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الملخص:

تعرضت منطقة الزيبان على غرار معظم املناطق يف اجلزائر إىل اضطرابات وانعدام استقرار يف
الفرتة األخرية من عهد الدايات ،ويعود سبب االضطرابات إىل الصراع حول منصب شيخ العرب بني
عائلة بوعكاز الذي مثلها فرحات بن سعيد وعائلة بن قانة اليت مثلها بوعزيز بن قانة.

وكا ن ألد باي قد انتزع من فرحات بن سعيد منصب شيخ العرب وأعطاه لن قانة مما أدى
إىل نشوب احلرب بينهما ،وحاول كل طرف البحث عن حلفاء فبينما كان ألد باي حليفا لن قانة
حاول فرحات بن سعيد التفاوض مع الفرنسيني ،لكنه يف األخري ا از إىل األمري عبد القادر الذي عينه
خليفة له على بسكرة  ،وبالطبع استغل الفرنسيون هذا الصراع للتمدد واالستيالء على املنطقة حيث
احتلوا بسكرة سنة .1844
الكلمات المفتاحية :الزيبان ،بوعكاز ،بن قانة ،األمري عبد القادر ،ألد باي.
Abstract:
La région de Zayban, comme la plupart des régions algériennes, a
connu des troubles et de l'instabilité dans la dernière période de l'ère
Dayat, en raison du conflit sur le poste de Cheikh Al Arab entre la
famille Bouakaz représentée par Farhat Ben Said et la famille Ben
Gana représentée par Bouaziz Bengana.
Ahmed Bay a pris le poste de Cheikh Al Arab de Farhat bin Said et
l'a donné à Ben Gana, ce qui a conduit à l'éclatement de la guerre entre
eux, Chacun d'eux cherchait des alliés. tandis qu' Ahmed Bay était un
allié de Ben Gana, Farahat bin Said a essayé de contacter les
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Français. Pui il a rejoindre l’émir Abdelkader qui le désigna comme
son khalifa à Biskra .
Les Français ont exploité cette conflit pour contrôler la région, Ils
ont réussi à occuper Biskra en 1844.

مدخل:

تتمتع منطقة الزيبان

)(1

مبكانة هامة يف بايلك الشرق فهي حتتوى على ثروات فالحية كبرية،

وقد كانت املصدر الرئيسي للثروة يف منطقة اجلنوب القسنطيين ،لذلك أعطى بايات قسنطينة أمهية كبرية
هلا وحرصوا على استقرارها ،وكانوا يلجئون إىل عقد مصاهرات مع زعمائها والعائالت الكبرية فيها،

خاصة عائلة بوعكاز الذواودية اليت كانت تتمتع مبكانة كبرية يف املنطقة ) ،(2وقد ورثت تلك املكانة منذ
العهد احلفصي لذلك سعوا إلرضائها يف بادئ األمر ،لكنهم مع ذلك كانوا حياولون تقليب مكانتها يف
املنطقة خوفا على سلطتهم) ،(3وقد جنح "ألد القلي" وهو جد ألد باي يف استحداث عائلة منافسة
هلا يف املنطقة ،هي عائلة بن قانة اليت استحوذت على مشيخة العرب.
وقد كان قرار إعطاء مشيخة العرب لعائلة بن قانة ) (4خطا كبريا حيث أدى إىل وقوع املنطقة

) (1حتتل منطقة الزيبان موقع جغرايف متميز حيث تعترب بوابة الصحراء من الناحية الشرقية ،وتعترب مهزة وصل بني الشمال واجلنوب ،وهي حمدودة
بسلسلة جبال الزيبان واألوراس مشاال وواد جدي وشط ملغيغ جنوبا ،وحتدها من الغرب هضبة أوالد جالل أما شرقا فنجد واد العرب وخنقة سيدي
ناجي وحدود األوراس ،وهي متتد على مسافة  200كم من الشرق إىل الغرب وما ما بني  40و 70كم من الشمال إىل اجلنوب.
) (2ميتلك شيوخ العرب بالزاب قوة كبرية ،حيث يقع حتت سلطتهم اثنا عشر قبيلة كبرية مما يعين أن هلم قدرة كبرية على جتنيد اجليوش ،ورمبا هذا ما
جعل البايات خيشون سطوهتم ويسعون السرتضائهم ،ينظر :حممد الصاحل بن العنرتي ،املصدر السابق ،ص . 19
) (3قام مراد باي حاكم قسنطينة باستدعاء حممد بن الصخري بوعكاز وكبار قومه وأقدم على قتلهم يعا يف  17جوان  1637الهتامه إياهم
بالتعاون مع العدو  ،فقاد ابن القتيل بثورة كبرية مشلت كل األ اء وحاصر قسنطينة وقتل عدد كبري من الناس  ،وهزم الباي شر هزمية رغم اإلمدادات
اليت كانت تصله من العاصمة  ،ويف العام املوايل تعرض الباي هلزمية أخرى  ،واضطربت أحوال اإلقليم كله نتيجة هلذا التمرد ،ينظر :حممد الصاحل بن
العنرتي ،فريدة منسية يف حال دخول الرتك بلد قسنطينة واستيالئهم على أوطاهنا  ،عامل املعرفة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2009 ،ص .37- 36
) (4يدعي أهل بن قانة النسب الشريف على غرار الكثري من عائالت املرابطني وشيوخ الزوايا ،لكن هناك من ينسبهم إىل أسرة أندلسية هاجرت إىل
جباية بعد سقوط األندلس ،ينظرL. C. FERAUD , Histoire des Sultans de Touggourt et du Sud Algérien , :
Notes historiques sur la province de Constantine, Les Ben-Djellab, Sultans de Touggourt,
Revue Africaine 1878 – 1886 (bulletin de la société historique algérienne) , Impression: A.
Jourdan, Alger, 1878–1886, p 283-313
وقد نشأت عالقة مصاهرة بني عائلة بن قانة وبني ألد القلي جد ألد باي وكان آنذاك حاكما على عنابة وهو قائد من أصول تركية ،وكذلك فعل
ابنه حممد الشريف الذي تزوج من شريفة بنت بن قانة ،وأجنبت له ألد باي آخر بايات قسنطينة ،ينظر :الشارق عبد اهلل بن حممد بن علي حشداف:
سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرسول املطبعة التونسية ،تونس ،1929 ،ص ،150خري الدين حممد :مذكرات الشيخ حممد خري الدين ،املؤسسة
الوطنية للكتاب ،1985 ،ج ،1ص .41
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ضحية حروب متواصلة استمرت حىت جميء املستعمر) ،(5والذي استغل هذه الظروف ولعب بدوره على
حبل الصراع بني العائلتني من اجل التوغل يف املنطقة والقضاء على مقاومة الد باي وخلفاء األمري عبد
القادر.
ومن هذا املنطق فإننا نسعى من خالل هذه الورقة للتعرف على األساليب اليت اتبعها
الفرنسيون جتاه العائالت الكربى يف منطقة الزيبان؟ وماهو دورهم يف الصراع بني العائلتني؟
حالة منطقة الزيبان بين :1844- 1830
قبل االحتالل كانت منطقة الزيبان تتبع بايلك الشرق ،وكان لبايات قسنطينة نفوذ على يف
منطقة واسعة متتد حىت تونس ،بل كان هلم نفوذ حىت على بايات تونس ،أما منطقة الزيبان فقد كانت
تدخل ضمن نفوذ "شيخ العرب" ،وهو نظام استحدثه العثمانيني لبسط نفوهم يف املنطقة حيث كان
يعتمدون على شيوخ العرب يف بسط نفوذهم و ع الضرائب) ،(6كما كانوا يعتمدون على جمموعة من
القبائل تعرف بقبائل املخزن.
وقد بدأ هذا النظام منذ عهد خري الدين حيث كانت السلطة العثمانية تعني مشايخ الصحراء
من القبائل الكبرية ،ويقوم الباي بتسليم زمام املشيخة إىل شيخ العرب) ،(7بتقدمي معطفا مزينا خبيوط

ذهبية ،ويضع حتت تصرفه واحد عشرين من اجلنود األتراك وأعالمهم) ،(8وكانت عائلة بوعكاز حتتكر
هذا املنصب منذ بداية العهد العثماين ،وتنتمي هذه العائلة إىل الذواودة وهي قبيلة عريقة تنحدر من قبيلة
رياح وهي من القبائل الكبرية اليت دخلت بالد املغرب مع بين هالل ،وكانت تسيطر على منطقة واسعة
من الصحراء).(9

) (5يف الواقع فان البالد كلها مل تكن مستقرة وليست منطقة الزيبان لوحدها ،حيث يذكر املؤرخ ناصر الدين سعيدوين أن استقرار احلكم يف اجلزائر قد
انتهى مبوت حممد عثمان باشا سنة  ،1791كما انتهى عهد البايات الذين جنحوا يف إقرار السلم واألمان يف اإلقليم  ،فدخلت البالد بذلك يف مرحلة
من االضطراب إىل غاية بداية االستعمار ،ينظر  :ناصر الدين سعيدوين :عصر األمري عبد القادر  ،مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإبداع
الشعري  ،الكويت  ،2000 ،ص .106
) (6حممد الصاحل بن العنرتي :املصدر السابق ،ص .19
) (7وهو زعيم عرب الصحراء الرحل كان حيكم يع قبائل األوراس من بلزمة حىت منطقة سيدي ناجي ،وميتد نفوذه إىل وادي سوف ،وحدود
الصحراء الكربى إىل غاية ورقلة ،وقد توارث هذا املنصب أبناء أسرة بوعكاز الذواودة ،وذلك طوال فرتة احلكم العثماين قبل أن تنافسها عليه أسرة بن
قانة أخوال احلاج الد آخر بايات قسنطينة ،إال أن نفوذ أسرة بوعكاز ضل أوسع من نفوذ أسرة بن قانة ،ينظر :يلة معاشي :األسر احمللية احلاكمة يف
بالك الشرق من القرن  10اهلجري ( 16م) حىت القرن  13اهلجري (19م) ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،2015 ،ص .159
) (8لدان خوجة :املرآة ،حتقيق حممد العر الزبريي ،سلسلة الرتاث ،اجلزائر ،1995 ،ص.25
) (9حممد مبارك امليلي :تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث ،ج ،1املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1986 ،ص.691
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وقد ارتبطت قبيلة الذواودة يف البداية باحلفصيني حيث احتفظت بنفوذ كبري يف الصحراء،
وعند جميئ العثمانيني دخل هؤالء يف خدمتهم فحفظوا هلم مكانتهم وأقروهم على زعامة الصحراء ،حيث
عني خري الدين بربروس شيخهم املدعو "الصخري بن يعقوب بن علي بوعكاز" شيخا للعرب ،وقد كان
نفوذ هذا الشيخ وهو آخر زعماء هذه األسرة يف العهد احلفصي يف سنة 1481م يشمل معظم املناطق
الصحراوية ويصل حىت سهول قسنطينة ،واستمر الوضع كذلك يف العهد العثماين حىت أصبح ثلث بايلك
الشرق خاضع لنفوذ الذواودة ).(10
وقد ضلت مشيخة العرب متوارثة فيهم فبعد أن تتفق القبيلة على اختيار الشيخ خيلع عليه
الباي لباسا شرفيا مميزا يدعى" القفطان" ويتم ذلك باحتفال رمسي ،وبعد وفاة الشيخ الصخري بن عيسى
بن يعقوب سنة  1541انتقل املنصب إىل علي بوعكاز بن الصخري ،وهو أول من تشرف باملشيخة
على منطقة الزاب ،وكان ذلك يف فرتة االنتقال من احلكم احلفصي إىل احلكم الرتكي وقد لقب بوعكاز
حلمله الدائم للعصا ).(11
وقد آلت املشيخة بعد احلاج علي بوعكاز إىل أوالده من بعده إىل أن وصلت إىل الشيخ ألد
بن حممد الصخري الذي تويف سنة  ،1790بعدها بقي هذا املنصب شاغرا لعجز كبار شيوخ العائلة عن
ترشيح أحدهم إىل أن توىل فرحات بن سعيد مث ابنه على باي).(12

ورغم أن عائلة بوعكاز كانت تتمتع بنفوذ كبري) ،(13إال أنه يف الفرتة األخرية بدأت تفقد
مكانتها بظهور عائلة بن قانة ،وقد بدأت عالقة عائلة بن قانة بالعثمانيني يف عهد باي قسنطينة ألد
القلي الذي تزوج امرأة من هذه العائلة ،وبسبب هذه املصاهرة مت تعيني حممد احلاج بن قانة يف منصب
شيخ للعرب سنة  ، 1762وعندما استحوذ حفيده ألد باي على احلكم أقر حممد احلاج بن قانة على
مشيخة العرب وعند وفاته عني بوعزيز بن قانة خلفا له ،وهو ما أثار حفيظة فرحات بن سعيد الذي

) (10يلة معاشي :املرجع السابق ،ص .159
) (11خري الدين حممد :املرجع السابق ،ص .60-56
) (12حممد الطاهر التليلي" :فذلكة تارخيية عن منطقة سوف باجلزائر ،حتقيق أبو القاسم سعد اهلل ،جملة العرب ،ج ،11ع ، 37اململكة العربية
السعودية  2002م ،ص. 546
) (13وصل نفوذ هذه األسرة إىل جمانة اليت تعترب عاصمة أوالد مقران ،ينظر :يلة معاشي ،املرجع السابق ،ص .161
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آل ت إليه زعامة قومه ورأى نفسه أحق مبنصب شيخ العرب الذي كانت عائلة تتوارثه منذ أجيال)، (14
وبدأ يف النضال الستعادة ملك أجداده حيث انتقل إىل أوالد نايل طالبا النصرة.
ويبدو أن بايات قسنطينة كان ضالعني يف إذكاء العداوات واحلروب بني قبائل منطقة الزيبان،
فإذا كان ألد القلي قد عني حممد احلاج بن قانة يف منصب مشيخة للعرب سنة  1762بعد أن انتزعها
من الذواودة فإن خليفته إبراهيم باي الذي توىل سنة  ،1827قد أعادها إليهم وعني فرحات بن سعيد
شيخا للعرب لكن ذلك مل يستمر طويال ،فبعد مدة قصرية مت عزل إبراهيم باي من طرف الداي حسني
وعني مكانه ألد باي الذي أعاد بدوره املنصب إىل عائلة بن قانة ،فشن عندئذ فرحات بن سعيد

)(15حربا على ألد باي من أجل اسرتجاع منصبه وحتالف مع الباي املعزول).(16
الصراع بين العائلتين:

ظهر الصراع بني العائلتني يف عهد ألد باي فقد رفضت عائلة بوعكاز قرار نزع املشيخة
منها وإعطائها لعائلة بن قانة ،وسعت لالستيالء على منطقة الزيبان باالستعانة بالقبائل املوالية هلا)،(17
ويف ذلك الوقت كان فرحات بن سعيد يتزعم قومه ،ويبدو أنه استغل فرتة انتقال معظم قوات ألد باي
إىل العاصمة للدفاع عنها ضد الفرنسيني فسيط ر على املنطقة ،وانشغل بعد ذلك ألد باي يف مواجهة
االحتالل الذي كان يتقدم باجتاه قسنطينة ،أما بوعزيز بن قانة فقد كان يتطلع إلخضاع منطقة الزيبان
كلها واستئصال شأفة خصمه الذواودي.

) (14هواري خمتار :سياسة اإلدارة االستعمارية الفرنسية اجتاه العائالت املتنفذة يف اجلنوب القسنطيين ،أطروحة ماجستري ،يف تاريخ األوراس احلديث
واملعاصر ،قسم التاريخ ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،2009 ،ص.27-25
) (15كان فرحات بن ألد بن حممد السخري املدعو فرحات بن سعيد أشهر فرسان قبائل الذواودة اليت كانت مواطنها يف نواحي أوالد جالل وكان له
نفوذ قوي يف الصحراء  ،ولد سنة  1786وتقلد مشيخة العرب سنة 1821م يف واحة سيدي خالد ،وكان فرحات بن سعيد قد أمضى سنوات عديدة
يف واد ريغ حيث كان يساعد سلطان تقرت ابن جالب اخلازن سنة 1814م على االستيالء على مدينة تقرت ،مث دخل بعد ذلك يف صراع دائم
مع باي قسنطينة احلاج ألد و"شيخ العرب" حممد بن احلاج بن قانة  ،وجرت بينهم عدة معارك من بينها معركة البشرية يف تالغمة سنة  1830ومعركة
اهلزمية سنة  1831ومعركة مراح اجلزية بالقرب من مدينة بسكرة و معركة الصحرية سنة .1837
(16) Ernest Mercier: Histoire de Constantine, J. Marle et F. Biron, 1903 - Constantine
(Algeria), p357
) (17كانت عائلة بوعكاز متلك جيش قويا بلع تعداده حوايل  1000فارس ،ينظر :يلة معاشي :املرجع السابق ،ص.163
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وبعد سقوط قسنطينة جاءته الفرصة حيث أقنع ألد باي بالتوجه إىل الصحراء لقتال فرحات
بن سعيد ،وقد كان ألد باي ينوي حماولة استعادة قسنطينة ،إال أنه رضخ لرأي بن قانة الذي أقنعه

باالستيالء على منطقة الزيبان واختاذها قاعدة الستعادة قسنطينة ).(18
ووفق ذلك توجه ألد باي إىل بسكرة مارا بالقنطرة ومنها إىل األوراس ،وعند حلوله ببلدة
لوطاية علم بالتحالف الذي أبرمه فرحات بن سعيد مع أوالد عبد النور واحلضنة ،فتوجه من لوطاية إىل
طولقة ،أين عسكر بالقرب من زاوية سيدي رحال بني واحة فوغالة وواحة العامري ،وبدأ يعد نفسه لشن
اهلجوم على فرحات بن سعيد ،والتقى الطرفان يف منطقة "الصحرية" حيث اهنزم فرحات بن سعيد.
وبعد هذه اهلزمية حاول فرحات بن سعيد االتصال بالفرنسيني من أجل احلصول على
مساعدهتم ) ،(19لكنه مل حيصل على شيء وأكثر من ذلك قرر الفرنسيون تعيني بن عيسى خليفة ألد
باي قائد على املنطقة ،توجه بعد ذلك فرحات بن سعيد إىل األمري عبد القادر طالبا الدعم وأوفد إليه
احلسن بن عزوز كاتبه اخلاص ،لكن خاب أمله مرة أخرى إذ يبدوا أن احلسن بن عزوز قد طمع باملنصب
لنفسه حيث تقرب من اخلليفة الربكاين الذي كان عامال لألمري على بايلك التيطري وجنح يف احلصول
على ثقة األمري حيث عينه خليفة على الزيبان سنة .(20)1838

) (18يذكر ألد باي يف مذكراته أن فرحات بن سعيد هو سبب تغيرييه ملشاريعه ،يف إشارة إىل توجهه و الصحراء بدل من حماولة اسرتجاع قسنطينة،
ولكنه أقر بأنه تعرض للخديعة من طرف صهره بوعزيز بن قانة الذي كان يريد االستيالء على أمواله ،حيث أنه بعد خسارته لقسنطينة أراد التوجه و
الشمال لقطع طريق اإلمداد على الفرنسيني مما قد حيقق له النصر يف النهاية ،لكن بن قانة نصحه بالتوجه للصحراء لوضع عائالهتم هناك مث التوجه
للشمال ،وكان قصده افتكاك الزيبان من سلطة فرحات بن سعيد خصمه اللدود ،وحىت يقنع الد باي بذلك قال له بأن الفرنسيني لن يتقدموا أكثر،
لكن فرحات بن سعيد يزحف باجتاههم فيجب أن نبادره مث نوحد قوانا وهناجم الفرنسيني ،ومل يكن أمام الد باي إال القبول ألنه فقد مقره وأصبح
حتت رلة بن قانة ،ينظر :حممد العر الزبريي  ،مذكرات الد باي ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،اجلزائر ،ط ، 1981 ،2ص.77
) (19يذكر بيليسي أن فرحات بن سعيد راسل اجلنرال "دي روفيغو" باسم أهل قسنطينة يطلب منه التوغل يف املنطقة ومساعدته على استعادة ملكه،
ينظر:
Edmond Pellissier de Reynaud, Annales Algériennes, Volume 1, Editions Slatkine, paris ,
2013, p 380-381
) (20وم ـ ــن املمك ـ ــن أن فرح ـ ــات ب ـ ــن س ـ ــعيد مل يطل ـ ــب م ـ ــن الفرنس ـ ــيني ذل ـ ــك  ،فق ـ ــد ع ـ ــرف عن ـ ــه أن ـ ــه ك ـ ــان ش ـ ــهما وش ـ ــجاعا فه ـ ــذا م ـ ــا وص ـ ــفه ب ـ ــه
خص ــمه أل ــد بـ ــاي  ،حي ــث يقـ ــول عن ــه ":إنـ ــه رج ــل بـ ــارود وص ــاحب ذراع ،ولق ــد حـ ــاربين م ــدة سـ ــبع س ــنوات ،فكـ ــان يف املعرك ــة يقابـ ــل مائ ــة وحـ ــده
ويعت ـ ــرب ب ـ ــوعزيز إىل جانب ـ ــه امـ ـ ـرأة" ،ينظ ـ ــر :حمم ـ ــد الع ـ ــر الـ ـ ـزبريي ،م ـ ــذكرات ال ـ ــد ب ـ ــاي ،الش ـ ــركة الوطني ـ ــة للنش ـ ــر والتوزي ـ ــع ،اجلزائ ـ ــر ،ط،1981 ،2
ص ،78وه ــو مـ ــا يع ــين أن فكـ ــرة اسـ ــتنجاده بالفرنس ــيني قـ ــد ال تكـ ــون ص ــحيحة ،ورمبـ ــا كان ــت مكيـ ــدة للقضـ ــاء عل ــى هـ ــذا الرجـ ــل وق ــد يكـ ــون األمـ ــري
عبد القادر قد تبني ذلك عندما أطلق سراحه.
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ورجع بن عزوز إىل الزيبان رفقة اخلليفة الربكاين ،وحضي هذا األخري باستقبال خاص من قبل فرحات بن
السعيد الذي كان ينتظر توليته خليفة على الزاب ،ولكن الربكاين جاء بقرار تعني احلسن بن عزوز)،(21
كما منحه قوة عسكرية قوامها  700جندي و 1200فارس وعدد من األسلحة والذخرية ،ودخل
بسكرة وحرص على طرد احلاج ألد باي وأوالد بن قانة الذين فروا إىل الشمال.
وال نعلم إذا ما قام فرحات بن السعيد مبراسلة الفرنسيني مرة أخرى أو أن احلسن بن عزوز قد
أوغر صدر األمري عبد القادر على فرحات بن سعيد ورمبا فعل ذلك بن قانة ،ومهما يكن من أمر فعندما
وصلت الرسالة إىل األمري عبد القادر اليت تؤكد اتصال فرحات بن سعيد بالفرنسيني ،فاحتال الربكاين
على فرحات بن سعيد فجلبه إىل املدية ،مث اعتقله يف تاكدمت بتيارت بأمر من األمري مدة من
الزمن).(22
وبعد أن تالشت آمال ألد باي يف اسرتجاع قسنطينة قرر أوالد بن قانة االنفصال عنه ،فقام
بوعزيز بن قانة مبراسلة اجلنرال قالبوا ( )Galboisيف قسنطينة ،طالبا األمان ومتعهدا بطرد احلسن بن
عزوز وتوسيع نفوذ فرنسا إىل أعماق الصحراء ،مقابل تعيينه شيخا للعرب ،وبالفعل صدر قرار تعيني بن
قانة يف يوم  14جانفي .1839
وما لبثت أن اندلعت احلروب بني بن قانة املتعاون مع الفرنسني واحلسن بن عزوز خليفة
األمري ،وطلب بن قانة العون من فرنسا لكنه مل حيصل على شيء ومع ذلك استطاع أن يلحق اهلزمية
بقوات بن عزوز يف  24مارس  ،1840وأعترب املارشال فايل ذلك انتصارا لفرنسا يف الصحراء اجلزائرية.
ونتيجة هلذه اهلزمية وقلة كفاءة احلسن بن عزوز قام األمري عبد القادر بعزله وعني مكانه
فرحات بن سعيد بعد أن أطلق سراحه ،فتعهد هذا األخري بالوالء والطاعة ،ومتكن من تشديد اخلناق

) (21ولد الشيخ احلسن بن عزوز بقرية الربج وأخذ تعليمه األول زاوية أبيه ،وقد عرف عنه أنه كان شجاعا مقداما منذ صغره فقد أظهر يف حروبه من
الشجاعة ما جعل الضابط "سيوركا" يقول عنه " :إن له صوتا أشبه زئري األسد وأنه كان فارسا مقداما" ،وقد عينه األمري عبد القادر خليفة على
مقاطعة الزاب وذلك سنة 1839م ،فشرع احلسن بن عزوز يف أداء مهمته حبزم نشاط فقام بإنشاء جيش قوي واتصل باألعراش جلمع الرجال ،اضطر
سنة 1840م إىل االنسحاب إىل املسيلة اليت كان هبا" احلرزيل "ممثل األمري عبد القادر وأخوه ،و بقي احلسن يقود املقاومة رغم الظروف القاسية اليت
كان يواجهها ،ألقي عليه القبض من طرف ألد املقراين الذي سلمه إىل الفرنسيني فتم نفيه إىل جزيرة" سانت مارغيت" سنة  1842م مع علي بن
عيسى ،وألد بن احلمالوي ،فبقي يف اجلزيرة املذكورة  26شهرا مث نقل على سجن بعنابة حيث تويف سنة  ،1847ينظر :علي الرضا احلسيين ،زاوية
علي بن عمر طولقة ،دار احلسيين للطباعة ،اجلزائر ،2002 ،ص121
) (22ال قنان :دراسة يف املقاومة االستعمار ،املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،1988،ص.58-57
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على القبائل املوالية البن قانة ،لكن فرحات بن سعيد قتل غيلة على يد البوازيد) ،(23األمر الذي أثلج
صدر بن قانة فسارع إىل إرسال البشرى إىل الفرنسيني).(24
وبعد اجلرمية اليت أودت حبياة فرحات بن سعيد عني األمري عبد القادر ألد بن احلاج املعروف
مبحمد الصغري الذي كان قائد مدينة سيدي عقبة خليفة له على الزيبان ،فاستغل هذا األخري فرصة هجرة
بن قانة إىل الشمال سنة ( 1842للبحث عن مناطق الرعي) ،فاستوىل على املنطقة.
ويف ماي سنة  1843قام بن قانة بتجهيز قواته ضخمة ومبساعدة بعض الكتائب الفرنسية
توجه حملاصرة حممد الصغري لكن هذا األخري استطاع الصمود واالنتصار ،خاصة بعد أن انظم إليه بن
شنوف الذي كان متحالف مع بن قانة ،وبعد ذلك قاد حممد الصغري باحلاج رجالة و بسكرة  ،فأرسل
بن قانة إىل الفرنسيني طالبا العون أمام قوة الثوار ،وهنا جهز الدوق "دومال" للة كبرية لالستيالء على
منطقة الزيبان الفتكاكها من سيطرة كل من قوات األمري أو قوات ألد باي الذي انسحب إىل أوالد
سلطان بعد فشله يف اسرتجاع قسنطينة يف  1841بعد معركة واد الطاقة.
دور فرنسا في الصراع بين بن قانة وبوعكاز:
ال ختتلف سياسة فرنسا يف الزيبان عن سياستها يف باقي أ اء اجلزائر ،فقد سعت يف البداية
لتجنيد كتائب من اجلزائريني املتعاونني معها ،فاجلنرال "كلوزيل" يف سبتمرب  1830أدرك فعالية اجملندين
اجلزائريني ،فأنشأ كتيبتني منفصلتني للمشاة كل كتيبة تضم  06سرايا تضم يف جمموعها  397بني ضابط
وجنود وكان ذلك بقرار مؤرخ يف  01أكتوبر  ،1830ومت إسناد قيادة الكتيبني إىل كل من النقيب
موميل  Maumelودوفيفيي ،كما استحدثت فيالق من الزواف والصبائحية وهم من اجلنود األهايل ،مث
) (23ملا مات فرحات بن السعيد أثر هذا احلدث يف نفوس الكثري من الشعراء ،حيث رثاه الكثري من الشعراء ،ومن ذلك نذكر:
رد اجلواب عين عاود األخب ـ ـ ـ ـ ـ ــار
يا فارس إيل جيت تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
رد اجلواب عين يا راعي الصبار
عرف اجلواد غطي الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
فرحات الدوادي حرمة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
كيفا مات حرمة أهل بن علي
ينظر :إبراهيم مياسي :االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية  ،1934 -1834دار هومة للنشر ،اجلزائر ،2005 ،ص.40
) (24أرس ـ ــل ب ـ ــوعزيز ب ـ ــن قان ـ ــة رس ـ ــالة يف  20ن ـ ــوفمرب  1842إىل احل ـ ــاكم الع ـ ــام "ف ـ ــايل" بواس ـ ــطة ح ـ ــاكم قس ـ ــنطينة خي ـ ــربه فيه ـ ــا م ـ ــا يل ـ ــي " :يس ـ ــرين
أن أعلمك ـ ــم أن فرح ـ ــات ب ـ ــن الس ـ ــعيد خليف ـ ــة األم ـ ــري عب ـ ــد الق ـ ــادر بالص ـ ــحراء ق ـ ــد قت ـ ــل يف معرك ـ ــة نش ـ ــبت بين ـ ــه وب ـ ــني ع ـ ــرش البوازي ـ ــد وقع ـ ــت غ ـ ــر
الص ــحراء ،واسـ ــتطاع ش ــيخ العـ ــرب ب ــوعزيز بـ ــن قان ــة أن يأخـ ــذ خامت ــه وسـ ــيفه وأرس ــلهما إيل " ،وقـ ــد حت ــدث "شـ ــارل ف ــريو" عـ ــن ه ــذا املوضـ ــوع بقولـ ــه:
" ت ـ ــآمر قوي ـ ــدر ب ـ ــن نع ـ ــيم البوزي ـ ــدي م ـ ــع ب ـ ــن قان ـ ــة ب ـ ــوعزيز لقت ـ ــل فرح ـ ــات ب ـ ــن الس ـ ــعيد ،حي ـ ــث اتص ـ ــل قوي ـ ــدر ب ـ ــن نع ـ ــيم هب ـ ــذا األخ ـ ــري ليبلغ ـ ــه مب ـ ــرض
ص ــديقه الش ــيخ عمـ ــار الش ــنييت ،وعنـ ــد م ــرور فرحـ ــات ب ــن السـ ــعيد بقبيل ــة قويـ ــدر طل ــب منـ ــه أح ــد أعياهنـ ــا الن ــزول وق ـ ـراءة رس ــالة أرسـ ــلها احل ــاج ألـ ــد
ب ــاي ،فل ــىب فرح ــات ب ــن الس ــعيد طلب ــه ،ومبج ــرد ش ــروعه يف قـ ـراءة ن ــب الرس ــالة ح ــىت ف ــوجئ بطعن ــة خنج ــر ب ــني كتفي ــه أردت ــه قتي ــل ،فاس ــتحوذ قوي ــدر
بن نعيم على سيف وختم فرحات بن السعيد وقام بإرساهلم إىل بن قانة ،ينظر :حممد خري الدين ،املرجع السابق ،ج ، 1ص.76
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قام اجلنرال "فايل" بتدعيم هذه التجربة باستحداث عساكر الزمالة والفرسان ،واختري الفرسان من الطبقة
الغنية أي العائالت الكربى.
واستخدمت فرنسا بعض اجلزائريني الذين تعاونوا معها كمرشدين منذ اليوم األول ،فقد أصبح
آغا العرب "لدان بن أمني السكة" بعد احتالل اجلزائر مرشد للفرنسيني حيث خرج مع القائد األعلى
متوجها إىل املدية ) ،(25كما استخدمت فرنسا بعض اجلزائريني كوسطاء للتفاوض مع الزعماء مثلما
فعلت مع لدان خوجة ،الذي كلفه "دي روفيقو" بالتفاوض مع ألد باي على االستسالم ).(26
وسعت فرنسا لكسب ود العديد من الزعماء الدينني مقابل امتيازات منحتها هلم ،يف حني
ا از البعض إىل جانب ا لعدو مثلما فعل مصطفي بن إمساعيل الذي حارب األمري عبد القادر يف ناحية
جنوب شرق وهران وقد أطلق على جيشه اسم "القومية" ) ،(27وقد أصبح مصطلح يدل على اخلونة عند
اجلزائريني إىل غاية الثورة التحريرية.
كما استحدثت السلطات االستعمارية مصاحل خاصة للتعامل مع األهايل أطلقت عليها اسم
إدارة الشؤون العربية يف  15أفريل 1837م حتت رئاسة الرائد بليسي) ،(28مث أنشأت إدارة املكاتب
العربية مبقتضى مرسوم وزاري يف 1فيفري  1844وكانت هذه املكاتب مبثابة الوساطة بني السلطات
الفرنسية واألهايل ،وكانت هتدف لتقدمي النصح والبحث عن الوسائل الناجعة للسيطرة وتكريس
االستعمار ،وقد عرف دوماس املكاتب العربية بأهنا :هتدف لضمان التهدئة يف القبائل بصفة دائمة،
وكذلك هتيئة السبل لالستيطان الفرنسي وذلك عن طريق توفري األمن العام ،وأن هؤالء املوظفون يقومون
بدراسة البالد من االستعداد ملواجهة أي انتفاضة وحتضري قوة عسكرية هلذا الغرض).(29
وقد تعرف الفرنسيون على طبيعة اجملتمع اجلزائري ،حيث يقول املاريشال بيجو ..." :أن القياد
كانوا يفرضوا أنفسهم على بين وطنهم بسمعتهم وفضائلهم وخصاهلم األخالقية واحلربية ،لذلك جيب
) (25لدان بن عثمان خوجة :املصدر السابق ،ص .247
) (26حممد العر الزبريي :املرجع السابق ،ص .33
) (27تشكلت فرقة القومية أساسا من قبائل الدوير والسميلة اليت كانت تقع يف سهول مليطة باجلنوب الشرقي ملدينة وهران حيث عقدت حتالف رمسي
مع الفرنسيني متمثال يف اتفاقية 1835
:Charles Andrée Julien : Histoire de l’Algérie contemporaine, 2ème édition conquête et
colonisation 1827–1871, éditeur : Presse Université de France (P.U.F) Paris 1964, p279
) (28توفيق املدين ،كتاب اجلزائر  ،املؤسسة الوطنية للكتاب  ،اجلزائر ، 1984 ،ص. 5
) (29صاحل فركوس ،إدارة املكاتب واالحتالل الفرنسي للجزائر يف ضوء شرق البالد ،1871-1844،منشورات جامعة باجي خمتار ،اجلزائر،2006،
ص 18-16
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علينا أن نستعمل الرجال الذين يتمتعون بنفوذ على القبائل إما حبكم شجاعتهم أو بأهليتهم للحرب أو
اإلدارة ،وإن إبعاد العائالت ذات النفوذ عن احلكم معناه أن جنعل منهم أعداء خطريين".(30)...
وقد تفطن الفرنسيون ألمهية الزوايا وشيوخها يف وجدان الشعب اجلزائري ،فسعوا إىل التقرب
من شيوخ الزوايا ،وقسموا الزوايا إىل زوايا صاحلة وهي اليت كانت تتعاون معهم كالزاوية التيجانية ،وزوايا
معادية هلم عملوا على حماربتها ،وكذلك األمر بالنسبة لزعماء القبائل فعندما سقطت قسنطينة قام
الفرنسيون بتعيني زعماء القبائل والشخصيات الكربى اليت ترضى اخلضوع لالستعمار ،فعني لودة بن
حممد الفكون قائد على قسنطينة وهو ابن شيخ اإلسالم ،وقد علق املارشال فايل على هذا التعيني
بقوله ...":إن واجب الشيخ الفكون املسن حيتم عليه أن يظل يف داره وهو مرابط حمرتم جدا بني الناس،
فعائلته كانت متارس املهام الدينية منذ  800سنة ،إن تأثريه قوي وهادئ ،وقد اعتقدت أن مصلحة
فرنسا أن نكسب إلينا العرب ،وهذه العائلة ستكون واسطة مفيدة لنا يف عالقاتنا مع األهايل").(31
وقد كان املارشال فايل يتمتع بدهاء كبري فعندما علم بأن األمري عبد القادر اتصل بفرحات بن
سعيد لبحث سبل مد نفوذه إىل الشرق ،رفع تقريرا إىل السلطات اإلدارية يف اجلزائر العاصمة يوم 04
جانفي  1838يقرتح عليهم تعيني فرحات بن سعيد كقائد على قسنطينة مكان الشيخ لودة بن
الفكون ،لكونه األجدر باحلكم بعد ألد باي ،وكذلك دراسة إمكانية جعل بسكرة عاصمة لبايلك
جديد ،وتنصيب فرحات بن سعيد على رأسه ،وشرح هلم الدوافع واألسباب اليت للته على طلب هذه
االقرتاحات.
وعليه فإن احلنكة والدهاء اليت متيز هبما املارشال فايل ،كانت السبب يف تغيري جمرى األمور
بالنسبة للثورة الشعبية يف اجلنوب القسنطيين حيث يقول برنارد ( )Bernard Augustinإن العمل
األساسي الذي قام به فايل ،هو تنظيم إقليم قسنطينة ،فطبق فيها أساليب السياسة اخلاصة مبعاملة
األهايل.
تلك السياسة أصبحت تطبق فيما بعد على مستوى القطر اجلزائري بأكمله ،وقوام هذه
السياسة هو إسناد إدارة البالد إىل األعيان من األهايل حتت إشراف القائد األعلى لإقليم ،وذلك أن
فرنسا مل تكن تريد أن حتكم البالد حكما مباشرا فقسمت السلطة ووزعتها على عدة رؤساء ،ففي الوقت
) (30بوطالب عبد القادر :األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية من األمري إىل حرب التحرير ،منشورات دحلب ،اجلزائر ،2009 ،ص.211
) (31خمتار هواري :سياسة اإلدارة االستعمارية جتاه العائالت املتنفذة يف اجلنوب القسنطيين ،1870 -1837ماجستري يف تاريخ األوراس احلديث
واملعاصر ،جامعة باتنة ،2009 ،ص .44-43
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الذي عني فيه سي حممد الصغري بن على بن القيدوم بن قانة على دائرة بسكرة ،عني احلاج حممد بن قانة
على قبائل أوالد نايل وأوالد زكري ،وسي ألد بن احلاج بن على بن القيدوم بن قانة على البدو الغرابة،

وسي على بن القيدوم بو عزيز بن قانة على البدو الشراقة ،وعبد الرلن بن جالب) (32على إقليم وادي
ريغ.
وبالعودة إىل أوضاع منطقة الزيبان ميكن القول أن الصراع الذي احتدم بني بن قانة وبوعكاز
قد مهد الحتالل املنطقة ،فقد كانت كال العائلتان تتنافسان لكسب ود الفرنسيني مما ساعد على توغل
الفرنسيني يف املنطقة ،وتقتضي سياسة فرنسا التوسع أكثر يف الصحراء ،ونلمس ذلك من خالل الرسالة
اليت أرسلها املارشال "سولت" إىل امللك حتت إشراف وزير احلربية قال فيها :إنه جيب أن تؤلف الصحراء
اجلزائرية صنفا ثالثا من اجلهات اإلدارية ،ففي هذه اجلهات ال يتواجد معمرين ،وان اجليش جيب أن
يتواجد لقمع الفوضى وفتح طرق للتجارة ،وهي املناطق ستفتح لنا طرق هامة للتجارة ،وعالمات تغلبنا
عليها تقتضي تعيني قواد من األهايل يف هذه املناطق).(33
احتالل فرنسا لألوراس وبسكرة:
مثلما رأينا من قبل فبعد أن طلب بوعزيز بن قانة املساعدة من فرنسا لبت هذه األخرية طلبه
وانطلقت احلملة الفرنسية من قسنطينة يف  07فيفري ،1844بقيادة العقيد "بوتافاكو" ()Buttafaco
مكونة من فرقة مشاة بقيادة العقيد "فيدال" واخليالة واملدفعية حتت قيادة اجلنرال نوال (،)Noël
ودعمتها قوات من سطيف مقدرة ب كتيبتان و 200حصان بقيادة اجلنرال "كيسالق" واجلنرال "ليهني"
( ،)Lyhineوعند حلوهلا مبدينة باتنة متركزت القوات هناك وحولتها إىل مركز عسكري للتموين.
مث بعد ذلك انطلقت باجتاه بسكرة بعد أن أرسل بن قانة  1000من اإلبل لنقل املئونة ويف
الطريق اعرتضتهم قبيلة أوالد سلطان) ،(34وحدثت مناوشات وبعد هذه احلوادث واصلت احلملة طريقها
) (32بين جالب الذين حكموا "وادي ريغ" جعلوا من تقرت عاصمة هلا من  1414إىل  1854م ،أما املؤسس األول هلا فهو احلاج سليمان بن
رجب اجلال الذي حكم من  1814إىل  1431ويقال حسب الروايات انه من املقربني إىل سيدي حممد بن حيي ،وهذا األخري هو من الصلحاء قدم
من املشرق واستقر يف املنطقة وتول شؤوهنا مدة أربعني سنة ،وكان سليمان بن رجب اجلال مساعد له و صاحب مال ليأيت بعده على بن سليمان
وألد بن علي وعمر بن ألد وسليمان بن أحممد إىل غاية حكم سليمان بن علي الكبري الذي يعد أخر حكام بين جالب والذي امتد حكمه
من 1853و 1854حيث سقطت تقرت يف عهده بيد االستعمار الفرنسي وانتهى بذلك حكم بين جالب ،ينظر :شويشي زهية :جمتمع القصور
دراسة يف اخلصائب االجتماعية والعمرانية والثقافية لقصور تقرت ،مذكرة ماجستري ،جامعة قسنطينة ،2006 ،ص.88
) (33عمرياوي أليدة ،راوية سليم  ،قاصري حممد السعيد  ،السياسة الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية  ،1916 -1844دار اهلدى ،اجلزائر،2009 ،
ص .38
) (34إبراهيم مياسي :من قضايا تاريخ اجلزائر املعاصر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.65 ،1999 ،
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يف  25فيفري  1844يف حماولة منها إلحكام السيطرة على املناطق اجملاورة ،حيث متكن الدوق
"مونتبونسي"( )MONTPENSIERأخ قائد احلملة من السيطرة على الطرق املؤدية إىل القنطرة
وذلك لصعوبة منحدراهتا كما أخضع مكماهون( )Mac-Mahonقبيلة "بين معراف" اليت تقطن
بالسفوح اجلبلية اجملاورة لألوراس.
ويف  04مارس  1844متكنت قوات العدو من دخول مدينة بسكرة بعد فرار حممد الصغري
باحلاج منها ،ولكي يستكمل اجليش الفرنسي إخضاع منطقة الزيبان كلها ،أكمل الدوق "دومال" املسرية
يف بالتوغل أكثر يف أعماق الزيبان والقضاء على كل جيوب املقاومة فقصد يف 07مارس 1844واحة
سيدي عقبة).(35
وبعد عودته إىل بسكرة وصلته أنباء مفادها أن أوالد سلطان أنصار ألد باي قد ثاروا من
جديد ،فتوجه إليهم وأمخد ثورهتم ،أما حممد الصغري بن ألد بن احلاج الذي غادر مدينة بسكرة فقد
اعتصم جببال األوراس وبالضبط بواحة مشونش ،حيث استقبله سكاهنا بصدر رحب وعاهدوه على
اجلهاد ضد العدو ،أما ألد باي فقد توجه إىل جبل "ألر خدو" باألوراس.
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