املقاومني الذين اضطروا لإلنسحاب حتت ضرباته من العرڤ
خاصة بعد استخدام سالح املدفعية ,  4م  1901مارس 05تكافؤ القوات بني الطرفني سقطت شروين يوم 

  بكثافة . 

  النتائج التالية :خلفت معركة شروين 

اهدون أن ويكفي,  5ضباط 03جرحيًا بينهم  50جندي من الفرنسيني بينهم ضابطان و  25مقتل  -  ا
اهدون  الطيب بن وحممد ) Ramillonراميون ،  الضابط ( قتلوا حيث عمقه ، يف العدو أصابوا ا

 فيلق يف معنوياً  وجوده كان والذي ومية ،ڤالـ العرب فيلق يقود كان الذي بورقلة القادرية الطريقة نائب
  . 6العرب
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 من أعيان البلدة كرهائن , و Serviere  (05بعد سقوط شروين واحتالهلا , أخذ اجلنرال ( سرفيار  -
 . 1جرد املقاتلني من السالح

جد أما مارتن ( أ.ج.ب ) فيقول يف تدوينه لألحداث , أنه  -  300عند انسحاب املقاومني من شروين وُ
رمحة الغزاة الفرنسيني ، اشرتط عليهم اجلنرال ( سريفيار ) مقابل األمان ,  فرد أعزل حتت 400أو 

وجهاء كرهائن , ونزع سالح  5شروطًا تعجيزية حقدًا عليهم ملا تلقاه من مقاومة , حيث طالب بتسليم 
 .  2القصبة وتفكيكه , ودفع تعويضات ثقيلة

يورد فيها أن قايد عرش بودة شارك يف هذه املعركة , وأنه ولإلشارة ونقالً عن مذكرة األستاذ عبد اهللا بابا فإنه 
 عبد حممد القايد التقييد هذا األمر بقوله " ... وكذلك عن صاحب استنجد بامللك املغريب أنذاك , حيث يذكر

ا الفرنسيني  يدفع أن وطالبوا العزيز ، عبد املوىل السلطان قصد القادر عبد احلاج بن القادر فلم له فرقة يقابل 
حيصل على طائل , فرجع فاكرتى جيشًا من الربابر وقصد به توات فتعرضهم الفرنسيون مبوضع يسمى عمرية , 

  . 3ووقعت بينهم حروب .... " 
 واحلاج سعيد أوالد قاضي اندلعت بقيادة وطلمني منطقة شروين يف املقاومة ويضيف األستاذ عبد اهللا بابا , أن

 احلاج بن القادر عبد حممد بودة قايد مع بينهما يقع التنسيق أن الصدف وشاءت تسفاوت ، قصر مرابط أمحد
 فتم اإلستعمار ، ملقاومة البدوية القبائل من رأس جيش على املغربية اجلزائرية احلدود من القادم القادر , عبد

 .  4بتيميمون العسكرية احلامية هامجت ملا وظفوا رجل ، 500 من جيش تكوين

  طلمين :/ معركة 4

بعد , ف 5م غادر الطابور شروين باجتاه طلمني حيث اغتيل مبعوثا العقيد ( مينسرتال ) 1901مارس  06يف 
سقوط شروين اجتهت أنظار املستعمر حنو منطقة طلمني مباشرة , فهي اليت كانت متد املقاومة يف تيميمون 

اليت ,  6م  1901مارس  09لتقى الطرفان يف مواجهة غري متكافئة يوم اهلجومات املتكررة , إوشروين بالرجال و 
تزعم فيها املقاومة حممد بن عبد اهللا , ومل تسقط طلمني إال بعد استخدام العدو الفرنسي لسالح املدفعية , ورغم 

ا أسفرت عن :   شح املعلومات واملصادر واملراجع اليت تكلمت عن هذه املعركة , فإ
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 .  1ء وأسر قائد املقاومة حممد بن عبد اهللاشهدا 08سقوط  -
 13شروين , ويف ) الشروط نفسها اليت فرضها على منطقة  Serviereوفرض فيها اجلنرال ( سرفيار  -

 .  2مارس غادر الطابور طلمني

  / استمرار المقاومة :5

ورارة بسقوط قصورها , بل استمرت حركة الكفاح الرافضة ڤمل تتوقف معارك وانتفاضات السكان يف منطقة 
 علىم  1902ماي  07يف طلمني بتاريخ للوجود الفرنسي ألكثر من عامني , نذكر منها انتفاضة حدثت 

 وقد لغزال حاسي ومعركيت عثمان ، الشيخ بقيادة وكانت توات جبنوب تيديكلت يف الفرنسية القوات أعمال
 صفوفه يف قتل حيث فادحة ، خسائر العدو فيها  تكبد واليت م , 1903 أوت يف األوىل املواجهات اندلعت

 رمسية ، مراسيم هلم أقيمت حيث املنطقة ، عاصمة أدرار إىل تيكورارين من ذلك بعد نقلوا جنديًا ، وعشرين مثانية
   . 3املنطقة يف النصارى لدفن رمسيًا  أنشأت اليت املقربة يف ودفنوا

 : ما يمكن استنتاجه من المقاومة الشعبية المحلية 
o  ورارة , كان رفضًا تامًا للوجود اإلستعماري حىت قبل وصوله , فطرد ڤأن رد الفعل الشعيب لسكان منطقة

  . ذلك  وقتل بعض املستكشفني وإيواء ودعم رجال املقاومة كالشيخ بوعمامة , لدالئل قطعية على
o  أن املقاومة املسلحة يف املنطقة مل تكن فيها القوى متكافئة , بل كان عدد سكان أقاليم توات أقل من

أن يواجه قوات فرنسية مدججة بالعدة والعتاد , ومع ذلك فقد ضرب أهل املنطقة أمثلة رائعة من 
  . البطوالت والزود عن الوطن 

o ستنجاد باملخزن املغريب العلوي , وقد رأينا ذلك يف قصور اضطرار بعض القصور واملقاومة فيها إىل اإل
توات , مث يف معركيت شروين واملطارفة من أجل املساعدة على رد الزحف الفرنسي , لكن دون جدوى , 
فقد خاب ظن السكان حيث مل حيرك القصر املغريب ساكنًا , بل وتتحدث بعض املصادر عن خيانته , 

  . عتماد على أنفسهم مما دفع بأهل املنطقة لإل
o  ا السابقة , حيث حتالف أن كثريًا من الوقائع واملعارك حتالفت فيها قبائل وقصور املنطقة , رغم خالفا

م , وحتالف الرببر  1900مثالً بربر بلغازي مع عرب املطارفة وتسابيت وغنامنة الساورة يف معركة املطارفة 
م , بل ويف مشهد نادر اجتمع أتباع حيمد وسفيان من  1901واحملارزة واخلنافسة يف معركة شروين 
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م , وهذا ما يعين أن سكان املنطقة كان  1901شروين وأوالد سعيد وبودة والساورة يف معركة شروين 
  هلم من الوعي ما يكفي لإللتقاء يف املصلحة الواحدة ضد العدو الشرتك .

o  أن املقاومة املسلحة مل تتوقف مبجرد بسط املستدمر الفرنسي لنفوذه وسيطرته على املنطقة , فقد
, حيث نذكر منها مثالً معركة طلمني  ورارةڤاستمرت حىت بعد سقوط اإلقليم التوايت وقصور منطقة 

ورارة أوت ڤ, ومعركة حاسي لغزال يف  1902, معركة الكودية يف ديسمرب  1902ماي  07الثانية يف 
, ومعارك العرق الغريب الكبري يف الثورة التحريرية املباركة  1927, ومعركة قصر باعمر يف توات  1903

 )1957 – 1962 . (  
o كاسة تلك املقاومة املسلحة : تعدد الوالءات والزوايا وتشتت الصفوف خاصة أن أنه من بني أسباب انت

اإلستعمار استثمر يف القبلية واألعراق والطبقية , اختالل موازين القوى مع دولة استعمارية متطورة خاصة 
نية التحرك استخدام املدفعية القاهر , طبيعة السطح اجلغرايف الشاسع واملكشوف مما أتاح لإلستعمار إمكا

واملواجهة بكل أرحيية ومما أعاق املقاومة يف استخدام تكتيك حرب العصابات , توظيف العدو لفيالق من 
  . ومية والصباحيية واملهاريسڤالعمالء الذين استطاعوا اخرتاق املقاومة وعلى رأسهم فرق الـ

o  موروثها الثقايف الزاخر وإشعاعها أن فشل أسلوب املقاومة الشعبية املسلحة دفع بأهل املنطقة إىل توظيف
الديين بزواياها وطرقها املتعددة , يف اللجوء ملقاومة سلمية ثقافية علمية أدبية ضد حماوالت السياسة 

  اإلستعمارية املساس مبقومات الشخصية احمللية .

  المبحث الثاني : المقاومة الشعبية الثقافية

, مل يأيت من عدم , وال ميكن أن منر عليه مرور الكرام  ورارةڤيز به منطقة ال خيتلف إثنان أن الثراء الثقايف الذي تتم
ا التغريبية والتنصريية احملاربة ملقومات الشخصية الوطنية , وجدت يف املنطقة صعوبة  , ففرنسا اليت عربدت بسياسا

ا اإلستعمارية , لعل الفضل يعود بالدرجة ا ألدوار اليت لعبتها زوايا لكبرية لبالغة إن مل نقل استحالة مترير خمططا
  املنطقة وتراثها املادي والالمادي , والشواهد ال تزال قائمة إىل يومنا هذا .

 في المقاومة : علماء المنطقةدور الزوايا و   -1

تمع هناك قد بدأ حىت قبل دخول املستعمر للمنطقة ,  ميكن مالحظة أن جتليات دور زوايا إقليم توات على ا
م , الزاوية القادرية اليت أقبل الكثري على  15فمن أقدم الزوايا اليت أقيمت باإلقليم التوايت ابتداءًا من القرن 

من الزوايا , القادرية والتيجانية والوزانية والكرزازية  اإلخنراط فيها , ومل ميضي وقت طويل حىت نشأت العديد
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والبكائية والبكرية والسنوسية وأوالد سيدي الشيخ وغريها . وقد لعبت زاوية أوالد سيدي الشيخ الشراقة والزاوية 
  .  1السنوسية دورًا هامًا إبان الكفاح اجلزائري ضد الوجود الفرنسي

, كما  2دوا الرتحيب حممد بن عبد اهللا خليفة األمري عبد القادر على تلمسانومن بني الذين قدموا إىل توات ووج
 1883ورارة وبالضبط يف قصور دلدول من ڤأن الشيخ بوعمامة ملا ضاقت به السبل التجأ إىل اإلحتماء مبنطقة 

, كما كان م , ولعل أهم سبب جعله خيتار هذه املنطقة هي وجود مريدين لزاوية الطريقة الشيخية  1894إىل 
احلاج املهدي باجودة مقدم الطريقة السنوسية بعني صاحل على اتصال بالشيخ بوعمامة , نظرًا لوجود فرع من 

أوالد سيدي الشيخ بقصر الساهلة وفقارة الزوى ضواحي عني صاحل منذ أن نزهلا جدهم سيدي احممد بن سيدي 
اية القرن احلادي عشر اهلجري   .  3احلاج حبوص 

ا كانوا شيوخ وزعماء وعلماء زوايا وطرق صوفية ,  فاملتتبع لتاريخ املقاومة الشعبية احمللية يف املنطقة , جيد أن قاد
ورارة , وزعيم الطريقة السنوسية احلاج املهدي ڤفأتباع ومريدي الطريقة الشيخية آووا ودعموا الشيخ بوعمامة يف 

انية مجع الناس يف جيش ڤاين من أبناء الزاوية الرڤد اهللا الرباجودة قاد أول معارك عني صاحل , والشريف موالي عب
إينغر , والشيخ حنيين بن سيدي احلاج عبد الرمحن كان شيخ زاوية املطارفة يقود  قوي زحف به حنو الدغامشة و

  . املعركة بنفسه أيضًا , وقاضي أوالد سعيد املشارك يف معركة شروين , وكلهم أجنزوا مالحم بطولية خيالية 

وألن تلك الزوايا كانت وظيفتها نشر العلم وحماربة اجلهل ومقصدًا للطلبة وملجأ للفقراء وعابري السبيل وحمكمة 
تمع الـ وراري ومحاية ڤلفض النزاعات بني القبائل والقصور , فقد كان هلا دور فعال يف احلفاظ على متاسك ا

الناس , حيث كانت تستطيع توحيدهم واستنفارهم للجهاد خصوصياته وشخصيته الثقافية , وتأثريها كبريًا بني 
ضد الفرنسيني بشكل سهل وعجيب , مما أزعج فرنسا اإلستدمارية فجعلتها صوب أعينها حيث استهدفتها من 

ا   اا وتشجيع قيام زوايا موالية هلخالل استيالءها على أموال األوقاف , وقطع مواردها وتقييد أنشطته , بل وأل
م يف إجهاض أية  كانت تعلم دور الزوايا يف املنطقة فقد استعانت ببعض شيوخ زوايا خارج اإلقليم لعلها تؤثر 

  مقاومة تعرتضها .

                                                             
  110,  109املرجع السابق , ص ص  . فرج حممود فرج , 1
  8. توايت دمحان وآخرون , املرجع السابق , ص  2
  10, ص  نفسه.  3
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ا فاقت منطقيت توات وتيديكلت يف عددها , فمن بني ڤومنطقة  زاوية  39ورارة كانت تعج بالزوايا إىل درجة أ
زاوية , بل حىت كثريًا من قصورها تسمت بأمساء  21على  ورارة وحدها تستحوذڤقبيل اإلحتالل الفرنسي كانت 

روت , وزاوية سيدي احلاج ڤزواياها مثل زاوية الدباغ يف تينركوك , وزاوية سيدي عومر وزاوية سيدي عبد اهللا يف أو
  بلقاسم يف تيميمون .....

رار معظم زوايا الوطن منذ أن وقد لعبت تلك الزوايا والطرق الصوفية دورًا مشرفًا يف مقاومة اإلستعمار على غ
م يشري فيه إىل  1846وطأت أقدام املستعمر هذه األرض الطيبة , فهذا مثالً تقرير املالزم " بوسري " بعد ثورات 

خطر الزوايا حيث يقول " إن مشايخ الزوايا خيتارون يف تدريسهم للقرآن نصوصًا معادية لنا , مما حيطم فيهم 
لتطويره فيهم من طرف مؤسساتنا , وتعترب التأثريات الدينية من ألد أعدائنا واليت جيب  وبسرعة الشعور الذي سعينا

  . 1أن خنشاها وخنطط هلا سياستنا , ولقد كانت القبائل األشد عداءًا لنا هي تلك اليت ينتشر فيها التعليم ... "

ايخ املنطقة حتملوا لواء املقاومة حتت سيطرة اإلحتالل الفرنسي , فإن زوايا ومشورارة ڤوحىت بعد سقوط منطقة 
الثقافية من خالل احلفاظ على مقومات الشخصية الوطنية بلغتها العربية , ودينها اإلسالمي احلنيف , ومواجهة 
محالت التنصري والفرنسة والتغريب والتجهيل املمنهج , فكانت تلك الزوايا مبدارسها ومعلميها ومشاخيها تدرس 

رمي واحلديث والسنة النبوية والفقه وقواعد اللغة العربية , كما لعبت دورًا بارزًا يف اجلانب وحتفظ علوم القرآن الك
اإلجتماعي من خالل دعمها ملظاهر التكافل والتعاون احمللي , على غرار إيواء الفقراء واملساكني وتنظيم اجلنائز 

ن خالل الصلح بني الناس وفك واألعراس وحفالت اخلتان وركب احلجيج , ومست حىت اجلانب القضائي م
م   .  2نزاعا

هذه الزوايا أزعجت فرنسا يف أهدافها اإلستعمارية , فاستهدفتها وضيقت عليها اخلناق , حيث استولت على 
أموال األوقاف , وقطعت عنها كل موارد الرزق , ووضعت قيودًا على أنشطتها , بل وشجعت على قيام زوايا 

  .  3الرضوخ واإلستسالم موالية هلا تكريسًا لثقافة

                                                             
) , جملة  1962-1830أمحد جعفري الوغزيري , دور الزوايا التواتية يف محاية املقومات الوطنية إبان الفرتة اإلستعمارية ( .  1

لد  7,  العدد اجلزائر  -حوليات التاريخ واجلغرافيا , بوزريعة    255, ص  31/12/2013,  4ا
  258أمحد جعفري , نفسه , ص .  2
  126, ص  2016اجلزائر  –مبارك جعفري , مقاالت وأحباث حول تاريخ وتراث منطقة توات , دار الكتاب العريب .  3
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ورارة كثريًا من مشايخ الزوايا والعلماء األبطال , الذين واجهوا اإلحتالل الفرنسي وضربوا أروع ڤوقد برز يف منطقة 
  فيها قيد أمنلة عن نصرة الوطن , نذكر منهم : مواقف الرجال , اليت مل يتزحزحوا األمثلة عن

 اإلحتالل الفرنسي : نماذج عن مواقف مشايخ وعلماء المنطقة من 

ني قاضي عُ  ولد يف قصر الواجدة قرب تيميمون , و القاضي الفقيه حممد عبد احلي بن أمحد اخلضري الواجدي :
م , من مواقفه أنه مثُل يومًا يف تيميمون بني يدي  1900ه/ 1317القضاة يف احملكمة الشرعية بتيميمون سنة 

ضابط فرنسي , أراد إجباره على اإلفتاء بأنه يدخل اجلنة لكونه من أهل السعي يف املشاريع اخلريية فرفض القاضي 
رد القاضي " ... أيها الضابط واهللا لو كانت يل ألف روح  , مما جعل الضابط يهدده مبسدسه حنو رأسه , فكان

أراها خترج واحدة تلوى األخرى على أن أبدل حكم اهللا ما فعلت , وحسيب من ذلك أن استشهد من أجل إعالء 
كلمة اهللا .. " , رأى اجلنرال الفرنسي بتيميمون هذا التصرف العجيب , فمنع الضابط من إطالق النار عليه 

ما جتده يف هذه الدنيا الواسعة .. "  قائالً "   . 1.. اتركه أيها الضابط فإن وفيًا لدينه مثل هذا الرجل , قَل

ولد يف قصر أُدمهان بأوالد سعيد وتوىل مشيخة  القاضي الشهيد حممد عبد الكرمي بن حممد عبد اهللا اجلوزي :
ورارة سنة ڤعد دخول اإلحتالل الفرنسي أرض م , وب 1892الزاوية األدمهانية وأصبح قاضيًا يف أوالد سعيد سنة 

م , أفىت بوجوب اجلهاد ضده , حيث أن أعيان تيميمون والكاف وأوالد سعيد واحلاج قلمان اجتمعوا  1900
بزاوية بدريان ملناقشة مقاومة اإلستعمار لكن موقفهم دار إىل اإلستسالم , إال القاضي فإنه أىب اإلستسالم 

, فأحس اإلحتالل  2اتصل بأعيان شروين وتسفاوت وبودة وقاد معهم مقاومة شروين وطالبهم باملقاومة , بل
خبطورته إذا بقي حرًا طليقًا , فاعتقله وأحرق مكتبته وخرب خنيله وأمالكه , مث نقلته فرنسا إىل قصر الشاللة 

م , بعدما  1910ه/ 1328سنوات , حىت ُحكم عليه باإلعدام واستشهد سنة  10بتيارت حيث بقي سجينًا 
  . 3خلف عدة كتب وتفاسري هلا عالقة بالطريقة الرمحانية والقادرية , سلمت بعد ذلك لورثته يف تيميمون

                                                             
 131, ص ص  2013اجلزائر  –غ تح : موالي التهامي غيتاوي , القول امليمون يف تاريخ جورارة وتيميمون , مؤسسة البال.  1
 ,132  
م , إ : عبد الكرمي  19ه/ 13. عفيفة حوتية , حاضرة تينجورارين دراسة تارخيية من خالل الوثائق احمللية خالل القرن  2

  138, ص  2014/2015موسم  –بوصفصاف , رسالة ماجستري جامعة أدرار 
  140,  139. موالي التهامي غيتاوي , املرجع السابق , ص ص  3
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ولد بقصر أوالد عبد الصمد يف دلدول , مث انتقل   الشيخ سيدي حممد عبد الرمحن بن سيدي حممد املربوك :
م , وكانت له عالقة وطيدة بالشيخ  19ن ملان بتيميمون يف مخسينيات القر ڤكمعلم قرآن إىل قصر احلاج 

ر طويالً حىت أنه تراسل مع الشيخ سيدي احلاج  بوعمامة وشيخ زاوية كرزاز سيدي حممد الكبري , ويبدو أنه عمَ
  حممد بلكبري .

م , كتب احلاكم الفرنسي برقية إىل القائد  1900ومن مواقفه ملا دخل اإلستعمار الفرنسي إىل تيميمون سنة 
اج قلمان بإسم اجلمهورية الفرنسية , طلب القائد من الشيخ أن يكتب له اجلواب , وقال له : أكتب بقصر احل

اجلمهورية الفرنسية , فكتب الشيخ : احلمد هللا وحده والصالة على من ال نيب بعده , فلما وقع اجلواب بني يدي 
ني يدي احلاكم شاخمًا هابه احلاكم احلاكم الفرنسي استاء وحتسر وبعث يف طلب الشيخ , وملا وقف الشيخ ب

الفرنسي , وسأله فرد الشيخ " اليد اليت مل تكتب احلمد هللا والصالة على رسوله سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  , جزاؤها القطع .. " , قال احلاكم الفرنسي " أنت امرابو افندي خل سبيله " .

مد , وكانت تأتيه الوفود من كل حدب وصوب , وخاصة وكانت له زاوية تسمى زاوية سيدي عبد القادر بن حم
  . 1م  1916ه/ 1339من البيض سيدي الشيخ , تويف سنة 

  دور الموروث الشعبي الثقافي في المقاومة :  - 2

م  ر بعض شعراء املنطقة بطوالت املقاومة الشعبية احمللية أحسن تصوير , فمنهم من رثى الشهداء وعَظ لقد صوَ
اهدين مبا  جادت به قرحيته , عن بطوالت ومعارك إينغر والدغامشة يف عني صاحل , وعن بطوالت معارك شأن ا

ا الشيخ سيدي البكري بن عبد الرمحن التنالين ( ت  ورارةڤمنطقة  ه ) معركة  1339مثل القصيدة اليت أرَخ 
  : 2أهل املطارفة مادحًا أياهم , حيث قال
  اإلله بـجـنـة الـرضـوانهللا در عصابيت باعوا النفوس ... مـن 

  أهل املطارفة والسواهل والرب ... بر قد أتوا األبطال والشجعان
ــــيـرهـم ... جلهاد عباد الصليب ألوان ـــ ــ ــ ـــ ــ   فـتـقـدمــوا لـمـا تـلــكـأ غـ

لة توات يف وجند له أيضًا من أهم وأندر النصوص النثرية املخطوطة اليت سجلت حضورها مع املقاومة الشعبية وحا
ظل اإلحتالل الفرنسي , حيث يبدأ نصه بالبسملة واحلمدلة والصالة والتسليم والتمهيد , مث يقول مؤرخًا 

                                                             
  187,  186,  185. موالي التهامي غيتاوي , املرجع السابق , ص ص  1
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مشاالً : " ... أما بعد , فقد جتدد على هذا اإلقليم التوايت , ما كان  ورارةڤلألحداث من تيديكلت جنوبًا إىل 
افت طاغية الفر  دد , واألزل والذل , والقتل خياف عليه منه قبل اآلن , وهو  ُ نسيس عليه لعنة اهللا , بالعدد والع

واألسر , بعام سبعة عشر وثالمثائة وألف , يف طرفه اجلنويب , الذي هو عني صاحل , مث يف طرفه الشمايل يف هذا 
كان وانتدبت   . مث يضيف معربًا عن املقاومة وممارسات اإلستعمار : " ... فلما كان ما 1العام الثامن عشر ... " 

عصابة من هذا اإلقليم لرد الكفرة املذكورين فلم تكن عاقبة , ال واهللا قد ضمن العاقبة للمتقني , فإنا هللا وإنا إليه 
راجعون , على ما حدث من هذا احلادث العظيم , الذي احرتقت منه األكباد , لوال التفويض والتسليم لرب 

احلادثة إلخواننا املسلمني من القتل واألسر وضياع األموال , وما رضينا العباد , وقد رضينا بقضاء اهللا يف هذه 
باملقضى به هلم وهو الوالية الكفرانية , ألن الرضا باملعصية معصية , وبالكفر كفر , وهذا املسألة اليت يرضى فيها 

  .2ام ... " بالقضاء دون املقضى به , كان الرضى فيها بالقضاء استسالم , والرضى باملقضى فيها اجرت 
تزخر بفنون شعبية غنية , من عادات وتقاليد وفلكلور ثقايف متنوع على غرار كل اإلقليم التوايت  ورارةڤوألن منطقة 

تمع الـ, ميثل مرآة عاكسة للثقافة ا ا ا وراري , نظرًا ألن املنطقة متيزت بتنوع القبائل واألعراق ڤلثرية اليت يتشبع 
ا أيضًا كانت قب ا تعرف مبواسم ثقافية على شكل مهرجانات حملية مومسية مثل ما ولكو لة التجار والزوار , وأل

يعرف بالزيارات وأسبوع املولد النبوي الشريف , فقد أبدعت على ذلك األساس بلوحات الرقص واألغاين 
ا أهل  م ومقاصدهم  ورارةڤواألشعار واألهازيج اليت عرب  , منها رقصات البارود عن تارخيهم وواقعهم ومعانا

  والشاليل والقرقابو واحلضرة والركبية والتكسحت وصارة واألهليل .

  فرقصة البارود مثالً والتي يتميز بها كل اإلقليم التواتي :

هي رقصة منتشرة وطنيًا وإقليميًا ، لكن املفارقة تكمن فيما يسمى " الصيغ " وهي تلك العبارات املسموعة اليت 
ا الراقصون ، وختتلف من منطقة إىل أخرى ، وهي رقصة شعبية شائعة وسط سكان والية أدرار ، وترمز  يتغىن 

اليت تأيت من هنا وهناك ، تبدأ بتحضري " مادة  إىل حتضري جسماين وفكري ألجل املقاومة والدفاع ضد الغزوات
البارود " جاهزة للتفجري مث يتجمع أفراد الفرقة ، ويبدؤون برتديد كلمات شعرية ( الصيغة ) بقيادة قائد الفرقة 

إضافة إىل اإليقاع واملزمار ، بعدها يشكلون حلقة دائرية وتعطي إشارة إمساك البنادق املتبوع حبركات منسجمة 
  .قاع لتختم الرقصة بطلقات نارية موحدة اإلي

                                                             
,  445, ص ص  2011اجلزائر  –أمحد ابا الصايف جعفري , من تاريخ توات أحباث يف الرتاث , منشورات دار احلضارة .  1
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من أجل   "تبتدئ الرقصة ببيت شعري مبدح الرسول ( صلى ااهللا عليه وسلم ) ، وتأيت بعدها مرحلة " التحمية
ضبط التوازن بني اإليقاع واحلركة ، ويف األخري خترج الفرقة اإليقاعية من وسط احللقة ، ويراقبون توازن وانسجام 

من طرف القائد الذي يعطي إشارة انطالق النار مجاعيًا يف الوقت املناسب ، لريفعوا بعدها حركة الراقصني 
   . 1نتصار ااهللا سبحانه وتعاىل من أجل اإلعن تضرعهم إىل بنادقهم للسماء تعبريًا 

صة تردد مناسبة اجتماعية تصدح فيها األلسن باهلتافات واألشعار اليت تعكس واقع الناس , فقد كانت الرق اوأل
صيغًا تعرب عن حال املنطقة واجلزائر وختلد لألحداث والبطوالت , وتورث لألجيال فكرة املقاومة والروح الوطنية , 

  فمنذ صغرنا وحنن أطفاالً كنا نسمع ونردد صيغًا ملهمة ومحاسية من رقصات البارود مثل :
  صيغة عن رثاء حال اجلزائر :

  زاد باحلرية .. نرفدو الفاحتة ونطلبو ريب يطفي هاد اجلمرةعيين بكات من يل صاب دزاير والقلب 
  وصيغة أخرى عن قيمة شعب اجلزائر :

  شعب اجلزائر كبري وما عندو تعبري ... و دم الشهداء موالفو ماللي كنت صغري

  فقط : ورارةڤأما األهليل فهو طابع تتميز به منطقة 

رارة , إذ أننا ال جنده بالشكل الذي اكتسبه يف أي مكان آخر , و ڤاألكثر تأثريًا يف منطقة  هذا الفن الالمادي هو
فهو بالنسبة للبعض مأخوذ من لفظة " أهل الليل " ألنه ال ميارس إال ليالً , وبالنسبة آلخرين يرون فيه صلة 

مري , واحلقيقة مباشرة باإلسالم حيث يعتربونه من " التهليل " , أما يف اللغة السامية فتعين كلمة " تيهي ليم " املزا
موع أغاين خاصة مبنطقة  حتفايل يف ورارة , تنجز بأسلوب إڤأن هذا النوع يعج باألذكار واإلبتهاالت واملطالع 

  . 2أماكن عامة ليالً 

لتئام جمموعة من الرجال يف اهلواء الطلق , ويشكلون حلقة يقف يف وسطها تكون ممارسة هذا الفن من خالل إ
منفرد ( يسمى أبشنيو ) , وعازف ناي وضارب طبل أو حجر وعازف إيقاع , ويردد اجلميع شاعر يغين بشكل 

الغناء الكتف جنب الكتف وبصوت واحد , ضاربني باألكف مع اإليقاع , ويتضمن األهليل ثالثة أزمان متتابعة 
يب وامتداح األولياء الصاحلني , تبدأ السهرة فيه مبا يسمى بـ " املسرَح " , حيث ذكر اهللا والتضرع والصالة على الن

رويت " حيث يغطي ثلث الليل الثاين , يتم فيه التذكري بأجماد املاضي ومالمحه , ڤ, والزمن الثاين يدعى " األو
                                                             

قاسي حممد عبد الرمحن , املظاهر االحتفالية ألسبوع املولد النبوي الشريف مبنطقة قورارة دراسة يف الفلكلور , جملة األثر , .  1
  185,  184, ص ص  2017ديسمرب  – 29العدد 

  25. أمحد جويل , املرجع السابق , ص  2



 
 

 

 

78 

وأحيانًا يتغىن فيه بقصائد الغزل والتشبيب , أما الثلث األخري فيسمى بـ " الثرى " ترفع فيه قصائد اإلستغفار 
ورارة مخس مدارس لألهليل وهي ( مدرسة تيميمون , مدرسة أوالد سعيد وقصورها , ڤة والتوبة , وتشمل منطق

  .  1روت وقصورها , مدرسة شروين وقصورها , ومدرسة طلمني وقصورها )ڤمدرسة أو

 وما يلفت اإلنتباه يف هذا الفن الشعيب النادر أنه بقي متوارثًا باملشافهة فقط , جيالً عن جيل , وال يوجد ألشعاره
أي أثر مكتوب يف خمطوطات وكتابات املنطقة السابقة , لكنه رغم ذلك فقد كان أسلوبًا ثقافيًا ساعد على محاية 
خصوصية املنطقة يف مقومات شخصيتها , حيث جنده يركز على الطابع اإلجتماعي واجلانب الديين , وميزج بني 

امللحونة اليت تصاحبها الرقصات تسمى أهليل , أما  اللغتني العربية والزناتية األمازيغية , ولإلشارة فالقصائد
  القصائد وحدها دون تلحني أو رقص فتسمى " أزلوان " .

ا ومن أهم ما مييز قيمة قصائد ا سردًا لتاريخ عريق مقدس مل تستطع فرنسا طمسه , حيث جند أ  مليئة األهليل أ
  "لعزاري ماما" قصيدة  يف ورد كما الصاحلني , اهللا وأولياء روحية وزعامات قيادية شخصيات إىل باإلشارات

 عومر سيدي هو واملعين اعمر سيدي املثال سبيل على نذكر , ولياً  وعشرين اثنني من أزيد الناظم ذكر حيث
 سيدي أيضاً و  العربية ، اجلزيرة بشبه األنصار قبائل من ينحدر والذي روت ,ڤبأو عومر سيدي زاوية صاحب
 الروحية العاصمة متثل كانت اليت,  تاسفاوت وقصر بتيميمون موسى سيدي سوق مؤسس واملسعود موسى

 من ينحدر الذي بلقاسم احلاج وسيدي اجليالين ، القادر عبد موالي الشيخ ساللة من ينحدر وهو ورارةڤ لسكان
 مرتبطة معينة دالالت حتمل كلها الشخصيات من العديد وهناك عنه , اهللا بن عفان رضي عثمان سيدنا ساللة
ا  باملنطقة وثيقًا  ارتباطاً   .وسكا

 الزناتية الثقافتني تعايش رغم الفرنسية وخاصة العربية ، غري األجنبية الكلمات من أهليل قصائد كما نالحظ خلو
 ، الزناتية على تأثري له يكن مل التعايش هذا أن إال االستعمار ، فرتة إبان الفرنسي التواجد خالل من والفرنسية

 من إىل ينظرون كانوا حيث باإلسالم , الزناتة لقبائل الشديد التمسك إىل راجع التأثر هذا انعدام سبب ولعل
 لإلشارة ورارةڤ مناطق بعض يف اآلن حىت تستعمل وهي امللة ، عن خارج كأنه )الرومي لغة( الفرنسية  يستعمل

تمع عن الدخيلة إىل السلوكيات    . 2ا
  والعينات عن هذا الفن :وهذه بعض الصيغ 

 : المظلوم نصرة عن فيما يخص التخاذل
                                                             

  28نفسه , ص  . 1
ألهليل من خالل جمموعة من القصائد , الطبعة السابعة للمهرجان الثقايف أهليل عبو الطاهر , األبعاد االجتماعية والدينية .  2

  10,  9, ص ص  26/12/2013 –مبنطقة قورارة , املكتبة املركزية تيميمون 
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تمع يف هذه اآلفة تشخيص مت تمع وتساعد األجنيب يف  ا ا قد تضر بلحمة ا الزنايت بغية جتنبها , خاصة أ
 :  قوله  يف  "اهلامشي حممد على الصالة " قصيدة يف الناظم هلا تطرق حيث تسد , - سياسته فرق 

 اراح اس احلقنس مسكني وميقزل الباطل ... ادميود أوغيلنس وميزقرات
 البوهايل هداك امشي إينني أس لشني ... ات قاع ميَدن يسول مي أوىل

ان و موشوميات تيدت   يزماياس أتيلي يتغاينني و احري ... أد يتينَ
  : مجةتر 

تمع يف يفعلون الطوىل األيدي أصحاب أن ذلك ومعىن  م واملقصود القصرية األيدي وأصحاب يشاؤون , ما ا
 يف يصري احلق كلمة يقول , ومن صاغية آذانًا  جيدوا مل تكلموا وإذا حقوقهم , منهم تضيع واملساكني الضعفاء

   . 1بالقوة مرافقتها على قادراً  يكن مل إن مأزق

  أما فيما يخص عن التغني بمآثر األبطال وهجاء العدو :

بعد استشهاده يف معركة شروين إبنها  موالي عبد احلي ادريس , تنشد مرثية عنورارة الال جا بنت ڤفهذه خنساء 
  : بشعر زنايت حيث تقولجو فيها فرنسا  م , 1901

 العام نسقاسو ادغين جران اتناري قالو اين اجيران قاعمي سامل اسوا سلنت اريب لقبائل
 الطيورويلي ويلي واد داونكي ويعليم فالعيب نغ بالشم اموكا عقابة 

 اتاتفد اكزماون تاتفد تيمصراي تبيد سيسنت اسيداون
 سالوبار يسكن يف جلحيم وكالني احللوف

  العيد الكبري ادغا نزلن اتبني قالوكر    
  2ادحيا لغنب ادينزل الربكة قاهلري نو اختليد البريو الود نفرانفسا امتطام قمكان

  :3 مجةتر 
  الذي حدث لنا نكتبه على األلواح , على األلواح الذي جرى لعمي سامل 

  مل يسبق ألحد قبله أن علم بعيب لنا من غري البومة أرذل الطيور , يا حسرتاه يا حسرتاه 

                                                             
  5عبو الطاهر , نفسه , ص .  1
 17:00على الساعة :  17/03/2021اجلزائر , يوم :  –عمي عبد اهللا سيدي عمر , املوروث الشعيب بالزناتية , شروين .  2

  , مقابلة شخصية
على  23/03/2021اجلزائر , يوم  –حاج محو حممد ، أستاذ تعليم متوسط , الرتمجة من الزناتية ، أجدير الغريب , شروين .  3

  , مقابلة شخصية 13:20الساعة : 
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  آكلي حلم اخلنزير سالوبار مثواهم جهنم , خرافنا  يقتحمون خمازن رزقنا وبيوتنا ويأخذون
م ساملني ويذهب  اهدين املعتقلني قد عادوا إىل بيو   يا رب ال يأت العيد الكبري إال وا

   الغنب ( فرنسا ) وتنزل الربكة وتصبحون من عدم ( فرنسا ) .
  :ألحد شعراء املنطقة يقول فيه  هذا هجاء آخر عن فرنساو 

يواتنغد اريب إن شاء  نفرنسا صار حتيي تنيمان سلكابوس تقنن تاعمامت تقن تابريط أيد فسليقان صحان إيتعاس
ار  اهللا , وختليد البريو اختليد الواد نفرنسا , اد مطان اقمكان وكالني احللوف الصالوبار يسكنو يف اجلحيم , 
اخلميس اوليغ اجنا ماتيغ تويا تفغد سالبيتنس عينيها كابوس ويتينان أيد رومي , واجتيغ تارا أوالد مي تالقالرب 

  . 1يان ... أجنمع غلقابيلنالوم
  :2 مجةتر 
  بأسلحة الفرنسينياحلراسة حارسان يقومان ب, يربطون العمامة ويربطون احللي فوق رؤسهم  
قلتم ال منوت إن شاء اهللا حىت نقوم باهلجوم على الفرنسيني يف أوكارهم يف ضربة واحدة , ال , أعطوين احلقيقة  

  اجلحيم .يوجد لديك  القسم يا صالوبار تسكن يف 
  يوم اخلميس صعدت إىل األعلى حىت خرج من بيته , ورأيت السالح  حىت قالوا إنه فرنسي 
  . عليه تركه حىت ألقاه خارجًا ... و جنمع القبائل للقضاء أمل 

سنة ) , ال تزال بعض قصائد " أزلوان " املؤرخة لألحداث واملقاومة , عالقة  93(  3وهذا عمي احلاج محو بريكي
  نه إذ يقول عن فرنسا :يف ذه

  ا لعديان نفرنسا ... تغلب الطامات ويغتربك تومستڤأعوذ باهللا سـ
  مي توفت تاموحت ختال أمتموغي .. خيلق دس الفساد يقاضاسي أوغي

  البو .. أضنن أوالون صريين إحدانڤاڤانغلت أرومي أم تـ
  شراسربيطنس شرازمتيحتنس .. شراسطماحتنس شراسوخلوف اهارهار

  ون تشاالنڤن فوس قفوس ڤلـ                 
  

                                                             
،  06/03/2021اجلزائر , يوم :  –بالزناتية ، شروين امساعيل عبد احلفيظ ، أستاذ التعليم اإلبتدائي , املوروث الشعيب .  1

  , مقابلة شخصية  21:25الساعة : 
، الساعة :  20/03/2021اجلزائر , يوم :  –عبد العزيز رشيد ، أستاذ التعليم املتوسط ، الرتمجة من الزناتية , طلمني .  2

  مساءاً , مقابلة شخصية 16:24
اجلزائر ,  –م , املوروث الشعيب بالزناتية , زاوية سيدي احلاج بلقاسم تيميمون  1928. احلاج محو بريكي من مواليد سنة  3
  صباحًا , مقابلة شخصية 11:00, الساعة  29/01/2021:   يوم
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  :1مجة تر 
  أعوذ باهللا من فرنسا العدو , غلبت الطامة الكربى إذا جلست عليك متحيك
  إذا دخلت أي بلد تفعل به كاجلراد , الذي خيلق فيه الفساد وجيفف احلليب

  ضب, أوجعوا القلوب ورفعوا شدة الغ 2ا يف البو )ڤتدفق هؤالء الروم مثل ( تـ
  تبًا هلم , بعضهم بلحيته , وبعضهم خبلقته ...بعضهم بقبعاته , وبعضهم 

  واضعني يدًا بيد , وميشون متبخرتين                 
ويبدو من خالل هذا السرد الشعري الزنايت , أنه يروي شيئًا من السياسة الفرنسية املتجربة يف املنطقة , ويف نفس 

ويتفنن يف وصفها بغضب ورفض , كنوع من املقاومة األدبية اليت تورث  الوقت يهجو صاحب األبيات فرنسا
ا .   لألجيال ليتغنوا 

  المقاومة الثقافية في المنطقة :وأهم ما يمكن استنتاجه من 
ا تعددت أشكاهلا واحتدت أهدافها , فمنها املوروث املادي كاملخطوطات والالمادي كقصائد الشعر  - أ

واألهليل وأشعار الرقصات التقليدية , وكلها كانت تصب يف نفس األهداف وهي الفصيح وامللحون 
 مواجهة اإلحتالل يف غزوه وسياساته .

ا ورغم سياسة اإلحتالل الفرنسي اخلطرية يف ضرب مقومات الشخصية الوطنية , فإن سكان املنطقة  - أ
م  دون أن متسها الفرنسة ولو جزئيًا , جنحوا إىل حد بعيد يف إفشاهلا , فقد حافظوا على لغتهم وهلجا

ذا  وحافظوا على اإلسالم واملذهب املالكي السين رغم محالت التنصري واإلغراء والتشويه واخلرافات , و
 النجاح الثقايف واحلضاري تبوأت توات بأقاليمها الثالث مكانة روحية هامة وطنيًا وإقليميًا .

اهد احلاج أن جناح املقاومة الثقافية يف توات جعله - ا تنشط حىت خارج أقاليمها , حيث يذكر مثالً ا
التومي سعيدان عن إنشاء املؤسسة الفدائية جلمعية الرماية والزاوية القادرية , اليت كانت تنشط يف منطقة 
تيدكلت وانتقل عملها إىل اهلقار وتوات الوسطى , وكان من مهامها تدريب الشباب على الرماية وتوعية 

وكان نشاطها حتت مسؤولية وتوجيهات الرجال الصوفيني للطريقة القادرية , وشيوخ الزوايا الشعب , 
 باملنطقة .

                                                             
, الساعة  04/04/2021:  اجلزائر , يوم –. ابراهيم بابور , أستاذ التعليم الثانوي , الرتمجة من الزناتية , قصر احلاج أوقروت  1

  زواالً , مقابلة شخصية 12:45
  . ترمجتها. عبارة استعصت علينا  2
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أنه كلما مت التضييق أو غلق زاوية من الزوايا من طرف اإلحتالل الفرنسي , كانت تظهر وتتأسس زوايا  -
هرت الزاوية الطاهرية م ظ 20أخرى وتستكمل مشروع املقاومة , حيث مثالً يف النصف األول من القرن 

 يف سايل , وزاوية الشيخ حممد بلكبري يف تيميمون مث يف أدرار .
 , كان يف جله يتناول مسائل دينية , ورارةڤأهليل اخلاص مبنطقة  تراث من نظم ما معظم أن يالحظو  -

أمازيغية , وكان لذلك   زناتية ملسة بلغة عربية فصيحة أو دارجة , ذات كانت الدينية وأن تلك املواضيع
 والعربية الرببرية الثقافتني ولتعايش امللمح داللة عن دفاع أهل املنطقة عن مقومات الشخصية الوطنية , 

  .ملمارسته  أساسية العربية اللغة يعترب الذي باإلسالم زناتة اقتناع قبائل بسبب وأيضاً 

  المبحث الثالث : سياسة اإلحتالل في المنطقة
م واحتالهلم ملنطقة لكي يتمكن  م مارسوا سياسة ڤالفرنسيون من بسط سيطر ورارة وكل اإلقليم التوايت , فإ

ت مع السياسة املمارسة يف باقي الوطن واختلفت أحيانًا أخرى يف  إستعمارية غري حضارية ضد السكان , تشا
ا املنطقة فقط , ولقد سارعت فرنسا قبل وأثناء وبعد سقوط أ وىل القصور يف تيديكلت سياسات خصت 

  ورارة إىل توظيف تلك السياسة اإلستعمارية اخلبيثة , نذكر منها :ڤو

 : عسكريًا وإداريًا 
القيام بأعمال عنف وحشية ضد السكان وعناصر املقاومة , وممارسة لسياسة األرض احملروقة على الطريقة الفرنسية 

فت من قصفها املدفعي يف احتالهلا للقصور والواحات , على املعروفة بـ " حتطيم وقتل كل شيء يتحرك " , فقد كث
م , وارتكبت جمازر رهيبة يف حق املدنيني العزل  1901غرار ما حدث يف قصبات املطارفة وشروين وفاتيس سنة 

ديدًا لطاملا كررته على مسامع أهايل  وانتقامًا من املقاومة على خلفية معارك قصور تيديكلت , وجعلت منها 
ا تردع أية مقاومة فيها . ورارةڤر قصو    ظنًا منها أ

وبعد احتالل هذه املناطق قام اجلنرال ( سرفيار ) قائد ناحية اجلزائر جبولة للمناطق احملتلة حديثًا لإلطالع عليها 
بنفسه , مث تنظيمها وتنصيب احلاميات العسكرية والدوائر وامللحقات , وبعد هذه التنظيمات عينت السلطات 

) قائد أعلى للواحات الصحراوية نظرًا خلربته يف هذا  Laperrineرنسية على رأس هذه املراكز ( البريين الف
  . 1امليدان

                                                             
  115. ابراهيم مياسي , توسع اإلستعمار , املرجع السابق , ص  1
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) بعد  Lafferrireالفريار  (حيث أصدرت فرنسا قرارات تعترب اإلقليم منطقة عسكرية , من طرف الوايل العام 
لك القرارات تنظيم اإلقليم الصحراوي مؤقتًا , م , تدعي فرنسا بت 1900احتالل تيديكلت يف مستهل سنة 

 وتتضمن ما يلي :     
البند األول : يف انتظار التقنني النهائي لإلقليم الصحراوي البد من إنشاء إدارة ملحقة للشؤون األهلية ومتصلة 

 بقائد ناحية اجلزائر بالنسبة ملنطقة توات , وإىل الناحية الوهرانية بالنسبة ملنطقيت زوزفانة ومنطقة الساورة . 
إيغلي تتضمن : ضابط للشؤون األهلية برتبة نقيب , ونائب برتبة البند الثاين : إنشاء ملحقات يف عني صاحل ويف 
  نقيب أو مالزم أول , ومرتجم وخوجة وكاتب .

  ؤون األهايل من طرف رئيس امللحقةالبند الثالث : يعني القياد اجلزائريون لإلدارة احمللية وش
نشاء الدوائر وامللحقات كملحقة وعلى هذا األساس قامت املصاحل اإلستعمارية بتنصيب احلاميات العسكرية وإ

وملحقة عني صاحل على رأسها النقيب ( دوسوسبيال )  Valconattiفالكونايت النقيب ( تيميمون على رأسها 
De susbiell  ( سرفيار , وجعلت من أدرار عاصمة هلا بقيادة ) اجلنرالServiere  (.  

) نصبت الضابط ( البريين  Serviere( سرفيار  وبعدما أحلقت تلك التنظيمات اإلستعمارية من طرف اجلنرال
Laperrine  قائدًا أعلى للواحات الصحراوية , قام هذا األخري بإنشاء ما يسمى باإلقليم الصحراوي , وعلى (

, اعتربت إقليم توات ومناطقه الثالث  1902ديسمرب  24إثر القانون األساسي ألراضي اجلنوب الصادر بتاريخ 
ا الوايل العام مباشرة , حيث قسمت اجلنوب إىل أربع دوائر مناطقًا عسكرية م نفصلة عن الشمال يتوىل شؤو

منفصلة عن بعضها , وكان إقليم توات تابع لدائرة عني الصفراء الذي يضم أيضًا اهلضاب العليا الغربية وواحات 
ن , وعني صاحل وأولف أطلق عليها الساورة , أنشأت القيادة العسكرية مراكزها الرئيسية يف تيميمون وأدرار ورقا

  .  1إسم " مكتب العرب " كما عني على رأس كل عرش أو قبيلة قائدًا يقوم بدور الوسيط بني الفرنسيني والسكان

ومنه فقد عهدت النقاط اهلامة واإلسرتاتيجية يف الصحراء , يف إقليم توقرت وغرداية وعني الصفراء والواحات 
, وهؤالء  2الشؤون األهلية حتت سلطة القائد األعلى املتصل مباشرة بوايل اجلزائر العامالصحراوية إىل ضباط 

ٌ منهم مسؤول عام عسكري وإداري أمام الوايل العام , ومن خالل هذا التقسيم فقد مت  الضباط برتبة رائد كل
 مبنطقة عني الصفراء .ورارة ڤإحلاق عني صاحل مبنطقة الواحات اليت كانت عاصمتها ورقلة , وإحلاق توات و
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  ومجيع النصوص الالحقة إىل حتقيق ما يلي : 1902وكان يهدف هذا القانون 
  ة إلدارة أراضي اجلنوب اجلزائري تقليد احلاكم العام يف اجلزائر ( وليس أي سلطة خارج السلطة ) السلطات الالزم-
قاء على الوحدة بني الشمال واجلنوب يف احلد من نظام اإلدارة اخلاصة املقرر ألراضي اجلنوب عن طريق اإلب-

االت اإلدارية .   بعض ا
  . 1احملافظة على مبدأ الوحدة السياسية بني جزئي اجلزائر وتطبيق هذا املبدأ-

 نتيجة وذلك ، م 1905 أوت 14 قرار صدور بعد إال الفعلي التطبيق حيز يدخل مل اجلديد التنظيم هذا أن غري
 الصالحيات يف خماوفه وتكمن اجلنوب ، يف املستحدث اإلداري التنظيم جتاه احلربية وزير أبداها اليت للمخاوف

 . باجلزائر العام للحاكم منحت اليت واملالية والعسكرية اإلدارية الواسعة
 (الصفراء  عني إقليم  :هي أقاليم أربعة إىل اجلنوب مناطق تقسيم عل ينص اخلامسة مادته يف األخري القرار جاء

 وإقليم ،) بسكرة  عاصمته (توقرت  إقليم ، )األغواط  عاصمته (غرداية  إقليم ، )الصفراء  عني عاصمته
 لإلقليم واإلدارية العسكرية األمور تسيري مهمته عسكري قائد إقليم كل رأس وعلى ، )أدرار  عاصمته (الواحات 

 العسكرية العامة القيادة مبراجعة ملزم اإلقليم قائد فإن اجلانب العسكري خبصوص أما العام ، احلاكم سلطة حتت
 م , يعمل 1905 ديسمرب 12 بتاريخ مرسوم صدر فقد املستحدثة األربعة األقاليم خيص فيما , أما 19 للفيلق

 12 غاية إىل أوت 24 من املراسيم وجاءت الفرنسية ، اإلدارة خيدم ما وفق جديد من وهيكلتها تنظيمها عل
 التنظيم فإن  -الدراسة حبكم– توات  أخذنا وإذا عامة ، بصفة اجلنوبية األقاليم لتنظيم م 1905 ديسمرب
 ويتكون أدرار ، وعاصمته  "الواحات إقليم" ضمن وضعها مت م قد 1905 غاية  إىل احتالها بعد هلا اإلداري

  .  2صاحل عني , وملحقة تيميمون وملحقة توات ، ملحقة :هي مالحق ثالثة من اإلقليم هذا
 اليت توات على انعكس ما وهو األقاليم بني والبلديات الدوائر توزيع ليعيد م 1907 ديسمرب 3 مرسوم جاء مث

 واالقتصادية اإلسرتاتيجية الناحية من جتاه أدرار الفرنسية النظرة لتغري الصفراء , ونتيجة عني إلقليم تابعة أصبحت
 تغيري حصل وبالتايل البداية ، هلا يف أعطيت اليت ىالعظم األمهية تلك تكتسي ال اليت املناطق خانة ضمن ووضعها

 توات وضم أدرار من الواحات إقليم عاصمة مقر نقل فبعد وتيميمون ، أدرار من لكل اإلداري التنظيم يف كلي
 القيادة مقر يف تغيري إحداث  إىل الفرنسية باحلكومة دفع مما األمهية ، تلك ألدرار تعد مل الصفراء عني إقليم  إىل

 لتيميمون اجلغرايف املوقع أن باعتبار تيميمون ، إىل أدرار من م 1909 سبتمرب 23 بتاريخ املؤرخ املرسوم حسب
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 ىلإ أيضاً  اإلدارية العاصمة حتويل املرسوم هذا إثر على مت فقد وعليه ، للقيادة ليكون مقراً  اسرتاتيجية أمهية له
   . 1املسامهات وصندوق الربيد من كل مقرات مع تيميمون

 والقصور ، األعراش مستوى املتواجدة على التقليدية السلطة على احملافظة على االستعمارية اإلدارة كما عملت
 وتكون ، "الكبري  "بـ  يلقب شيخ يرأسها واليت األعيان ، من املشكلة التواتية اجلماعة نظام بفكرة بقبوهلا وذلك
 له وتكون العرش يرتأس الذي  "القايد" سلطة  حتت السلطة الفرنسية ، قرارات تنفيذ عن مسؤولة اجلماعة هذه

 يف احلق وله دائري ، وخامت أمحر برنوس له ومينح معنوية ومادية ، بامتيازات يتمتع كما تسيريه ، يف العليا الكلمة
  .  2امللحقة حاكم مع املباشر التواصل

 الغريب ، أجدير إىل تبلكوزة قايدًا , من 26 معدده بلغ ورارةڤ إقليم على القياد حيث عينت فرنسا جمموعة من
 منذ قايداً  كان الذي ورارةڤ إقليم عاصمة تيميمون رأس على العزيز عبد بن بلقاسم احلاج القايد على وأبقت

 الزواج كتسجيل اجلزائريني ، الشخصية واملشاكل املدنية لألهايل باألحوال القياد هؤالء ويتكفل م ، 1892
  .  3ضيقة حدود يف إال عليها يف اهليمنة ترغب فرنسا تكن مل اليت,  والوفيات األطفال ووالدة

للجانب العسكري فإن اإلحتالل منذ شروعه يف غزو املنطقة استعان بفرق العمالء من قومية وصباحيية  عودةً  و
  ومهارية , هذه األخرية قام بإنشاء وحدات هلا خاصة باملنطقة .

  :  )الصحراء  شرطة( توات  مهارية تكوين
 هذه وظفت الصحراوية ، املهارى كتيبة العليا اهلضاب منطقة يف املنتشرة البدوية القبائل من فرنسا كونت

 التجارية الطرق يف فرنسا حتكم فبعد اجلزائري ، اجلنوب يف الشعبية املندلعة الثورات قمع يف األمر أول الكتائب
 املعيشة ظروف أن كما الفرنسي ، اجليش يف دجمهم مهمة عليها سهل القبائل ، هاته رزق مصدر كانت اليت

 يف إخضاع أساساً  تتمثل مهمتها وكانت ، 4صفوفها يف التجند  إىل الشباب بعض دفعت باملنطقة املتدهور
 .اجلنوب  حتاللإل العسكرية احلملة جتاه مترد حماولة أي وقمع الصحراء سكان

 هذه تقسيم ومت جونار ، العام احلاكميف عهد  الرائد ( البريين ) طرف من م 1902 سنة توات مهارية إنشاء مت
 الفرقتان أما بتيميمون ، والثالثة رڤان ، مبنطقة والثانية بأدرار ، ومقرها للقيادة منها  األوىل ، فرق مخس إىل الكتيبة
) , وخيصص هلذه الفرقة  Dodgeمنت شاحنات من نوع ( دودج  عل حممولتني كانتا فقد واخلامسة الرابعة
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 مبسالك ملعرفتها  الشعانبة , قبائل من الفرقة هذه عناصر معظم اختيار صاكة ، ومت مبنطقة حاسيجتمع سنوي 
ا الشيخ سيد أوالد و الصحراء   .  1بوعمامة الشيخ مع السالح محل يف خلرب

 الفرنسي الصف من ما حتولوا فكثرياً  املهارية ، لفرق مرتاحني احملتلة للقوات العسكريون القادة يكن ورغم ذلك فلم
 وهو)  Couchemeseالعقيد ( كومشاز  لسان على جاء فقد الشعبية ، املقاومات حتت لواء وانضووا كعمالء

 من مكونة عسكرية قوة انتشار حول معمقة دراسة أجرى أن بعد الواحات ، على نيعُ  عسكري قائد أول
 إىل العودة دون الغداء ، على احلصول يف أنفسهم على عتماداإل من كنهممتُ  رواتب ، ألفرادها صرفتُ  الشعانبة ،

م" الفرنسي قوله  للجيش التابعة التموين مصلحة ,  "والتمرد  ستفادةاإل من قد متكنهم باستقاللية يتمتعون بأ
 إن" كتب  حيث أخرى ، جهة من ينتقدها لكنه ، التنظيمات هاته ملثل املبدئية موافقته على العقيد هذا ويعلق
 الوسطى القرون من نعتربهم والزلنا سيئة ، مسعة هلم الشعانبة أن إال التطبيق ، وممكنة واقتصادية جيدة الصفة هذه

  .2 "والوالء  الثقة عدميي بالغزو ، مولعني

 : دبلوماسيًا ودعايًة 
مل تكتفي فرنسا يف احتالهلا للمنطقة بالسياسة العسكرية الرتهيبية , بل صاحبتها بسياسة ترغيب ودعاية مغرضة 

يف آن واحد , وحاولت إخضاعها بالطرق السلمية املهادنة واملخادعة إلستمالة السكان , حيث جلأت إىل ما مسته 
ازر السابقة , وقد اعتمدت بالتوغل السلمي للصحراء , من خالل إبداء حسن نواياها عل ا ال تريد تكرار ا ى أ

ا ومن استسلم هلا ووظفتهم من بعض الباشاوات واألعيان من داخل أو خارج  يف هذه الفكرة على عمالئها وعيو
املنطقة , بتبادل الرسائل واملفاوضني إىل القصور والواحات قبل أن تصلها أقدام فرنسا , على غرار رسالة من تيمي 

ن املسمى حممد بن قدور وعبد القادر بن عالل نيابةً عن خنافسة الكاف يف تيميمون إلخبار اجلنرال اجلنرال ( م
م , على أن الطريق آمن وميكن أن حتمل  1900جويلية  26) وهو يف قصر بوعلي يف  Serviereسرفيار 

 ريق حىت تصل إىل تيميمون .الذهب والفضة فوق رأسك وال حيدث لك أي مكروه , أي بدون أي خوف من الط

  رسائل الترهيب والترغيب :

ولعل من أوضح ما استعان به احملتل الفرنسي يف هذا اإلطار , تلك الرسالة اليت أرسلها باشاغا جرييفيل سي 
م , قبيل بدء محلته  1900أبريل  23هـ /1317ذي احلجة  22الدين بن محزة إىل خنافسة أوقروت بتاريخ 

ا : " من عبد ربه تعاىل الباشاغا سي الدين بن محزة  رةوراڤعلى منطقة   -أعانه اهللا–, حيث ورد يف مضمو
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أعبود بأوقروت , وخصوصًا حممد بن الشيخ القائد الذي عينه السلطان احلاج  ألصدقائنا األعزاء يف تيربغامني و
حممد بن عبد املوىل ... كيف حالكم يا أصدقائي ؟ إنين أخشى أن تنقلب األمور عليكم ويذبح شعبكم ويدمر 

ن يأيت أوالً بلدكم , أرسلت لكم هذه الرسالة لتضعوا أنفسكم حتت محاية الفرنسيني وختضعوا هلم , واعلموا أنه م
م , فال تضعوا أنفسكم يف صف املقاومني هلم .. والسالم عليكم "  سيفضل على البقية وتيقنوا أنه ال طاقة لكم 

  . 1دون قتال ورارةڤ, وكانت غاية الرسالة تسهيل خضوع 

, أرسل م  1900فمع تويل النقيب ( فالكونايت ) مهامه بتيميمون يف ماي باإلضافة وكما سبق وأن ذكرنا , 
رسالة إىل قائد مقاومة املطارفة عبد العزيز بن احلاج أمحد تدعوه لقبول العمل حتت سلطة فرنسا , لكن عبد العزيز 
بن احلاج أمحد رمى الرسالة يف وجه حاملها علي بن سعيد , هذا األخري عاد إىل رئيس امللحقة وأخربه أن املطارفة 

م , ولقي نفس  1900أوت  29س اخلطاب على أهل املنطقة يف ترفض اخلضوع , مث جدد النقيب ( جاك ) نف
  الرد .

 العظام الرباهني إقامة " بعنوان  حممد بن الكبري عبد الشيخ بل حىت أن فرنسا أرسلت كتابًا إىل شيخ قصر املطارفة
 على جيبما  خالله من يبني اجلزائري ، خوجة بن مصطفى ملؤلفه  االسالم " يف الدين يف التعصب نفي على

  .  2الفرنسيني من السلطان لذوي والوالء الطاعة من املسلمني

  : ورارةڤتزوير نازلة 
ا من يقني على كانت الفرنسية االستعمارية وألن اإلدارة هيمنتها على املنطقة بسهولة , فقد  فرض تستطيع ال أ

ا فتوى لعبت على وتر الدين وزوَ  لغري  –فاحلادثة قد تبدو  ,م  1893جوان  22 الصادرة يف ورارةڤرت خمابرا
ليست ذات أمهية باملقارنة مع أسلوب الدمار الشامل للفرق  –املطلع على أسلوب الدوائر العسكرية الفرنسية 

م , وما  20مطلع القرن يف   ورارةڤ العسكرية الفرنسية يف اجلزائر والسنغال لتهدئة األوضاع بعد احتالل مدينة
كانت القوات الفرنسية  توات التارخيي ، فبعد احتالل املنطقة يصحب هذا من دمار وهجرة مجاعية لسكان إقليم

يف مشال السنغال تتهيأ إلفشال حركة عسكرية كبرية باملنطقة ، وباملوازاة مع ما حيدث من متشيط للجنوب الغريب 
  ستعمارية, حيث كانت الفرق اإل فارة من دمار املدفعية ووحشية فرقها العسكريةاجلزائري ، وتتبع فلول القبائل ال
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,  فبدأت باستمالة األعيان من أجل نزع فتيل املقاومة,  ختشى عودة اإلضطرابات إىل هذه املنطقة
ا إىل املنطقة . السكان  وطمأنة   بإنسانية وحضارة فرنسا اليت جاءت 

أرسلها أحد علماء املنطقة إىل شيوخ اإلسالم مبكة املكرمة يطلب فيها حكم الشرع , كان قد    هذه " النازلة "
فيما إذا تغلب الكفار على " وطن من أوطان املسلمني " و مل يكن يف وسعهم رد اإلعتداء , كما أن احملتل 

م ال يستطيعون مغادرة أراضيهم السالكافر ألرض املسلمني رغَ  تضعافهم وخوفهم من بهم يف إقامة الصالة , وأ
 .مشقة الطريق واإلبتعاد عن األوطان 

إىل نفس الشيوخ   م  1893( جيل كامبون ) نازلة يف عام   ويف هذا املعىن بالذات أرسل حاكم اجلزائر العام
م اإلسالمية ،  يستفتيهم حول شرعية وجودهم بديار املسلمني ، إذا كانت السلطات الفرنسية ال تتدخل يف شؤو

 .ح الشرع إقامة مسلم حتت سلطة كافر فهل يبي

و قد أمجع شيوخ املذاهب اإلسالمية األحناف ، املالكية ، والشافعية على وجوب إقامة املستضعفني إذا أقاموا 
حبكم , و  م 1893جوان  22وكان الرد حسب الوثيقة مؤرخًا يف  دينهم وشعائرهم مع الظروف املذكورة يف النازلة

اجلزائر  حاكم ونم الفقهية املعروفة وسوء فهم هؤالء املشايخ مناط النازلة , فإن جيل كامبالغموض يف سرد األحكا
إىل هذا األمر  ج هلا بطريقة عجيبة , ويشري مؤرخ اجليل الدكتور سعد اهللالعام آنذاك استغل النازلة و روَ 

، قد أجربت  الدخلي باجلزائركانت سياسة الدولة العثمانية اإلسالمية وخوف فرنسا على الوضع    "   فيقول
تثبط املسلمني اجلزائريني ضد  ورارةڤ, إشارة رمبا لفتوى  " احلاكم العام جول كامبون على تزوير فتوى جديدة

  اهلجرة و تقاوم تأثري السياسة اإلسالمية أو الدعاية العثمانية يف اجلزائر . 
ا األوىل عن طريق كذا ممارسات منذ حماوال م , تلجأ لتزوير  1843جاسوسها ليون روش  وكانت فرنسا 

يف مكة والقريوان وفاس ... , حيث علقت على جدران املساجد  األعالم  الفتاوى خبتم أيدي علماء اإلسالم
ا الرباحون يف  ا الركبان إىل األرياف واآلفاق ، و نادى  وقرأت يف اخلطب ونشرت يف جريدة املبشر , وسارت 

لون ال للهجرة اجلماعية للمسلمني وال حلمل السالح يف وجه الكفار , ما داموا مل يتعرضوا األسواق ، و كلهم يقو 
  للدين باألذى وما دام املسلمون عاجزين عن إخراجهم من اجلزائر بقوة .

 ورارةڤم , اليت استمرت يف الرتويج هلا حىت بعد احتالل منطقة  1893 ورارةڤوهذا ما فعلته أيضًا من خالل نازلة 
م بسنوات , وكان ذلك لكسب شرعية وجودها يف ديار وأوطان املسلمني , واستغالالً للثروات وحتييد أو  1900
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تشويه النخب الواعية ، وإخضاع أقاليم الصحراء اجلزائرية إىل قوانني فرنسا اإلستعمارية بشىت األساليب وأحط 
 . 1الوسائل

  منشورات التسليم بالقضاء والقدر واإلستسالم :

بل حبثنا هذا كان قد تناهى إىل مسامعنا أن فرنسا عملت يف املنطقة على اخلضوع هلا , بالتسليم للقضاء والقدر وق
, حىت عثرنا على منشور فرنسي يدعو إىل اإلستسالم بعد سقوط توات , نقله موالي التهامي غيتاوي يف كتابه ( 

و إسم ما , يبتدأ املنشور باحلمدلة والصالة والسالم لفت األنظار ) , لكن لألمانة دون أن يرد فيه أي تاريخ أ
على املصطفى وآله واخللفاء , بتمهيد ديين وصويف حبت , وكأن كاتبه من فقهاء وعلماء املنطقة , ونظرًا لطول 

  : 2, واليت منها املنشور فسنكتفي بسرد أهم مضامينه كما وردت عباراته
من األهوال يف كل مكان وزمان إذ شأن العوام مرتبط معىن بشؤون احلدثان , وال ملجأ من القضاء  ووقايةً " ... 

  " والقدر , لكن اإلنسان مأمور بالنظر يف العواقب ....
وحيث قدر اهللا بدخول العساكر الفرنسية إىل خطوط الصحراء اجلزائرية وضواحي توات , وذلك ملصلحة " ... 

  . "ال يعلم حقيقتها إال اهللا , فعلى العاقل التسليم للقضاء ..عمومية وحكمة إهلية 
لتباس , مشهورة بالرمحة والشفقة , واحرتام هو حمقق عند سائر الناس من غري إ مع أن الدولة الفرنسية كما" ... 

دمائهم , الشرائع واألديان , وال تتعرض لألموال وال لألمالك , وال لعرف األوطان , بل تؤمن خوفهم , وحتقن 
والكل يف األمان يف ظل السلطان , إال من بغى وطغى ... فالدولة الفرنسوية ال تسمح بذلك , وتعاقب من مترد 

  " عليها ..
وحيث أن قرى توات وما يضاف إليها من البقاع , داخلة يف قسم الصحراء اجلزائرية , فاألمر مسلم يف " ... 

  " لك هي ضرب من احملال ...اإلستيالء من غري نزاع , واملعارضة يف ذ
  
  

  
  

                                                             
,  03/07/2009مقالة كتبتها يف  –. مارية ( ب إ ك ) , سياسة فرنسا للتوغل يف اجلنوب الغريب اجلزائري و بالد السنغال  1

  ليالً , 00:40, الساعة  09/03/2021مت زيارة املوقع يف 
33405033.html-blog.org/article-http://mokhtari.over   

  137,  136. موالي التهامي غيتاوي , لفت األنظار , املرجع السابق , ص ص  2
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 : إقتصاديًا واجتماعيًا 
 1898لقد استعملت فرنسا منذ البداية وقبيل انطالقتها يف الغزو للمنطقة أساليب متعددة لإلحتالل , فمنذ سنة 

م الحت هلا يف األفق فكرة جديدة , وهي احتالل الصحراء بالطرق السلمية اهلادئة , وذلك بإقامة املؤسسات 
اإلقتصادية وإنشاء املراكز التجارية يف كل من توات وتيديكلت حىت تدخل هذه املناطق يف قيود التبعية اإلقتصادية 

لإلستعمار , كما بدأت تكثف من دراستها هلذه املناطق للتعرف أكثر على جوانبها البشرية واجلغرافية واملائية 
, وكانت قبل  1مون ) إلمتام أحباثه ودراساته حول اجلنوبواإلقتصادية وقد أرسل يف هذا اإلطار األستاذ ( فال

ورارة وتوات , لوال أن وجود الشيخ ڤذلك هلا أطماع وطموحات يف مد خطوط السكك احلديدية حىت إىل منطقة 
 بوعمامة عرقل هلا مشاريعها , وخاصة بعد مقتل بعض الكشافني الذين بعثتهم .

ا للمنطقة , سياسة اقتصادية عقابية تعتمد على فرض الضرائب كما مارست القوات الفرنسية يف إحتالهل
والغرامات املالية على السكان , خاصة الذين شاركوا يف املقاومة احمللية , على غرار فرضها لعقوبات وإرغام الناس 

على العمل بالسخرة ودفع تعويضات عن خسائرها يف املعارك حىت بعد أن استسلمت بعض القصور وأعطتهم 
 فرض كما املدينة ، واحتالل دخول يف األكرب الدور لعبت اليت ومية والصباحييةڤالـ فرق على وقسمتمان , األ

ا ، يف الفرنسية للقوات حتصينات إقامة يف عليهم املسامهة لألسرى  وسجنًا  لقواته العدو مركزاً  منها اختذ اليت قصبا
,  2اجليش ضباط لصاحل سكناته إخالء على البعض لفدائهم ، وأجرب مالية مبالغ بتقدمي احملليني السكان وطالب ،

ا على سكان شروين وطلمني بعد معركتيهما يف    م . 1901حيث سبق وأن ذكرنا ذلك من خالل عقوبا
ومارست سياسة األرض احملروقة فأتت على األخضر واليابس , حيث أحرقت ودمرت الكثري من النخيل والبساتني 

ا تعلم أمهية هذا املورد فقد هددت باستهدافه حىت وهي تفاوض أهل املطارفة على يف غزوها للقص ور , وأل
  م . 1900الصلح بعد املعركة يف سبتمرب 

كما شرعت السلطات الفرنسية يف إقامة املشاريع اإلستعمارية المتصاص غضب السكان , فأصدرت يف أول 
ة من أجل استغالل إمكانيات هذه املناطق , وتثبيت م مرسومًا إلنشاء الشركات الصحراوي 1902أفريل 

اإلستعمار فيها , وتشغيل السكان حىت يكون هلم مورد اقتصادي قار يبعدهم عن املقاومة , فقام ( البريين ) 

                                                             
) , منشورات املتحف الوطين  1912-1881إبراهيم مياسي , توسع اإلستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري ( .  1

  106, ص  1996اجلزائر  -للمجاهد 
  66. حمفوظ رموم , املرجع السابق , ص  2
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بتنظيم الفرق الصحراوية للقيام بعمليات التوسع وفقًا لطبيعة املنطقة , وأنشأ اإلقليم الصحراوي الذي سوف 
 . 1م  1902ديسمرب  31لشمال ابتداء من ينفصل عن ا

,  احتالل الفرنسيني إلقليم توات أما عن السياسة الضريبية الفرنسية فقد أرهقت سكان املنطقة , حيث بعد
 نوعية درسوا حيث االقتصادية ، توات خصوصية مع يتوافق ضرييب نظام حتديد حماولة على املالحق قيادة عملت
 له , فوضعت اإلنتاج يف فائضًا  يشهد التمر من النخيل حمصول إىل أن وتوصلوا ومتور، حبوب من الزراعي اإلنتاج

 على املسجلة ، النخيل أشجار تعداد أساس أو " البذرة " على  "اللزمة "بـ  عرفت ثابتة ضريبة الفرنسية احلكومة
 م 1905 سنة بلغ الواحات خنيل على الضرائب جمموع أن مارتن ويذكر مسجلة ، خنلة لكل سنتيم 20 اعتبار
 صناعي إنتاج غياب ظل يف ، جدًا  مرتفعة الضريبة هذه بأن  -رأيه حسب–  يرى وهو فرنك 270000 مقدار

م تسديدها جتارية حركة أو   .  2بالواحات ، وبالتايل ال توجد أموال نقدية لدى السكان بإمكا
م التجارية مثل ضريبة الطكس , وعلى م , يف  1905وتوالت الضرائب على سكان املنطقة بعد سنة  معامال

م وتقاليدهم كالزيارة مثل ضريبة الزهو , باإلضافة  م النشيطة مثل ضريبة الكريف , بل وحىت على ممارسة عادا فئا
 وقلة قتصاديةاإل احلالة لضعف نظرًا و.  3إىل الغرامات اخلطية مثل عقوبة من ميشي حبماره يف طريق السيارات

 للسكان ، جتماعيةواإل االقتصادية األوضاع تأزم زيادة يف والغرامات الضرائب سامهت فقد باملنطقة , املوارد
 عليهم . املفروضة والغرامات الضرائب تسديد قصد أمالكهم بيع األهايل إىل جلوء مع تربز وضوحًا  تزداد والصورة

جبوازات  إال التنقل كحرية العامة احلريات على وشددوا مهجية ، بطريقة احمللي اإلنسان كما استغل الفرنسيون
حتالل اإل جيش وينمت أجل وماديًا , من جسدياً  العسكري احلاكم يد يف مسخراً  االنسان ، وأصبح املرور

 إطار يف السياسة هذه تدخل وكانت والطحني , واحلشف والتمور واحلبوب واحلليب كاللحوم احمللية باملنتوجات
 إدارية , ومرافق احملتل ألفراد مساكن خدمات جمانية كبناء تقدمي عليه فرضت كما احمللي ، االنسان وجتويع تفقري

 يعاقب رديئة كانت وإن ، العسكري احلاكم مركز عن بعيدة أماكن من للتسقيف النخيل خشب جلب مع
  . 4املتباعدة املسافات الصحراوية الطبيعة حبكم تطاق ال أتعاباً  سبب مما صاحبها ،

  
  
  

                                                             
  117ابراهيم مياسي , توسع االستعمار , املرجع السابق , ص .  1
  293ع السابق , ص عبد اهللا بابا , املرج.  2
  300,  299نفسه , ص ص  . 3
  14. ابراهيم رمحاين , املرجع السابق , ص  4



 
 

 

 

92 

 : ثقافيًا ودينيًا 
كانت البداية بالزوايا نظرًا لعملها اإلجتماعي ودورها يف املقاومة املسلحة والثقافية , وحفاظها على اللغة العربية 

زعاجًا مزمنًا لفرنسا يف أهدافها اإلستعمارية , حيث شكلت إوالدين اإلسالمي يف وجه الفرنسة والتنصري , 
اخلناق , حيث استولت على أموال األوقاف , وقطعت عنها كل موارد الرزق , فاستهدفتها وضيقت عليها 

ا دعاية البدع والشعوذة واخلرافات , بل وشجعت على قيام زوايا موالية  ووضعت قيودًا على أنشطتها , وألصقت 
ايا النشطة مثل . كما استهدف اإلحتالل قادة الزو  1هلا تكريسًا لثقافة الرضوخ واإلستسالم والدروشة والطقوس

عتقل الشيخ حممد عبد الكرمي بن حممد عبد اهللا اجلوزي شيخ الزاوية األدمهانية وقاضي قصور أوالد سعيد , الذي اُ 
سنوات , حىت  10قل إىل قصر الشاللة بتيارت حيث بقي سجينًا ربت خنيله وأمالكه , مث نُ حرقت مكتبته وُخ وأُ 

  م . 1910/ه 1328ُحكم عليه باإلعدام واستشهد سنة 
ا تطاولت على الفتاوى الدينية وحشرت نفسها فيها , خدمةً  ملصاحلها  ووصل األمر بفرنسا إىل درجة أ

, وقد رأينا كيف اإلستعمارية , فكانت توظف منشورات مغلفة بالطابع الديين لدغدغة العواطف واستمالة الناس 
ا زورت فتوى    ة داخلية وخارجية على ذلك املنوال .م وراسلت مشايخ ومراكز علمي 1893ورارة ڤأ

وعطفًا عن سعيها لتجهيل الناس وتنشئة أبنائهم باألمية , فقد سعت ملمارسة سياسة الفرنسة وتعميم مدارسها 
التغريبية حىت يف الصحراء , حيث وعلى إثر القوانني الفرنسية املنظمة للبلديات الكاملة الصالحيات والبلديات 

 عمومية ابتدائية مدارس بإنشاءم , والقاضي  1906م ومرسوم سنة  1892التعديلي يف  املختلطة , كالقانون
 فهناك جملس واملتابعة ؛ التنفيذ آليات حدد األطفال بدون متييز ، مجيع أمام ومفتوحة التعليم جمانًا ، فيها يكون

إنشاء أول مدرسة ابتدائية أساسية العمالة , فقد قررت فرنسا  مستوى على وآخر البلدية ، مستوى للتعليم على
مبفتشية التعليم اإلبتدائي ملديرية الرتبية لعمالة  هام , وأحلقت 1904للذكور بتيميمون , شرعت يف بناءها سنة 

قورارة ) , لكن يف بناءها للمدرسة صادرت  -وهران , القسمة اإلدارية باجلنوب الوهراين , بلدية تيميمون ( توات 
للسكان حبكم خضوع املناطق الصحراوية للحكم العسكري , وحبجة اتباع سياسة مصادرة  األمالك احمللية

األراضي من أجل املنفعة العمومية , حيث صادرت أمالك قبيلة آث اعمر وهي من أقدم قبائل قصر أوالد ابراهيم 

                                                             
  127,  126مبارك جعفري , املرجع السابق , ص ص .  1
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م من بستانني ( جنان عدنان وجنان الرباين ) ارة " حبابو " اليت كانت ڤ, كما استولت على فـ بتيميمون , فجرد
 .  1تسقي البساتني هناك

تمع هوية معامل لطمس وسعها يف ما كل اإلستعمارية اإلدارة بذلتوفيما خيص سياسة التنصري فقد   اجلزائري ا
 والتنصري التبشري لعملية كبرياً  دفعًا  , أعطى باجلزائر الفيجري الكاردنال حلول يبدو أن ذلك وقبل اجلهات ، ذه

مندوبًا  م 1868 أوت 02 يف نيعُ  بعدما اجلزائري ، باجلنوب الصحراوية املناطق يف حتاللاإل دائرة وتوسيع
 باقي يف له عمدت ما منوال على الفرنسي ، الغزو جيوش برفقة اجلزائرية الصحراء يف املسيحية للبعثات التبشريية

 هدم على يعملون ممن شاكلتهم على ومن,  التبشري لرواد املناسبة والبيئة الظروف توفري خالل من البالد تراب
 Charles de )  فوكو دي ( شارل الراهب وصول يندرج كما الداخل ، من جتماعيةاإل البىن مقومات

Foucaul  العام احلاكم موافقة على وحصوله ، م 1901 أكتوبر 28 يف الغريب باجلنوب عباس بين منطقة إىل 
 بالطقوس يقوم من وجود باملنطقة , نظرًا لعدم البيض اآلباء جمموعة مبعوث بدور للقيام الفيجري وإرساليات

  Paul خادمه  بصحبة ا قام اليت م 1904 سنة رحلته وجاءت هناك ، املعسكرين للجنود املسيحية الدينية
 الصحراوية ، الواحات مناطق من , وغريها صاحل عني أدرار , تيممون , واحات فيها , جاب أشهر مثانية طوال
 توسيع خطة تنفيذ إىل الرامي اإلطار نفس يف ، ) البريين صديقه ( الصحراوية للقوات األعلى القائد برفقة

يئة اإلحتالل  .  2للمجتمع واخرتاقهم البيض اآلباء بتغلغل مسح مما لذلك ، املنطقة ساكنة و

ا مناطق الساورة واختذت فرنسا من بين عباس واملنيعة مركزين هامني  ا التنصريية , استهدفت  ا وسياسا لبعثا
م هلذا  1905م و  1901ورارة واملنيعة وتيديكلت , حيث استقر األب فوكو يف بين عباس ما بني ڤ وتوات و

  م هلذا الغرض أيضًا .  1890الغرض , وبنت احلامية الفرنسية أول كنيسة هلا يف املنيعة مبنطقة بلبشري سنة 
  :  3منها متعددة انطالقًا من تلك املراكز والبعثات فهي املتبعة واألساليب التنصريية ، األعمال بني ومن

,  تنصرن جزائريات أمهات من األطفال وهؤالء املسيحي ، الدين على يشب حىت وذلك لأليتام دور بناء-
 الفرنسية السلطات تكفلت فرنسيني عسكريني من وتزوجن اجلزائرية ، الصحراء عرب عدة مناطق من مجعتهم

 .برعايتهم 

                                                             
  28,  27. ابراهيم رمحاين , املرجع السابق , ص ص  1
 1944أمنوذجًا  الصحراء فصل ومسألة الطاهرية الزاوية شيخ اجلزائرية التحريرية الثورة يف الزوايا شيوخ . عبد الرمحن حملرزي , دور 2
لد  1962 – لة التارخيية اجلزائرية , املسيلة , ا   226,  225, ص ص  09/12/2020 – 02العدد  04, ا
  116,  115. نواصر عبد الرمحن , املرجع السابق , ص ص  3
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 وسيلة وهي والنساء ، البنات من كبري استقطاب عدد أجل من وذلك واخلياطة النسيج لتعليم أماكن إقامة-
 ممرضات أخوات طريق عن التطبيب وهي أخرى طريقة واستعملوا منها ، والتقرب بيتها من املرأة إلخراج ناجعة
  من قبل . "الفيجري " كثريًا  شجعها الطريقة وهذه البيت ، إىل الدخول من التمكن ومنه النساء ، يعاجلن

 الصحراء من عدة مناطق من م وأتت تنصروا للذين فالحية أراضي منح هي التنصري يف طرق فرنسا ومن-
جوزاف  حقول" إسم  عليها أطلقت حقوالً  هلم خصصت بذلك تقوم أن وقبل املنيعة ، مدينة وأسكنتهم اجلزائرية

 الذي االرتوازي البئر من اآليت املاء من نصيبه له وخمصص ببيت ، جمهز هكتار وكل هكتارات ، إىل وقسمتها ، "
تعليمي ,  فيها منطقة بلبشري مبركز استشفائي جهزت , متناسق خمططها احلقول هذه أنّ  ذلك من وأكثر حفرته ،
 :ثالثة  املركز هذا تسيري على ألفنا اللوايت األخوات بني هؤالء املتنصرين , ومن لتعليم أخوات فيه ووضعت
 خلدمات  "دومونسريا واألخت " ماري للتعليم ،  "ماري الغراس" واألخت  العالج ، مهمتها  "ترييس" األخت 
 جهات من كانوا وهؤالء عائلة ، 25 اجلهنمي التنصريي املشروع هذا من املستفيدة العائالت وعدد, خمتلفة 
  رواغة ورقلة .... أقبلي ، صاحل ، عني تيط ، طلمني ،  :من الصحراء من خمتلفة

  

  وخالصة القول من هذا الفصل :
تنوعت أشكال املقاومة احمللية وانتشرت بشكل الفت من مشال إىل جنوب وغرب املنطقة , وضرب أهايل تلك 
القصور الطينية القليلة العدد أروع األمثلة يف الدفاع عن مرابعهم , رغم عدم تكافؤ القوى مع عدو ميلك أعىت 

ابه هلم األسلحة والفرق العسكرية املدربة , ولعل انبهار وصدمة الفرنسيني  من رد الفعل الشعيب احمللي الرافض وا
للغزو وأثناء وبعد الغزو , تفننت من خالهلا اآللة استباقية متنوعة , جعلهم ميارسون سياسات إستعمارية 

االت , بعضها جربته فرنسا يف مشال اجلزائر  اإلستعمارية يف اخرتاع أفكارًا واسرتاتيجيات استعمارية مست كل ا
ا ودرستها منذ زمن البعثات اإلستكشافية , وظنًا  وبعضها طبقته ألول مرة , ظنًا منها أن للمنطقة خصوصية خرب

ا تستطيع بتلك السياسة إمخاد جذوة املقاومة وإخضاع املنطقة على املدى القريب , لكنها اصطدمت  منها أ
حراء نفسها , فاستمر النضال إىل بشعب حملي أقسى من قساوة الصحراء نفسها , وأصرب من صرب سفينة الص

م . 1962واستقالل كامل الوطن سنة  1954غاية اندالع الثورة التحريرية املباركة 
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يف وضـع خمالبهـا علــى إقلـيم تـوات مبناطقـه الــثالث ,  سـاهمإن رغبـة فرنسـا يف التوغـل داخـل الــرتاب الـوطين ، 
توازنــًا مــع اخلطــط العســكرية واملشــاريع اإلقتصــادية لالســتعمار يف ميــادين  ومنهــا منطقــة قــورارة موضــوع حبثنــا هــذا ,

 يف بسط سياستها الفرنسية السلطات جنحتشىت , تكون منفذًا لبناء توسعها اإلستعماري داخل إفريقيا , حيث 
 الثـوار مـن تطهريهـا وضـرورة للصـحراء اإلسـرتاتيجية األمهيـة اإلعتبـار بعـني آخـذة املنطقـة ، علـى املنظمـة التوسـعية

ا ، بعد أن اسـتطاعت كانوا الذين ـم الضـباط تقـارير بفضـل هـذا بكـل القيـام يزعجو اإلستكشـافية , فقـد  ورحال
 يد إىل السياسية احلياة وحتولت اجلزائري ، اجلنوب تاريخ يف كربى نقطة حتول املنطقة وإقليمها التوايت احتالل مثل

م السـكان عـن أمـامهم مسـؤولني جزائـريني قـادة تعيـني طريـق عـن الفرنسـيني م ، وحركـا  املعـروفني فهـم واتصـاال
 السـيطرة إىل اإلسـتقاللية مـن فانتقـل اإلجتمـاعيالوضـع  , أمـا املومسي إما للتجـارة أو طلبـًا للعلـم والرتحال بالتنقل

 لـت فيمـا بعـد مـن مقاومـةحتو ورغـم قـوة وسياسـة احملتـل إال أنـه جوبـه مبقاومـة حمليـة شرسـة ,  للمسـتعمر الغاشـم ,
  . مقاومة ثقافية وفكرية  شعبية إىل عسكرية

  :يلي  ما نستنتج البحث هذا يف دراسته سبق ما خالل منو 
لفرنسا , وكان إقليم توات مبناطقه  بالنسبة اهلام جماالً حيوياً  اإلسرتاتيجي مبوقعها اجلزائرية الصحراء كانت   _

 1845, مل يكن خيضع ألي دولة أو سلطة على حسب معاهدة اللة مغنية  الثالث جزءًا بارزًا من تلك الصحراء
 آفاقًا واسعة يف هلابه  وهذا ما أسال لفرنسا لعاب أطماعها التوسعية , لتنشق م , رغم أمهيته اجلغرافية والتجارية ,

ا حتديداً  , ومنطقة قورارة إفريقيا أعماق  الرحالة أنظار لفتت الطامل اقتصادية جغرافية بأمهية تتميز كانت أل
ا بوابة إقليم توات مع مشال اجلزائر واملغرب ومنطقة الساورة .  واملستكشفني , حبكم أ

ا اليت والدراسات املعلومات ألمهية الفرنسيني تأكد  _  خلدمة املختلفة , البعثات وفر
 .منطقة قورارة وغريها  يف الفرنسي اإلحتالل خمططات

كادت املنطقة تشكل صراعًا دوليًا , حتول إىل جتاذبات وأزمة استعمارية بني فرنسا وبريطانيا واملغرب , وهذا ما    _
ا على املنطقة تفاديًا ألي تطورات مستقبلية  اء سيطر   .جعل فرنسا تسعى جاهدة إل

ا العلمية وا  _ لتجارية والعسكرية , وخمربيها استعانت فرنسا بأساليب متنوعة للوصول إىل املنطقة , ببعثا
وجواسيسها , وعمالئها احملليني وغري احملليني , وبدعايتها الكاذبة واملغرضة , وطبعًا بطبعها اإلستعماري البشع 

  أيضًا .
أكرب هزمية عرفتها فرنسا يف املنطقة , وألول مرة ترضخ من خالهلا لتوقيع معاهدة مع أهل  املطارفة معركة تعد  _

 رغم عدم تكافؤ القوى .القصر , 
ا من أن ننكر ال أننا إال فاتيس وتيميمون وشروين وطلمني واملطارفة , ملعارك الدامية النتائج ورغم  _  إجيابيا

اورة املناطق إلتفاف م املقاومة حول ا م ومشاكلهم السابقة , فقد رأينا   مبصريهم وإميا املشرتك , رغم خالفا
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كيف حتالف أهل تسابيت واملطارفة ودلدول يف معركة املطارفة , وكيف تشكلت مقاومة موحدة من قصور أوالد 

 سعيد وبودة وشروين وطلمني وغنامنة الساورة يف معركة شروين . 
, كما  قورارة , خاصة سالح املدفعية الذي أرهق املقاومة إلخضاع أدى الطرفني بني القوى ميزان تكافؤ عدم  _

ت  إلحتالل نستنتج أن سقوط املنطقة مهد منطقة الساورة وتيندوف , وبذلك تكون فرنسا قد إلتفت وأ
ا على كامل الرتاب الوطين .  سيطر

القوة والرتهيب تارة واملهادنة واملناورة تارة  بني يف التعامل مع املقاومة احمللية الفرنسية السلطات تنوع أساليب  _
 .أخرى 

م  الطرق على املنطقة يف الشعبية اومةاملق تركيز  _ التقليدية , وخيبة أمل ناس املنطقة من ختاذل املغرب يف جند
 املنطقة . إخضاع من اإلحتالل سلطة مكن ودعمهم ,

سامهت الزوايا والشخصيات الدينية واملوروث الشعيب يف مقارعة اإلحتالل الفرنسي عسكريًا وثقافيًا ودينيًا ,   _
 من حاولت عسكرية ، شعبية مبقاومة اجلزائري الغريب بكل اجلنوب الفرنسي التوغل اصطدمفكما رأينا كيف 

 السكان توظيف والطبيعي ، املبدئي العسكري املوقف هذا رافق فقد التوغل ، هذا صد املتاحة اإلمكانات خالل
 الوطنية الذاكرة وحفظ املرحلة أحداث ) لتسجيل  ...الشعيب ( القصائد , األغاين , الرقصات للموروث احملليون

أمنوذجًا   فكانت املنهزم ، صورة يشوه ما عادة الذي املنتصر، يكتبه التاريخ وأن خاصة واالندثار ، التشويه من
 نوعا فشكلت التحريف ، من للذاكرة وسجالً  للحماس ، وإهلابًا  النفسي ، للدعم وصورة للتاريخ ،فريدًا من نوعه 

 إبداعًا  حبق فكانت املقاوم ، تارخيه طيلة اجلزائري ، الشعب عرفها واليت  -بساطتها على– الثقافية  املقاومة من
 .احملتلني  للغزاة اخلضوع لرفض وعنوانًا  ، أدبياً 
م بداية منذ الكثري الفرنسيون خسر  _   الصحراوية البيئة بتصدي  ,اإلستطالعية محال

األرض ولسنوات  عن املقاومة تدافع أن وبرفض اإلنسان احمللي لألجنيب الكافر كيفما كان , قبل  ,القاسية هلم
 م . 1903طويلة حىت بعد سقوط املنطقة إىل ما بعد سنة 

املقاومة احمللية على غرار كل املقاومات  لكن رغم كل هذا الزخم من البطوالت واألحداث واملعاناة , فإن _
ا املستعمر طرد من الشعبية , مل تتمكن واجلهاد وجسدت معىن اآلية الكرمية : ( كم  الصمود روح رسخت رغم أ

 . 249سورة البقرة , اآلية  –من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين ) 
كما ننوه إىل هذه التوصيات واألمنيات عساها جتد آذانًا صاغية , خاصةً من أصحاب اإلختصاص واملهتمني 

  بتاريخ املنطقة :
 ا ما ميكن إنقاذه قبل  والكتابات تشجيع البحوث اليت تسلط الضوء على تاريخ املنطقة , حيث ننقذ 

 فوات األوان .
  ودراستها كما تدرس وحتقق املخطوطات املنسوخة .الشهادات الشفوية من كبار السن تدوين اإلسراع يف 
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  تشجيع ترمجة كتابات الفرنسيني واألجانب الذين مروا على املنطقة , بغية تنويع املصادر واملراجع , وبغية

 الوصول للحقيقة التارخيية من جهات ومصادر خمتلفة .
 جانبه التارخيي التأرخيي , وليس فقط يف جانبه الفلكلوري الكرنفايل , فمن  اإلهتمام باملوروث الشعيب يف

خالل جزء بسيط من حبثنا وقفنا على إرث شعري وقصصي وغنائي دارج وأمازيغي , يزخر باألحداث 
 والوقائع اليت مل تدون بعد .

  واليت متتلكها فرنسا إيفاد بعثات طالبية علمية من حني آلخر , إىل أرشيف ومكتبات ما وراء البحار ,
 عن تاريخ املنطقة , وال تزال تنتظر من ينفض عنها الغبار .

 اتوقيع اتفاقيات علمية ولقاءات توأم ومكتبات مع جامعات ومعاهد ,  ة بني جامعة أدرار أو بلديا
ال , من أجل تدوين تاريخ املنطقة وتسهيل عمل الباحثني فيه من ك رنسية وأجنبيةومؤسسات أرشيفية ف

  الطرفني .
  

ا ولو استطعنا ذلك  ا واإلهتمام  ا , قراء هذه بعض التوجيهات والتوصيات البسيطة اليت نرجو من املعنيني 
  لسوف جند عن تاريخ املنطقة , ما ال عني رأت , وال أذن مسعت .

درجة كبرية , لكن حيثياته ويف األخري ال يسعنا إال أن نعرتف أن هذا البحث الالفت لإلهتمام , قد أرهقنا إىل 
وأسراره وكنوزه اليت تعج باألحداث فيه , جعلتنا نتعلق به ونغوص بالبحث يف مواضيعه من مصدر ومرجع إىل 

آخر , فكان يستحق هذا اإلهتمام وأكثر , فتاريخ منطقة قورارة على غرار تاريخ كل اإلقليم التوايت العريق والزاخر 
ته عذراء , حتتاج ملن يكتبها وميألها ويكتشفها , فهو جمال خصب وجذاب باألحداث والذي ال تزال صفحا

للبحث والتدوين والتأليف , والغرابة كل الغرابة أن تغفل عليه أنامل وأقالم وعقول املفكرين والباحثني واملؤرخني , 
انطلقوا يف إماطة الغبار عن اللهم إال أوالئك السباقني الذين نالوا فضل البدايات وهؤالء الشباب املعاصرين الذين 

هذا التاريخ لكي يرى النور , وإنا لنوجه هلم حتية إجالل وإكبار على ما قدموه لنا يف هذا اإلطار , وإنا لنرجوا أن 
م حبًا يف العلم , وحبًا يف الوطن , وحبًا يف توات وأقاليمها .   نقتفي آثارهم ونقتدي 
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  1: خريطة والية تيميمون  01ملحق رقم 

  
  من إعداد الطالبین. 1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  2أدرار بأقاليمها الثالث : خريطة والية 02ملحق رقم 
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  3: خريطة منطقة قورارة 03ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  610, ص  2محمد حوتیة , توات واألزواد , ج. 3
 -----------------------------------------------------------------------  

   4ضمن إطارها الطبيعي وإقليمها التوايت: موقع منطقة قورارة  04ملحق رقم 

  

  

  3فرج محمود فرج , المرجع السابق , ص . 4

خريطة منطقة قورارة 



 
 

 

102 

  5: خريطة مناطق إقليم توات وهضبة تادمايت املشرتكة بينهم 05ملحق رقم 

  

  ( بتصرف ) 25فرج محمود فرج , المرجع السابق , ص . 5

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  6م  1902: ملحقة توات وقورارة ضمن التقسيم العسكري الفرنسي  07ملحق رقم 

  

  337عبد اهللا بابا , المرجع السابق , ص . 6
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  7م  1901 – 1900: خريطة ألهم معارك منطقة قورارة سنيت  06ملحق رقم 

  

  ( بتصرف ) 12جمعیة سیدي سلیمان بن علي , المرجع السابق , ص . 7
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   8: جدول يوضح أهم البعثات اإلستكشافية إىل منطقة قورارة وإقليم توات 08ملحق رقم 

  النتائج  مسار الرحلة  تاریخ الرحلة  البلد األصلي  الرَحالة

 -توات  –قورارة  –البیض   1857  فرنسا  دي كولومب
  تیدیكلت

  اكتشاف قصور المنطقة -

  كولونیو وبوران

  

 –دلدول  –تیمیمون  –البیض   1860  فرنسا
  تیمي –أوقروت 

  الفشل في دخول القصور-

  تكللت بوضع خرائط لإلقلیم-

  جیرهارد رولفس

  

 –الساورة  –تافیاللت  –طنجة   1864  ألمانیا
 –توات  –قورارة  –بني عباس 
  غدامس -عین صالح 

جمع معلومات ثمینة عن -
  المنطقة

نصح فرنسا بنقل حدودها إلى -
  ما وادي الساورة

 –الجزائر العاصمة  –مرسیلیا   1873  فرنسا  بول سولیي
 –المنیعة  –متلیلي  –األغواط 

  تادمایت -عین صالح 

تنبیه بالده ألهمیة طرق -
  القوافل التجاریة

منع أهل عین صالح من -
  دخوله لقصورها

قدم معلومات هامة حول -
  هضبة تادمایت

  مارسیل باالت

  

 –الجزائر العاصمة  –باریس   1885  فرنسا
  أوقروت -دلدول  –تینركوك 

  تم طرده في تینركوك-

التقى بالشیخ بوعمامة في -
  دلدول

تم اغتیاله في طریقه بین -
  أوقروت وعین صالح

 –الساورة  –تافیاللت  –طنجة   1888  فرنسا  كامیل دولس
  أقبلي -رقان  –توات 

قبل  1889تم اغتیاله سنة -
  وصوله إلى أولف

 -عین صالح  –المنیعة  –ورقلة   1899  فرنسا  بعثة فالمون
  تادمایت

  احتالل منطقة تیدیكلت -

  البدایة الفعلیة للغزو الفرنسي -

  في البحثمن إعداد الطالبین بناءًا على ما ورد . 8
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  9م 1906-1905: جدول يربز أهم صادرات قورارة إىل منطقة البيض بني  09ملحق رقم 

  

  541, ص  2, ج محمد حوتیة , توات واألزواد . 9

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  10م 1906-1905جدول يربز أهم واردات قورارة من منطقة البيض بني :  10ملحق رقم 

  

  542, ص  2محمد حوتیة , توات واألزواد , ج. 10
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 11: خمطط سكين لقصر قوراري ( قصر إغزر منوذجًا ) 11ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  610 , ص المرجع السابقمحمد حوتیة , . 11

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  12م  1891: جدول إحصائي للسكان يف مناطق إقليم توات سنة  12ملحق رقم 

  

H.bissuel , Le sahara Français , adolphe jourdan , libraire-editeur , alger-1891 , p.49 .12  

 مخطط أغرم إغزر بتيميمون

  نواة القصر.  02 قصر أغرم إغزر. 01
  فقارات. 04 البساتين. 03
  حواجز الجريد ( فراق) 06 مقبرة. 05
  طريق معبد بالزفت. 07
  سكنات خارج القصر. 08
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  13م  1894: مرثية شعبية عن رحيل الشيخ بوعمامة من دلدول سنة  13ملحق رقم 

 ----------------------------------------------------  

َت دلدول (  12م بعدما مكث فيها حوايل  1894عند مغادرة الشيخ بوعمامة دلدول سنة  عامًا الجئًا , هب
  قورارة ) باكيةً مودعةً له على لسان أهلها : 

  الشيخ بوعمامة يا سيدي وين راك رايح , وَيل يف حالك

ــالدكالشيخ بوعمامة ي ـــ ــ ـــ   ا سيدي وين راك رايح , وَيل لـب

  جباه الصبيان وامسورطة اللي يقراو القرآن , وَيل لبالدك

  جباه الشيبان والنسا دوك احلامالت , اقعد لينا يف حالك

ـــهـدي يشــرح فـيها روح بال عداد , والـمــ   ستني رابطة وا

ــــادييف واد بوجرادة منشي ما خناف , نـَدي زادي وزنـ ــ ـــ   ــ

  كمية نشدها وتسرارو من حناس , بارودو جا من مصر

  الشيخ بوعمامة يا سيدي وين راك رايح , وَيل يف حالك

ــالدك ـــ ــ ـــ   الشيخ بوعمامة يا سيدي وين راك رايح , وَيل لـب

  

 ------------  
عبد الرحمن الضب , أستاذ باحث في تاریخ المنطقة , مقالة حول خلوة الشیخ بوعمامة بدلدول , روایة شفویة كتبها یوم . 13

 10/04/2021یوم   acebook.com/abderahmman.dobehttps://web.f, تمت زیارة صفحة األستاذ :  27/06/2020
  لیالً  01:10بتوقیت 
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  14م  1900: جدول ألمساء شهداء وجرحى وأسرى معركة املطارفة سنة  14ملحق رقم 

  

  

  

  

  األسرى  اجلرحى  الشهداء

حممد املربوك بن عبد القادر بن احلاج سامل  -
 مزوري

 حممد امبارك الفنوغيلي ( مكىن بالثعبان ) -
 الصاحل بن اهلبالوي -
 بنت سيدي احلبيب البداوي -
 عبد القادر بن جببار -
 عبد الرمحن الدكر -
 أمحد بوشنتوف -
 عافا الراشدي ( صاحب أوالد راشد ) -
 الربكة بن باحو -
 الدا بافضيل ( من برينكان ) -
 موح أبدى اهللا ( من برينكان ) -
  شهيد منسي من قصر الساهلة  -

 حممد السامل بن عبد -
 القادر بن حاج سامل

 ابا حيدة -
 ابا ملقدم بلحاج -
 بلحاج املزاوي -
حممد املربوك بن حممد  -

 الطيب حلريزي
ابريكة عبد القادر بن  -

احلاج عبد العزيز 
  اليوسفي

ناجم بن املربوك  -
 حلريزي

 احلاج املربوك الراشدي -
املربوك بن بلقاسم  -

 الراشدي
بن العريب ( صاحب  -

  برينكان )
 

 

 

  

موع أسرى أطلق سراحهم  4  جرحى 6  شهيداً  12  ا
  أشهر من املعاهدة 4بعد 

  

 , بتصرف 29 – 23, ص ص  2محمد باي بلعالم , الرحلة العلیة إلى منطقة توات , ج. 14
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  15: أهم زوايا منطقة قورارة  15ملحق رقم 

 
 تاریخ التأسیس إسم مؤسسھا مكانھا إسم الزاویة

 م14-ھـ 08القرن  الحاج لحسن الشریف أوالد عیسى-قنتور زاویة الحاج لحسن الشریف 01

 م1595-ـھ9القرن  محمد عبد هللا الصوفي بادریان تیمیمون زاویة بادریان 02

 م15-ـھ 9القرن  سیدي أحمد الغریب شروین -تینركم  زاویة سیدي اعمر 03

 م15-ھـ9القرن  سیدي موسى و المسعود أوالد عیسى–تافوست  زاویة سیدي موسى والمسعود 04

 م15-ھـ 9القرن  سیدي عابد أوالد عیسى شروین زاویة سیدي عابد 05

 م15-ھـ9القرن  سیدي ابراھیم بن امحمد تیمیمون -الواجدة  زاویة الواجدة 06

 م1890-ھـ1085  سیدي امحمد بن احمد أوالد سعید -كالي زاویة سیدي امحمد بن أحمد 07

 زاویة الحاج بلقاسم 08
ز.س.الحاج بلقاسم 

 م16-ھـ 10القرن  سیدي الحاج بلقاسم تیمیمون

سیدي عومر بن امحمد  اوقروت -ز.س.عومر  زاویة سیدي عومر 09
 بن الصالح

 م16- ھـ10القرن 

 م16-ھـ10القرن سید الحاج بو امحمد تبلكوزة تینركوك زاویة الحاج بو امحمد 10

 م16- ھـ10القرن  الدباغسیدي محمد  زاویة الدباغ زاویة الدباغ 11

 م16- ھـ10القرن  سیدي محمد بن عبد هللا تنركوك-فاتیس زاویة سیدي باسیدي 12

 م16- ھـ10القرن  سیدي محمد بن عومر تنركوك زاویة الشیخ اعمر 13

 م17- ھـ11القرن  سیدي موسى بن احمد دلدول -بلغازي زاویة سیدي بوشامیة 14

زاویة سیدي عبد الرحمان بن  15
 محمد بن علي

عبد الرحمان بن محمد   إغزر اوالد سعید
 علي

 م17- ھـ11القرن 

 م17- ھـ11القرن  سید الحاج بلغیت تنركوك زاویة عین حمو 16

 م17- ھـ11القرن  سیدي زاید أوقروت-تبرغامین زاویة سیدي زاید 17

سیدي محمد بن ابي بكر  تنركوك زاویة ودغاغ 18
 م16- ھـ12القرن  الودغاغي

 م1890-ھـ 1308 ابناء موالي عبد الحكم اوالد سعید-كالي زاویة موالي عبد الحكم 19

 م19- ھـ13القرن  سیدي امحمد المرفوع تنركوك زاویة تاظیلیظي 20

  551, ص  2محمد حوتیة , توات واألزواد , ج. 15
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  16: الرحالة األملاين جريهارد رولفس 16ملحق رقم 

  

  73ص المرجع السابق , فاطمة الزهراء بن یحیى وبوبكر فوزیة , إ : الصافي خثیر , . 16

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  17احمللية: جمموعة من املهاريس يف مواجهة املقاومة  17ملحق رقم 

  

17. Guillaume De champeaux , A Travers les Oasis Sahariennes , R.Chapelot et Cie , Editeurs , 
1903 , p.90 
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  18: صورة عرق املطارفة الذي حتصنت به املقاومة  18ملحق رقم 

  

  ساهلة, صورة بمحاذاة الطریق بین قصر المطارفة وال 06/04/2021زیارة میدانیة بتاریخ . 18

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  19م  1905: رسالة من العقيد البريين إىل فقهاء قورارة وتوات وتيديكلت سنة  19ملحق رقم 

  

  345عبد اهللا بابا , المرجع السابق , ص . 19



 
 

 

112 

  20: املدرسة الفرنسية يف تيميمون  20ملحق رقم 

  

  130, ص  محمد مرغیت إ :,  المرجع السابق,  ابراهیم رحماني. 20

  

  
  131ابراهیم رحماني , المرجع السابق , ص . 21
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  Charle De vocot  22 دوفوكو شارل صورة للمنصر : 22رقم  ملحق

  

  342, ص  محمد مجاود , إ : , المرجع السابقعبد القادر مرجاني . 22

ا مقرًا للشرطةصورة كنيسة تيميمون اليت ُه :  23ملحق رقم    23دمت بعد اإلستقالل وصار مكا

  
  مواقع التواصل اإلجتماعيصفحات , وهي صورة تم تداولها في كثیر من  من أرشیف الطالب : عبد الكریم طهیري. 23
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  24قصور بلديات والية تيميمون:  24ملحق رقم 

  
مؤرخ في  128 – 21المرسوم التنفیذي رقم , , الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عبد العزیز جراد الوزیر األول . 24
13, ص  07/04/2021,  26, العدد  29/03/2021



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع 
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 برواية ورش الكريم القرآن

  أوالً : المصادر المطبوعة :

يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي  العرب وديوان املبتدأ واخلربكتاب إبن خلدون عبد الرمحن ,   -
  1981بريوت  -, دار الكتاب اللبناين  1, ج السلطان األكرب

دار , تح : سعيد الفاضلي وسليمان القرشي ,  1663-1661ة العياشية , الرحل عبد اهللا بن حممدالعياشي  -
  2006أبوظيب  –السويدي للنشر والتوزيع 

  2013اجلزائر  –غيتاوي موالي التهامي ( تح ) , القول امليمون يف تاريخ جورارة وتيميمون , مؤسسة البالغ  -
, مطبوعات وزارة , تح : د. عبد الكرمي كرمي فا , مناهل الصفا يف مآثر موالينا الشر  فشتايل عبد العزيزال -

  1972املغرب  –األوقاف 
  1983بريوت  –, دار الغرب اإلسالمي , تر : حممد حجي وحممد األخضر , وصف إفريقيا  الوزان احلسن -

: المقابالت الشفوية :   ثانيًا

، يوم : اجلزائر  –, شروين امساعيل عبد احلفيظ ، أستاذ التعليم اإلبتدائي , املوروث الشعيب بالزناتية  -
  , مقابلة شخصية 21:25، الساعة :  06/03/2021

:   , يوماجلزائر  –, قصر احلاج أوقروت الرتمجة للزناتية التعليم الثانوي ,  بابور ابراهيم , أستاذ -
  , مقابلة شخصيةزواالً  12:45, الساعة  04/04/2021

, زاوية سيدي احلاج بلقاسم تيميمون املوروث الشعيب بالزناتية م ,  1928د سنة بريكي احلاج محو , من موالي -
  , مقابلة شخصية صباحاً  11:00, الساعة  29/01/2021:  , يوماجلزائر  –
، يوم اجلزائر  –, أجدير الغريب , شروين  املوروث الشعيب بالزناتية,  سطحاج محو حممد ، أستاذ تعليم متو  -

  مقابلة شخصية،  13:20على الساعة :  23/03/2021

يوم : اجلزائر ,  –, طلمني رشيد عبد العزيز ، أستاذ التعليم املتوسط ، املوروث الشعيب بالزناتية  -
  ية, مقابلة شخص مساءًا  16:24، الساعة :  20/03/2021

على  17/03/2021, يوم : اجلزائر  –، شروين عمي عبد اهللا , املوروث الشعيب بالزناتية سيدي عمر  -
  , مقابلة شخصية 17:00الساعة : 
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, تيميمون يف  صويف عبد امللك , شيخ زاوية بدريان ومستشار تربوي متقاعد , تاريخ منطقة قورارة -
  مساءًا , مقابلة شخصية ( عرب املاسنجر )  17:00, الساعة  22/03/2021

  ثالثًا : المراجع باللغة العربية :

   2005اجلزائر   –, دار هومه   1, الرحلة العلية إىل منطقة توات , ج باي بلعامل حممد  -

  2005اجلزائر   –, دار هومه   2, الرحلة العلية إىل منطقة توات , ج باي بلعامل حممد -

بكري عبد احلميد , النبذة يف تاريخ توات وأعالمها من القرن التاسع اهلجري إىل القرن الرابع عشر , دار  -
  2007وهران  –الغرب للنشر والتوزيع 

يل رشيد , تر: عبداحلميد - واالخبار  اقبواملن الشفاهي املأثور يف الصاحلون بورايو , قصور قورارا وأولياؤها بّل
  2008اجلزائر  – 03التاريخ , العدد  ما قبل عصور يف للبحوث الوطين احمللية , املركز

  2013اجلزائر  -بوزناشة توفيق وآخرون , دليل اجلمهورية واليات وبلديات , مطبعة ناكسوس يت يف  -

  2012اجلزائر  -املعرفة , دار  1934-1837التوايت , اإلحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية بومهلة  -
  2011اجلزائر  –أمحد ابا الصايف , من تاريخ توات أحباث يف الرتاث , منشورات دار احلضارة جعفري  -

  2016اجلزائر  –جعفري مبارك , مقاالت وأحباث حول تاريخ وتراث منطقة توات , دار الكتاب العريب  -

املقاومة الشعبية والثورة التحريرية الكربى لوالية أدرار ,   مجعية سيدي سليمان بن علي , السجل الذهيب لشهداء -
اهدين أدرار    25/07/1999 - كناشة مطبوعة ( ب د ن و ط , ب ت ) , قراءة وتصحيح مندوبية ا

  2011حاج أمحد الصديق , التاريخ الثقايف إلقليم توات , منشورات احلرب الطبعة الثانية , اجلزائر  -
  2007اجلزائر  –, دار الكتاب العريب  1, توات واألزواد , ج حوتية حممد الصاحل -

  2007اجلزائر  –, دار الكتاب العريب  2حوتية حممد الصاحل , توات واألزواد , ج -

  2010اجلزائر  -خليفي عبد القادر , املقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة , ديوان املطبوعات اجلامعية   -

اجلزائر  –, وزارة الثقافة  1962-1956قاليم توات خالل الثورة اجلزائرية دمحان توايت وآخرون , دور أ -
2008  
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  2010, املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية , اجلزائر  2زوزو عبد احلميد , ثورة بوعمامة , ج -

  2007اجلزائر  –, دار البصائر  1سعد اهللا أبو القاسم , احلركة الوطنية اجلزائرية , ج -

غيتاوي موالي التهامي , لفت األنظار إىل ما وقع من النهب والتخريب والدمار بوالية أدرار إبان احتالل  -
  2006 –، اجلزائر  anepاإلستعمار , منشورات 

  2012اجلزائر  -, دار هومه  1934-1837مياسي إبراهيم , االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية  -

, منشورات املتحف   1912- 1881تعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري مياسي ابراهيم , توسع اإلس -
 1996اجلزائر  - الوطين للمجاهد 

  رابعًا : المنشورات باللغة األجنبية :

- A.G.P Martin , Quatre siècles d'histoire marocaine au Sahara de1504 à 1904, au 
Maroc de 1894 à 1912 , lebrarie Félix Alcan, paris, 1923 

- Guillaume De champeaux , A Travers les Oasis Sahariennes , R.Chapelot et 
Cie , Editeurs , 1903 

- H.bissuel , Le sahara Français , adolphe jourdan , libraire-editeur , alger-1891 
 
- M.L. DE COLOMBE , Explorations des Ksours et du Sahara de la province 
d’Oran , PARIS , challamel , 1858 

, Le Transsaharien et la pénération Française en Afrique Maurice HONORE,  -
Paris , 1901  

: الرسائل الجامعية :   خامسًا

من خالل م  1962-1900, احلياة اإلجتماعية و اإلقتصادية بتوات إبان اإلحتالل الفرنسي  بابا عبد اهللا -
  –, جامعة أدرار , إ : أد. مبارك جعفري , مذكرة دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر  سجالت احملكمة الشرعية

  2018/2019موسم 
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,  م 18ه/  12, احلياة اإلجتماعية والثقافية بإقليم توات من خالل نوازل اجلنتوري يف القرن  بوسعيد أمحد -
  2011/2012موسم جامعة أدرار اجلزائر  –حوتية  , إ : أد. حممد مذكرة ماجيسرت

, رسالة  م 19ه/ 13, حاضرة تينجورارين دراسة تارخيية من خالل الوثائق احمللية خالل القرن  حوتية عفيفة -
  2014/2015موسم جامعة أدرار اجلزائر  –, إ : عبد الكرمي بوصفصاف  ماجستري

 – 1907اجلنوب الغريب اجلزائري ( مدرسة الذكور بتيميمون أمنوذجًا , التعليم الفرنسي يف  رمحاين ابراهيم -
  2018/2019موسم  –, إ : حممد مرغيت جامعة أدرار اجلزائر  , رسالة ماسرت ) 1962

, إ : حممد مذكرة ماسرت , ,  1924-1881ساملي تينهنان , املقاومة الشعبية يف منطقيت تيديكلت واهلقار  -
  2020دورة أكتوبر جامعة أدرار مرغيت , 

, إ : شعيب  , رسالة ماجستري , إحتفالية املولد النبوي مبنطقة قورارة دراسة يف األصول واألبعاد الفاطمي حممد -
  2013/2014جامعة تلمسان  –مقنونيف 

, إ : د. أبو , رسالة دكتوراه  , إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني فرج حممود فرج -
  م 1977جامعة اجلزائر  -القاسم سعد اهللا 

  
,  م 19, السياسة الفرنسية ودور املستكشفني يف التوغل يف اجلنوب اجلزائري خالل القرن  مرجاين عبد القادر -

  2019/2020جامعة سيدي بلعباس موسم  –, إ : حممد جماود أطروحة دكتوراه 

 13ن احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية يف منطقة قورارة خالل القرن , جوانب م ناصري خلضر وحممد مساوي -
  2018دورة ماي  –جامعة أدرار , إ : أد. مبارك جعفري , , مذكرة ماسرت  م 19ه/

  سادسًا : الملتقيات والفعاليات :

التواصل بني بالطش حسيبة , مداخلة بعنوان : اإلزدهار اإلقتصادي والعلمي إلقليم توات وانعكاسه على  -
م , ملتقى التواصل احلضاري بني اجلزائر وبلدان الساحل  20و 16بلدان الساحل اإلفريقي ما بني القرنني 

  2017أكتوبر  –م , جامعة الوادي  20و 16اإلفريقي بني القرنني 

  2012 –أمحد وآخرون , دليل مهرجان أهليل نشيد قورارة األزيل , دار الثقافة اجلزائر جويل  -
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الطاهر عبو , األبعاد االجتماعية والدينية ألهليل من خالل جمموعة من القصائد , الطبعة السابعة للمهرجان  -
  26/12/2013 –الثقايف أهليل مبنطقة قورارة , املكتبة املركزية تيميمون

  سابعًا : الجرائد والمجالت :

, جملة احلقوق  1962-1956ء اجلزائرية بوسليم صاحل , جوانب من السياسة اإلستعمارية الفرنسية بالصحرا -
لد , جامعة غرداية والعلوم اإلنسانية    , ب ت ن 25العدد  2, ا

-1830جعفري أمحد الوغزيري , دور الزوايا التواتية يف محاية املقومات الوطنية إبان الفرتة اإلستعمارية (  -
لد  7, العدد  , بوزريعة اجلزائر) , جملة حوليات التاريخ واجلغرافيا  1962   31/12/2013 – 4ا

مؤرخ  128 – 21جراد عبد العزيز الوزير األول , اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية , املرسوم التنفيذي رقم  -
  07/04/2021,  26, العدد اجلزائر  29/03/2021يف 

إقليم توات أمنوذجًا , جملة جيل العلوم اإلنسانية  التوغل الفرنسي يف الصحراء اجلزائرية حالة خدجية , -
  2019ديسمرب  - 59, العدد , لبنان واإلجتماعية 

ة العسكرية  - ا والثقافية , جملة احلوار رموم حمفوظ , اإلحتالل الفرنسي ألقصى اجلنوب الغريب اجلزائري وا
  30/06/2016بتاريخ  - 11العدد  الفكري , جامعة أدرار اجلزائر ,

لد , جامعة أدرار , ه , جملة رفوف  11الفاطمي حممد , البيوتات العلمية بقورارة إبان القرن  -  - 1العدد  6ا
  2018سبتمرب 

قاسي حممد عبد الرمحن  , املظاهر االحتفالية ألسبوع املولد النبوي الشريف مبنطقة قورارة دراسة يف الفلكلور ,  -
  2017ديسمرب  – 29جملة األثر , العدد 

قلوم املكي , الغزو العسكري االستعماري ألقصى اجلنوب واملقاومات املسلحة الشعبية ملنطقة توات وتيديكلت  -
ة هذا الغزو ، جملة أفاق التنمية ، أدرار ،   1987وتيجورارين يف جما

هرية و مسألة فصل الصحراء حملرزي عبد الرمحن , دور شيوخ الزوايا يف الثورة التحريرية اجلزائرية شيخ الزاوية الطا -
لة التارخيية اجلزائرية  1962 – 1944أمنوذجًا  لد , املسيلة , ا   09/12/2020 – 02العدد  04, ا
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م منطقة  1962-1873نواصر عبد الرمحن , السياسة االستعمارية الفرنسية يف اجلنوب اجلزائري ما بني  -
  2016ديسمرب   -, العدد األول , جامعة غرداية اجلزائر ات املنيعة منوذجًا , جملة روافد للبحوث والدراس

  ثامنًا : المواقع اإللكترونية :

, أطلع  17/08/2015, كتبها بتاريخ  كرونولوجية ومسرد أحداث حواضر ادرار الثالثالعقيد ,  بن دحو  -
  زواالً  14:45بتوقيت :  05/03/2021عليها يف 

 ,elchamal.com/ar/?p=98&a=32184-https://archive.li/http://www.aswat   
ة  الضب عبد الرمحن , أستاذ باحث يف تاريخ املنطقة , مقالة حول خلوة الشيخ بوعمامة بدلدول , رواية شفوي -

, متت زيارة صفحة األستاذ :  27/06/2020كتبها يوم 
https://web.facebook.com/abderahmman.dobe  بتوقيت  10/04/2021يوم

  ليالً  01:10

, ليالً  00:50, التوقيت :  09/04/2021, اطلع بتاريخ غوغل إرث , املوقع الفلكي ملنطقة قورارة  -
www.google.com/intl/ar/earth  

لة منشورة بتاريخ مقا –مارية ( ب إ ك ) , سياسة فرنسا للتوغل يف اجلنوب الغريب اجلزائري وبالد السنغال  -
 , ليالً  00:40, الساعة  09/03/2021, مت زيارة املوقع يف  03/07/2009

33405033.html-blog.org/article-http://mokhtari.over  
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    المفتاحية : الكلمات
البعثات  اإلحتالل الفرنسي ، , , القصبة , القصور , اإلقليم , املنطقة , تيديكلت توات ورارين ,ڤتينـ , ورارةڤ

 .الزوايا , الطابور , املقاومة , السياسة  الزناتية , , اإلستكشافية
 :الملخص 

 قتصاديةاإلالتارخيية و  مبكانتها متيزت ، اجلزائري الغريب نوببإقليم توات يف اجل الصحراوية احلواضر نم ورارةڤ
 ونتيجة ،يف دعم املقاومات الشعبية  , وبدورها القوي والثقافية جتماعيةاإل وخبصائصها ،العلمي  وإشعاعها

 تغريات بروز يف أسهم مما ، م 20 القرن بداية مع عليها هيمنتها بسط إىل فرنسا سعت اإلسرتاجتية ألمهيتها
 سلطنا وقد ، , انعكست على املنطقة والسياسية والثقافية قتصاديةواإل جتماعيةاإل اجلوانب خمتلف مست جوهرية
الغزو الفرنسي للمنطقة وتداعياته , كما رصدنا أهم األحداث اليت عرفتها قورارة قبيل  خالل من عليها الضوء

, واكتفينا  وأثناء فرتة الغزو الفرنسي , وتعرفنا على ردة الفعل الشعيب والرد املضاد من طرف اإلحتالل الفرنسي
 19طار الزماين ما بني أواخر القرن باإلطار املكاين ملنطقة قورارة وما جاورها من منطقيت توات وتيديكلت , وباإل

ِما تتوجياً  اخلامتة , وكانت م 20م وبداية العقد األول من القرن   احملّصلة النتائج ألهم وعرضًا  استنتاجه ، أمكن ل
  شاملة . وببليوغرافيا مبالحق مدّعمة املأمولة ، والتوصيات

 – 1900الفرنسي ملنطقة قورارة و رد الفعل الشعيب كل هذا متت دراسته يف مذكرتنا املوسومة بعنوان " اإلحتالل 
 م " . 1903

Abstract : 

 Gourara is one of the desert metropolises in the province of Touat in the 
southwest of Algeria. It was distinguished by its historical and economic status, 
its scientific radiance, its social and cultural characteristics, and its strong role in 
supporting popular resistance. Fundamental changes that affected various social, 
economic, political and cultural aspects were reflected in the region, and we 
shed light on them through the French invasion of the region and its 
repercussions . We were satisfied with the spatial framework of the Gourara 
region and the adjacent regions of Touat and Tedikilt, and the time frame 
between the end of the nineteenth century AD and the beginning of the first 
decade of the century AD . The conclusion was the culmination of what was 
possible to conclude, and a presentation of the most important results obtained 
and the hoped-for recommendations, supported by annexes and a comprehensive 
bibliography . 

All this was studied in our memorandum tagged " The French occupation of the 
Gourara region and the popular reaction 1900 - 1903 AD " . 


