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  بحث

: حالة  ما تكون المؤسسات المحلية آخر حصون الممانعة ضد أي تدخل أجنبيعند
الطريقة التيجانية وزاوية آيت بويلول وتابعيها )األطلس المتوسط الشمالي 

 .ةالخاص ةالمحلي اتالشرقي( من خالل األرشيف

 نبيل لحسن 

Quand les institutions locales représentent les derniers remparts contre 

toute intervention étrangère, Tariqa Tijania et Zaouia Bou-Illoulia et 

ses satellites (Moyen-Atlas septentrional), d’après les archives privées 

locales. 

 

When local institutions are the last bastions against any foreign 

intervention, Tariqa Tijania and Zaouia Bou-Illoulia and its satellites 

(Northern Middle Atlas), according to local private archives 

NABIL Lahcen,  

FLSH ; Université Abdelmalek Saadi, Tétouan 

Résumé : 
Nous avions débattu précédemment du thème « soufisme et Zaouias au 

Maroc » en tant que clé à la compréhension de notre patrimoine culturel local 

(NABIL, 2014). Nous passons à la Triqa Tijania répandu dans notre milieu 

d’étude, d’abord dans une approche globale : son fondateur, les conditions de sa 

naissance et de son expansion sous couverture du sultan, ses principes et les débats 

qu’elle a suscités, les critiques qui lui sont dressées et son organisation 

administrative en relation avec la descendance du Tijani. Nous avions abordé 

l’aspect méthodologique général vis-à-vis des archives locales et de la nécessité 

urgente de leur sauvegarde, en abordant les conditions de leur collecte, et de leur 

archivage, puis des techniques de leur traitement, et de leur complexité due 

principalement à la diversité de leur thématique. 

La fonction ultime de la Zaouia est de défendre la nation chaque fois que 

son intégrité est menacée. Ainsi se manifeste la priorité du thème de la Tijania et 

du protectorat, et permet de mettre en exergue l’intérêt que peut jouer l’institution 

locale dans des causes manifestement étatiques ou supra-étatiques. Nous y 

abordons ainsi la question de droit d’asile, de la protection de l’espionnage 

interétatique à travers des cas éloquents aux niveaux international, national et local. 
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Au lieu de faire le départ, comme il est d’habitude, à partir du théorique, 

des perceptions officiellement reconnues, nous partons des archive locales, de la 

mémoire collective, donc de l’histoire populaire non-officielle, quoique nous 

respections la hiérarchie des échelles spatio-temporelles en mettant à l’avant 

l’intérêt de sauvegarder ce patrimoine culturel menacé de disparition. 

La réalité prouve que les marges sont plus stratégiques et jouent sans 

conteste un rôle plus protecteur là où s’atténue ou s’absente carrément la 

souveraineté de l’Etat, en tant que premier et dernier rempart de défense. Ce qui 

réfute les prétentions intentionnées qui accusent les institutions locales du type 

Zaouia et Quabila de la traitrise à la cause nationale et du recours au soutien 

étranger, menant une propagande contre notre patrimoine s’appuyant sur 

l’idéologie occidentale qui vise à combattre le vif de notre civilisation en éliminant 

toute manifestation de résistance et de renaissance ne versant pas dans leur sens de 

mondialisation. 

Nous avions conclu par les horizons du soufisme, et comment l’Etat a plus 

que jamais besoin de ses œuvres basées sur la foi et la morale, l’arme secrète de sa 

persistance, face aux défis majeurs qu’elle a affrontés, et avec lesquels il peut 

défier les mutations de mondialisation. 

Mots clés : 

Tariqa Tijania, Zaouia Beni Bou Illoul, Archives locales, Patrimoine, 

Réfugiés, Patriotisme, Colonisation, Moyen-Atlas Maroc.  

Summary : 
We previously discussed the theme "Sufism and zaouia in Morocco" as a 

key to the understanding of our local cultural heritage (Nabil, 2014). We turn to the 

Triqa Tijania prevalent in our community study, first in a comprehensive approach: 

its founder, the conditions of its birth and its expansion under the Sultan influence, 

his principles and accompanying debates, the criticisms that have been erected and 

his administrative organization in relation to the progeny of Tijani. We discussed 

the general methodological aspect overlooked to the local archives and the urgent 

need to safeguard them, addressing the conditions for their collection, and 

archiving and processing techniques, and complexity mainly due mainly to the 

diversity of their subject. 

The ultimate function of Zaouia is to defend the nation when its integrity is 

threatened. Thus manifests the priority theme of tijania and the protectorate, and 

allows highlighting the potential interest that can clearly play the local institution in 

State or supra-State causes. We discuss as well the question of asylum right, 

protection, the protection of interstate spying through eloquent case at the 

international, national and local levels. 
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Instead of starting, as usual, from the theoretical, officially recognized 

perceptions, we start from the local archives, the collective memory, and therefore 

the unofficial popular history, although we respect the hierarchy of spatiotemporal 

scales putting in front the interest of safeguarding the cultural heritage endangered. 

The reality proves that the margins are more strategic and undoubtedly 

play a more protective role where the state sovereignty attenuates or outright is 

absent, as the first and last line of defense. This refutes the claims intentioned 

accusing local institutions like zaouia and quabila of treachery to the national 

cause and relying on foreign support, leading propaganda against our heritage 

based on West ideology which aims to combat our civilization by eliminating any 

manifestation of resistance and rebirth not converging with their sense of 

globalization.  

We concluded by the horizons of Sufism and how the state has  more need 

than ever of his works based on faith and morals, the secret weapon of its 

persistence, face the major challenges she faced, and with which it can challenge 

the globalization mutations. 

Key words : 

Tariqa Tijania, Zaouia Beni Bou Illoul, Local archives, Heritage, 

Refugees, Patriotism, Colonization, Middle Atlas, Morocco. 

 : الملخص

لفهم هذا عام نستعين به سابقة عن التصوف والزوايا في المغرب كمدخل  دراسةتحدثنا في 

في إطارها العام  ركز على الطريقة التيجانيةسن. وهنا (4102)نبيل،  التراث على المستوى المحلي

ومبادئها والصراعات التي  نشأتها في ظل السلطانوتناول مؤسسها، وظروف تأسيسها : لن أوال

، ونظامها اإلداري في عالقة مع ساللة التيجاني. ثم واالنتقادات التي وجهت إليهاعنها تمخضت 

ذكرنا وبأسرع ما يمكن. إنقاذه  يجبفيما يخص التوثيق المحلي كتراث العام تطرقنا للجانب المنهجي 

وبصعوبتها لتنوع مواضيعه، وسنفصلها تدرجيا  ية جمعه وتوثيقه، ثم بتقنيات وطرق معالجتهبظرف

  في الحلقات المقبلة حسب طبيعة الموضوع.

وهكذا  .أهم وظيفة للزوايا تكمن في الدفاع عن الوطن متى هدده خطب من المفروض أن

مكن للمؤسسة المحلية أن بين كيف يحيث سن صلب موضوعنا،واالستعمار  التيجانيةكان موضوع 

شكالية اللجوء السياسي والجوار إناقش سنوخالله تلعب أدوارا عادة من اختصاص وطني أو دولي. 

من واالحتماء واالختراقات السياسية من خالل أمثلة حية على المستويين الدولي والمحلي، مما مكننا 

لدود عن الوحدة الوطنية، كأول وآخر دور الزاوية والقبيلة في اخاصة على  تسليط الضوء من زاوية

 حاجز للممانعة. 

ولعل معالجتنا للظاهرة تتميز في قلب المنهاج، إذ ألفنا االنطالق من النظري ومما هو 

الشعب غير تاريخ للوقوف على  ينالمحلياألرشيف والذاكرة رسمي، واستبدلناه باالنطالق من 

كشف كيف أن سنبهذا و. مهدد باالنقراضاللتراث اهذا إحياء  نفس الوقت عاملين على ، وفيالرسمي

 وهذا يفند. ، حيث يضعف أو يغيب دورهاالهوامش تلعب دور الغشاء الحامي لكل مؤسسات الدولة

االدعاءات المغرضة التي تجرم الزوايا وتتهمها بالخيانة الوطنية واالستقواء باألجنبي، وتشن حملة 
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لقضاء على كل باضرب حضارتنا في عمقها،  ةصداالغربية قشعواء على تراثنا العريق تبعا للرؤيا 

 معاقل الممانعة والصحوة، لننساق وإياهم في درب العولمة. 

الدولة أحوج إليها اليوم أكثر من األمس كيف أن  لنبين، طريقةباآلفاق المستقبلية لل ناختمو

اك من حاجز للممانعة إال إذ تغيرت مفاهيم الحدود، ووسائل تدخل العولمة في كل شيء ولم يعد هن

الجوانب الروحية المبنية على اإليمان واألخالق الفاضلة، وهي السالح الخفي الذي تسلحت به 

 . رغم ما عانت من محن على مر األزمانواالستمرار الزوايا ومكنها من والصمود 

 : الكلمات المفاتيح

قاد التراث، الجوار واللجوء، بويلول، األرشيف المحلي، إن آيتزاوية الطريقة التيجانية، 

 المغرب. األطلس المتوسط، الممانعة لكل تدخل أجنبي،

 الئحة الكلمات المختزلة

 المرحوم )ة( م )قبل االسم( 

 ر ش   رواية شفوية

 صلى هللا عليه وسلم )ص(

 مقدمة ال

 مقاالت برمجناها حول إحياء التراث بقبيلة آيت بويلول وهوامشها، بتوثيق سلسلةفي 

التصوف والزوايا في بري أن نستهله وكان من الضر وحفظ أرشيفها المكتوب والشفوي والمرئي،

كمدخل عام لوضع تركيب مركز يعطي نظرة شمولية حول هذا الموضوع الشاسع، و ،المغرب

 نستعين به على فهم هذا التراث على المستوى المحلي.

هنا  يهاسنركز عل آيت بويلول وجوارها،التيجانية هي المتبعة في قبيلة الطريقة  وبما أن 

ومبادئها  (في ظل السلطان)نشأتها و: لنتناول مؤسسها، وظروف تأسيسها  في إطارها العام أوال

التي وجهت إليها ونظامها اإلداري في عالقة مع ساللة واالنتقادات  عنها والصراعات التي تمخضت

 ال استثناء. وهذا جانب ال تتوفر فيه وثائق محلية إ التيجاني.

 ،الدفاع عن الوطن فيللدور المنوط بالطريقة  ناهخصص ،والشطر الثاني من المقالة

كان ال بد من أن نتطرق للجانب و من الزوايا. من دار في فلكهاآيت بويلول وقبيلة وسنربط التيجانية ب

ا بظرفية جمعه المنهجي العام فيما يخص التوثيق المحلي كتراث يجب إنقاذه بأسرع ما يمكن. ذكرن

وبصعوبتها لتنوع مواضعه، مما سنفصله تدرجيا في الحلقات  وتوثيقه، ثم بتقنيات وطرق معالجته

ولعل معالجتنا للظاهرة تتميز في قلب المنهاج، إذ ألفنا االنطالق من  المقبلة حسب طبيعة الموضوع.

قه للوقوف على الواجهة النظري ومما هو رسمي، واستبدلناه باالنطالق من المحلي من خالل وثائ

 إحياء لتراث مهدد باالنقراض.أيضا الشعبية للتاريخ الغير الرسمي، وفي هذا 

ها المسؤولية في كل ما سيحاول الكل تلبي ،شكالية الرئيسية تتمثل في أن الزوايا شماعةاإل

هي  وارتأينا كفرضية أن هوامش الدولة كالمنطقة المدروسة .يحل بالبلد من كوارث ومن تخلف

كشف عن حقيقة والء أو خيانة الطرق والزوايا للقضية الوطنية. وأقصد هنا الوطن أفضل ظرفية لل

 قد يطعن في االستحقاقات الحقيقية لبعضهم ووالئه لوطنه. بدورهم  مال السالطين، ألنه
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واالستعمار كعنصر حساس سهل علينا االنتقال من المحلي  وهكذا يطرح موضوع التيجانية

طني ثم الدولي. والمسنا إشكالية اللجوء السياسي والجوار واالحتماء واالختراقات السياسية إلى الو

في المستويين األولين  ،الدولي والوطني ثم المحلي. بالطبع يات الثالث :أمثلة حية على المستو عبر

ثالث المستوى ال اة لألحداث اعتمادا على ما استطعنا جمعه من مراجع، أمدسنحاول قراءة جدي

رغم أنه ونعول على أن يكون القيمة المضافة الرئيسية لنا  ،فنعالجه من خالل األرشيف المحلي

كل خاص على دور  منظورمكننا من تسليط الضوء من ي ونأمل أنعلى هامش تخصصنا.  موضوع

يف شف كتكسنوبهذا  الزاوية والقبيلة في الدود عن الوحدة الوطنية، كأول وآخر حاجز للممانعة.من 

هذه  أن الهوامش تلعب دور الغشاء الحامي لكل مؤسسات الدولة، حيث يضعف أو يغيب دور

. وهذا يفند االدعاءات المغرضة التي تجرم الزوايا وتتهمها بالخيانة الوطنية واالستقواء األخيرة

 باألجنبي.

إذ  ،مضىإننا ممن يومنون بأن الدولة أحوج إلي الطريقة والزاوية اليوم أكثر من أي وقت 

تغيرت مفاهيم الحدود ووسائل تدخل العولمة في كل شيء، ولم يعد هناك من حاجز للممانعة إال 

الجوانب الروحية المبنية على اإليمان واألخالق الفاضلة، وهي السالح الخفي الذي تسلحت به 

نجاحات بالالزوايا ومكنها من والصمود واالستمرار رغم ما عانت من محن طول تاريخها الحافل 

مور إلى نصابها . لكن هذا التراث في حاجة إلى اصالحات وتقويمات ترد األأخرى تارة واالخفاقات

 الشوائب. وتخلصها مما علق بها من 

  التيجانية الطريقةوأسس س يأسوتمؤسس  1

  التيجانية الطريقةمؤسس  1.1

بن أحمد بن محمد أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار ا "الشيخ"الزاوية التيجانية أسسها 

والية األغواط بولد في عين ماضي الذي  م(0101ـ0121هـ( )0421-0011) سالم التيجانيبن 

مع  انتقلبن سالم  محمد ،وقيل السابع ،جده الرابع وتذهب روايات إلى أن .)الحالية( بجنوب الجزائر

 منهم تجانة"، وتزوج" أو "بني توجين"إلى  ،أحواز مدينة أسفي بالمغرب األقصى ،عبدة أسرته من

باسم ، 4112 طواهر،، 4112 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء علي،حرازم ليهم )إانتسب و

طالب  إلى الحسن ابن علي بن أبيزعمه أنه ينتسب  روون عنهي(. و4111األزمي، ، 4111الجمل 

: "أنت ولدي  ه بقولهفأجاب ،نسبه عن ،يقظةفي  آهرعندما  ،سأل الرسول )ص(أنه "اعتمادا على 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  علي حرازم،) ا" وكررها ثالثونسبك إلى الحسن بن علي صحيح ،حقا

(4112 واإلفتاء
1

. وهناك جدل حول هذا االنتساب، إذ ترى بعض الروايات أن عائلته لم تكن تدعي 

  .(4111 ،الشرف وإال لما قبلوا االنتساب إلى تجانة )األزمي

                                                 
 الشريف العفيف أبو ،هو شيخ الطريقة، القطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم": نسبه الشريف رضي هللا عنهو 1

عبد هللا، محمد، الملقب بابن عمر لشدته في  تباع، أبىاال مام القدوة النبويالعباس أحمد بن الولي الشهير والعالم الكبير اإل
بن أحمد بن على بن ، "الملقب "بالعلواني ،أحمد بن محمد بن سالم بن أبى العبد بن سالم بن أحمد بن المختار بندينه، 

على زين العابدين بن أحمد بن محمد النفس الزكية بن عبد هللا  عبد هللا بن العباس بن عبد الجبار بن إدريس بن اسحق بن
سيدة نساء  ،سيدتنا فاطمة الزهراء لى بن أبى طالب كرم هللا وجهه، منالحسن المثنى بن الحسن السبط بن ع الكامل بن

، األحمدية . )نقال عن اإلفادة")ص( وقبلة الشهود سيدنا رسول هللا بنت سيد الوجود ،أهل الجنة رضي هللا عنها

http://soufia.org/vb). 

http://soufia.org/vb
http://soufia.org/vb
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اع صيتها هناك. ومن ذزوايا لإلشعاع الثقافي تنورت من اعرع في بيئة مثقفة وورعة وتر

. العلوم الشرعية هالقرآن الكريم ودرس هحفظن، كما كان أبوه شيخا للزاوية، وأجداده علماء بارز

مارس خاللها ، وبعد سنة 02 عمره لم يتجاوزوزاوية عين ماضي  في رئاسة هتخالفل وهذا ما أهله

مرتبة  واستمر في طلب العلم ببالده حتى بلغ. خمس سنواتلالقرآن والسنة وعلوم إسالمية  تدريس

ثم مال إلى  (م 0111-هـ  0010) قبل أن يرحل رحلته األولى إلى فاس ،أهلته للتدريس واإلفتاء

 (.4111 ،الزهد واالنعزال )األزمي

 البحث عن الوالية ونيلها  1.1

جبل العلم حيث درس انتقل إلى أخذ عن شيوخها، ثم و هـ 0010-0111 فاسالتيجاني  زار

الولي الكبير موالنا الطيب  الزاوية الوزانية علىالقائم بالتقى وفي وزان  .القراءات السبع والتجويد

ت الروايات حول أخذه فواختل، (0011) بن محمد بن موالي إبراهيم اليملحي العلمي الوزاني

أخذ ( والذي أنبأه أنه سيدرك مقام القطب. ثم 0011نجلي )لوردها. والتقى محمد بن الحسن الوا

وسرعان ما تركها. ونفس ، (0412) (نزيل تازة) المالمتي أحمد الطواش عن الولي الصالحالطريقة 

عبد هللا  أبى عبد هللا محمد بن عنالطريقة الناصرية  . ثم اعتنقالطريقة القادرية بفاسمع  الشيء فعل

حيث زاوية الشيخ الكبير عبد  ،وقصد بلد األبيض ،رجع إلى عين ماضي ثم .التزانى، ثم تركها

وانقطع  ،الملقب بالغماري السجلماسي الصديقي بي العباس أحمد الحبيب بن محمدالقادر وقيل أ

الحقا  طريقته ليتخلى عنها بدورها وقيل أنه اعتنق ،سنوات 1للعبادة والتدريس ل 

(www.soufia.org4111، ي، األزم).  

 هللا الحرام إلى بيت( في طريقه م0114/هـ  1186) تلمسانإلى أحمد التيجاني رحل ثم 

وأخذ عنه الطريقة الخلوتية. ومكث سنة  ،وزار الشيخ محمد بن عبد الرحمن األزهري بزواوة

لكنه عقد العزم على زيارة الديار  وداع صيته حتى وصل أمير البلد الذي طلب منه اإلقامة، ،بتونس

". القطبانية العظمىالذي بشره بأكبر من " ،القاهرة األكبر محمد الكردي شيخبالتقى المقدسة. و

أخذ وم 0112/ ـه 0011الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد هللا الهندي عام مع  التيجانيتواصل  مكةوب

الذي  لتقي بالقطب السماناالمنورة  بالمدينةوورثه سره. ، و" بواسطة خادمهعلومًا وأسراراً "عنه 

" وأنه سينال مقام أبي الحسن الشاذلي. القطب الجامع"هو  وأخبره بأنه "أذن له في جميع األسماء"

عاد إلى ". والطريقة الخلوتية والتربية الروحية، فامتنع أذن له الشيخ محمد الكردي في"بمصر و

  .(4111 ،، األزميwww.soufia.org) تثالث سنوال م0112/ ـه0011تلمسان عام 

برادة  علي حرازمبالتقى م حيث 0111/ ـه0020سنة إلى فاس  من جديد التيجاني عادو

كاتبه وخازن الذي سيصبح الحسنى السباعي السائحي التكرتى  يمحمد بن المشربثم الفاسي 

بي محمد أم في الحزب السيفي المنسوب للقاضي هتية وأذن لولقنهم الطريقة الخلو ،أسراره

 (. 411ص  ،0، ج 4111 ،، األزميwww.soufia.orgسمهروش الجني )

ممارسات بعض عارض  وهناك .م 0110/ هـ 0022حيث مكث إلى  تلمسانثم عاد إلى 

 0410 ثم م 0112/ هـ 0022 على السكان بتلمسان قرار فرض اإلتاوات هرفضباألتراك آنذاك 

قصر الشاللة للرحيل إلى  ،بسبب مواقفه ،إليها ، واضطر بعد المضايقات التي تعرضم0111/

الشيخ الصديقي  زاويةحيث  ،ثم غادرها إلى قرية "أبي سمغون" .سنوات 2مكث بها  ،والية البيضب

 درك الواليةحصل له الفتح وأ وبأبي سمغونسنة.  02وقام بها  ،الشهير عبد القادر بن محمد األبيض

التقى محمد الدمراوي التازي حيث  ،ثم تازة ،وزار محمد بن الفضيل بتوات. والقطبانية العظمى

http://www.soufia.org/
http://www.soufia.org/
http://www.soufia.org/
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ألنه لم يكن يقوى على سؤاله مباشرة تأدبا مع  ،(ص) الذي سيصبح تلميذه ووسيطه مع الرسول"
 . (4111األزمي، ) "الحضرة الشريفة

والتي أصبحت مركزا لنشر  0121/هـ  0402مد التيجاني ليستقر بفاس سنة وعاد أح

األزمي، الطريقة التيجانية. وهناك خالف حول كونه قد نشر الطريقة قبل أو بعد رحيله إلى فاس )

4111 ،www.soufia.org .) 

 اس إنعام السلطان وتأسيس الزاوية التيجانية بف 1.1

هربا من مضايقات  م0121/هـ  0402سنة  بها ليستقرفاس إلى أحمد التيجاني  جأتلا

ودخلها برفقة علي حرازم برادة، الذي أنزل  ويشبه خلفاؤه هذه الهجرة بهجرة النبي )ص(. ،األتراك

وتذكر المصادر أنه بعد وصوله  التيجاني منزل أحد أقربائه. وكان يلقي الدروس بمسجد الديوان.

اس كاتب السلطان موالي سليمان طالبا منه أن يجيره من جور األتراك، فقبل طلبه وأذن له ف

وخص له راتبا وأعطاه دار المراياعلمه قربه وأنعم عليه لبحضور مجلسه، و
2

. وترى روايات أن 

تصدى له  ،وعندما أثير النقاش حوله .سطوع نجمه في العلم والفتاوى جعلت صيته يصل للسلطان

وجد هناك من أنصفه أمام السلطان كعبد القادر بن شقرون. لكن  ،أمثال الطيب بن كيران بعضهم

اغتنم فرصة حضوره مجلس السلطان ليتفوق في مناظرة مع أحد منافسيه ليكسب  التيجاني ولعل

 تقدير السلطان واحترام الكل )حسب بعض الروايات(. 

وفي هذا دعم له وعداء لألتراك  ،هولعل موالي سليمان وجد ضالته بقدوم التيجاني إلي

الجزائريين الذين تؤيدهم الزاوية القادرية والتي سبق أن هاجمت الزاوية التيجانية مع األمير عبد 

القادر بعين ماضي. هذا مع العلم أن المغرب يسوده المذهب المالكي السني الذي انخرطت فيه 

ما يؤكد هذا  آيت بويلولفي المراسالت مع قبيلة  وقد ورد ،الوهابيةالتيجانية وكانت كالسلطان تعادي 

(. والطريقة 01/0211-0رقم  المراسلة آيت بويلولمع قبيلة أوالد التيجاني )نبيل لحسن مراسالت 

 والجهادي الذي تتبناه الحركات اإلسالمية المتشددة يعادي الفكر التكفيريسني فكر التيجانية 

  :ويأمرون بمبدأ 

"         " ( 11سورة النساء). 

أن موالي سليمان انخرط في الطريقة التيجانية أبعد من ذلك، فترى وتذهب روايات إلى 

الذي ال يعترف الحنبلي  تيار الصوفي والتيار السلفيال زلي بينأخالف شبه وهناك . وآمن بتعاليمها

هؤالء الطرق  لى حد تكفير أصحابإوقد وصل بعض األئمة والدعاة  ،بفكرة المذاهب والطرق

  (.4111 ،منتصر، 4111األزمي، ) اعهمتبوأ

وكان لدعم السلطان وقع مادي ومعنوي سهل بناء الزاوية التيجانية بفاس وتوسع نفوذها. 

وهم أن  ،فاعترض المعترضون ،األرض من ماله الخاص وهم ببناء الزاويةالتيجاني ى وقد اقتن

بدعم من المريدين  تشييدها بحي البليدةيرحل إلى الشام لوال مناشدة المقربين وخاصة السلطان. وتم 

 م 0111/ هـ 0401ذه التحفة المعمارية الدينية سنة وانتهي بناء ه .وربما أيضا من موالي سليمان

األزمي، )م  0221ثم  0121ثم  0111وتمت توسعتها سنة  ،وكانت نجاحا باهرا للطريقة التيجانية

                                                 
، وقيل كان يتصدق بقيمة كراء الدار، ولكن ماذا بالنسبة للراتب أليس من نفس انيةوالدار أخذت من الزاوية الوز 2

 ؟  المال

http://www.soufia.org/
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المراسلة )التي أنجزت بعين ماضي تلك هذه المشاريع والحقا  آيت بويلولقبيلة  تدعموقد . (4111

/42-0رقم  ، المراسلةو تذكير 44/0212-0رقم 
3

يت آالتيجاني مع قبيلة  ذريةمراسالت ). (0212

(4111األزمي، ) بويلول جمع ومعالجة نبيل(،
4
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، حرازم) 

 . (4111األزمي، ، 4112 ،طواهر، 4112 فاطمةالزهراء ، 4112

  بعض الجوانب المسكوت عنها في الطريقة التيجانية 1.1

 االنتحال واالقصاء في مصادر التيجانية  1.1.1

طبعات( كان من الكتب المؤسسة  2لحرازم برادة )عرف "جواهر المعاني" كتاب إن 

إنه التيجاني أن الرسول )ص( قال له " عن وقد ورد .م0122-0121 خالل فترةوقد حرر  ،للتيجانية
" 0112/هـ 0412الفاني في حين ظل كتاب "روض المحب  ،"كتابي، وقد حررته بنفسي

 2" ) في 0111/هـ 0442 قطب المكتومة من بحار ال( و "الجامع لدرر العلوم الفائضا)مخطوط

ويشرحه البعض على  ،مخطوطات بأسماء مختلفة( البن المشري مقصيان من المريدين ومن النشر

يشرح كيف سمح بإعادة تحرير "جواهر المعاني" دون "روض  هأنه فتح صراعا بين المؤلفين. ولعل

لتيجاني. ولعل هذا الصراع هو الذي للمصادرة التي فرضها ا المؤلفان المحب الفاني" بعد أن تعرض

 .ب مصادرة كتاب "روض المحب الفاني"اسبمن أربما كانت و ،عن فاسرحل يالمشري جعل 

بتناوله لتطور التيجانية ويقدم السلسلة الكاملة لنسبه، ويرى أن التيجاني لم يتخلص  "الجامع"ويمتاز 

  .(4111 ،)الجيالليهم )كالكردي(. ا الذين تتلمذ عليهال بوفاة شيوخإمن الطريقة الخلوتية 

صحاب أواعتبر  ،، تثار ضجة حول مصدر "جواهر المعاني" لحرازم برادة0241بعد 

الحركة السلفية أنه انتحال لسيرة ابن معان التي كتبها محمد القادري تحت عنوان "المقصد". وهناك 

التيجاني.  ئةم برادة بانتحاله لتبرمن أكد أن التيجاني تسلمه ووافق على ما فيه، وأخرون اتهموا حراز

ص من "جواهر المعاني" عرفت االنتحال. ومن غريب األمور أن يبقى  21لى أن إشارة وتمت اإل

وأن السكيرج هو التيجاني " الكناش المكتومبين المريدين ولفترة طويلة "أمر هذا الكتاب متسترا 

" مؤكدا أنه لقلة تجربة الكاتب استعان الوحيد الذي ذكر قضية االنتحال في كتابه "كشف الحجاب

  (.4111 ،التأثير الواسع البن معان على التيجانية والدرقاوية )الجيالليذكر بكتاب "المقصد" و

الشديدة )وكان يترأس مجالس السلطان موالي لطيب بنكيران اعانى التيجاني من انتقادات 

تجليات حيث ادعى أن " ،الوالي على النبي سليمان( ومحمد بن عبد السالم الناصري في مسألة تعالي
 (.4111)الجياللي العدناني " القطب المستور تتجاوز تجليات األنبياء

 :بعض أوجه العواصف الداخلية التي عانت منها التيجانية ل وسنتعرض

                                                 
". الترقيم يحيل على قاعدة معطيات وضعتها لمعالجتها احصائيا تجموت الجزائرب محالت جدد بالزاوية الجديدةبناء ل" 3

 ( 4102)نبيل 
وهذا يتعارض مع قراره التخلي عن بناء الزاوية بعد حصول حتى روي أنه استفتاه في مكان حفر البئر بالزاوية.  4

ادعى أنه  بقبرص ةكبر شيوخ الصوفيوال تستغرب فإن محمد ناظم الحقاني أمعارضة، بل وإرادته أن يغادر إلى الشام. 

 .(youtube) بالتصوير للترخيص لصحافيذن يتصل هاتفيا بالرسول صلى هلل عليه وسلم ليطلب اإل
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 الصراعات الداخلية في فترة التيجاني  1.1.1

كل من حرازم برادة )بحجة أشارت بعض المصادر التاريخية إلى أنه تم اإلبعاد القسري ل

 ،أداء مناسك الحج( والمشري. فبعد أن استتب له األمر وراح يخشى من منافسة بعض أركان طريقته

أمينا على كان بعد أن  ،بدأ يمارس دور إعادة انتقاء وتوزيع األدوار. فجرد المشري من صفة اإلمام

المريدين أن التيجاني يرى  وكانأحد.  بدعوى أنه أمر أن ال يصلي خلف ،أسراره، وتقلدها هو بنفسه

المشري  هوقد جادل ،مغادرة المدينة التي يقطنونها عليهم ،رديوالذين يحققون نوعا من االكتمال ال

 لطرق األخرى )على خالف كثير من الصوفيةل هءموضوع قدسية التيجاني وإقصاناقش في هذا، ثم 

أحذر من يضل هـ " 0412التيجاني قوله في ويروي المشري نفسه عن  .(الذين يؤمنون بالتكامل
"، ورد عن تساؤل أحد مقيما )من أصحابي( بنفس المكان الذي أتواجد به من الضياع والخسران

سنة من الصحبة( إلى مغادرة فاس  21مريديه بأن العقاب إالهي. وهكذا يضطر المشري )بعد 

أنه ير "االفادة األحمدية" إلى ( ليقيم بعين ماضي حتى وفاته. وتشم 0121/هـ0402أو  0411)

نزلت به مصيبة في يده لقى بها حتفه. وأمر التيجاني بتجديد اإلذن لكل من أخذ الورد عن المشري 

قصائه وبكل ماضيه. وقد بين السكيرج هذا الصراع من خالل مراسالت بين إدليل على  ،أينما كان

ذكر أنه كان يطلب الكرامات تومنها من  ،شير إلى استعطاف المشريتمنها من  ،التيجاني والمشري

انية(. وأقصي كل من حرازم برادة ومحمد الغالي بوطيب )الذي جادل التيجاني بيتوق الى القطأي )

قد يفهم موقع (. 4111 ،في صفته كخاتم لألولياء( إلى الحجاز حيث مكثا حتى الوفاة )الجياللي

ة هؤالء يعطي انطباعا سوداويا على هذه المعارضة من كل مؤسسة، ولكن مصير أقطاب التيجاني

 الطريقة ومنظور صاحبها. 

أن كتاب جواهر المعاني نفسه فيه نسخ ال  ،على هذه االتهامات يرى من تكلف بالرد

تتشابه، يعني أن في بعضها تحريف وإضافات، وأن من رووا عنه أدخلوا بعض آرائهم وعبروا عن 

 فهمهم الذي قد يكون خاطئا.

أهم المآخذ التي أخذت ما هي و ؟ الطريقة التيجانيةسس التي ارتكزت عليها األ فما هي

 ؟ عليها

 تهااقادتوان مبادئ الطريقة التيجانيةبعض  1.1

أخذ عنه و ،النبي صلى هللا عليه وسلم يقظة ال مناما بلقاء الفتح، أتاهأنه  التيجانيزعم 

الطريقة أيضا ب سميت هكذا، وه"ريديمأتباعه " يعلمهالورد الذي  ولقنهالطريقة الصوفية مشافهة 

)ص(". وقد الفاتح لما أغلق دعاء وصالة على الرسول "صالة  أخذ عنهو .األحمدية والمحمدية

قالم قدرة أب أنزلتنها في صحيفة من نور أمرة و" 2111زعموا أن أجرها يفوق قراءة القرآن 
كل مجلس أو مكان أراد بجسده وهو نه يحضر أيقظة و األولياء يرون رسول هللاوادعى أن " ".إلهية

ومعه الخلفاء  حضور النبيب" وقالوا "مغيب عن األبصارفقط بهيئته التي كان عليها قبل وفاته وأنه 
". ويقولون بأن النبي نهاه عن الكمال ةاألربعة رضي هللا عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة جوهر

أنه لم يأمر بها أحًدا قبله. وهم يجيزون التوسل التوجه باألسماء الحسنى واستبدلها بصالة الفاتح و

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، حرازمبالنبي وعباد هللا الصالحين ويطلبون المدد منهم )

 .(/http://vb.mwaheb.net،4111األزمي، ، 4112

أعطاني سيد الوجود " اسم هللا األعظم( خصه بوادعى رواية عن التيجاني أن الرسول )ص
" علي كرم هللا وجهه بعد أن أعطاني االسم األعظم الخاص بمقامه االسم األعظم الخاص بسيدنا

http://vb.mwaheb.net/
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(، وذكر ما ال يحصى من 21-11 ، ص0ج  0241 ،حرازم" )مقام قطب األقطابليصبح في "

 نه أخذه عنه صلى هللا عليه وسلمأالثواب بدون أي دليل من القرآن أو الحديث والسنة بدعوى 

 (  /4112www.almahdy.net اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،حرازم)

واألغواث وأنه هو  خاتم األولياء وسيد العارفين وإمام الصديقين وممد األقطاب" وقال بأنه
حيث ال يتلقن واحد من األنبياء واألولياء ب القطب المكتوم والبرزخ المختوم الذي هو الواسطة بين

أن " ويروي عن التيجاني قوله "فيضًا من حضرة نبي إال بواسطته األولياء من كبر شأنه ومن صغر
ذوات األنبياء  التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات األنبياء وكل ما فاض وبرز من الفيوض

ى النفخ في الصور ويدخل فيه جميع إل تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخالئق من نشأة العالم
إلى  وال يشرب ولي وال يسقى إال من بحرنا من نشأة العالم (...) الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم

 وقد أدرج شرح له لقوله تعالى  ،"النفخ في الصور

"        " ( الرحمنسورة) 

 و "... الخليقة بحر األلوهية وبحر الوجود المطلق وبحرالمعني بالبرزخ ألنه يفصل بين " وبأنه ه
هللا تعالى خلقه في الموقف ينادي مناٍد بأعلى صوته  إذا جمع" ". والبرزخية العظمى هي مقامه"

". وبهذا يضع نفسه ندا المحشر، هذا إمامكم الذي كان ممدكم منهيا أهل  :يسمعه كل من بالموقف

 لرسول هللا )ص( بل ويكبر بحره حوضه )ص(.

صنف أربعة أنواع وأن  )ص( وبصدد المفاضلة بين تالوة القرآن والصالة على النبي

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)ص( ) رابعتها أقل فضال من الصالت على النبي

4112www.almahdy.net/.))ي شأن فوالردود التي وردت عن خلفائه  ، الطصفاوي )؟

 االنتقادات في هذا الباب غير مقنعة.

 صورة برزخية القطبوالتي هي " صل إلى الحضرةأن طريقته توالتيجاني كما ادعى 

األقطاب، بجواهر الجواهر،  ن وأفراد األحباب وجواهرالمعبر عنه عند العارفين والصديقي مالمكتو
"مستفيضة سبع حضراتوهناك " ."وبرزخ البرازخ واألكابر

5
ونواب ن ووللشيخ خلفاء ومقدم .

  ن ويشترط فيهم اإلذن بتسلسل يربطهم بالشيخ أحمد التيجاني أو خلفائه.وومريد

                                                 
5
  : سبع حضراتال 

 "ا، اختص بها لوحده دون أحدعليه تعالى فلم يطلع  غيب من غيوب هللا "حضرة الحقيقة األحمدية

 الرسل واألنبياء، 

 "جميع واألولياء والمالئكة والمرسلين وجميع األقطاب  كل مدارك"" حضرة الحقيقة المحمدية
 ، "حقيقته المحمدية العلوم والمعارف والفيوضات والتجليات والترقيات من فيض الموجودات من

 "المحمدية هم الذين يتلقون كل ما فاض وبرز من حضرة الحقيقة" حضرة سادتنا األنبياء ،" 

 "سيد الوجود تتلقاها ذوات األنبياء وكل  إن الفيوض التي تفيض من ذات" "حضرة خاتم األولياء
األقطاب )بما فيهم ق تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخالئ ما فاض وبرز من ذوات األنبياء

  ،"الصور من نشأة العالم إلى النفخ في (والعارفين واألولياء

 "وليس ألحد من الرجال أن يدخل كافة . ويروون عنه قوله "حضرة أهل طريقته الخاصة بهم
ما  الجنة بغير حساب وال عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي أصحابه

  ،"يبلغوا إال أنا وحد

http://www.almahdy.net/
http://www.almahdy.net/
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األحاديث القدسية )الدرة الفريدة أن صالة الفاتح من كالم هللا تعالى وأنها بمنزلة  وازعمو

غيب : " عندهم قسمان الغيبو سبحانه، كما يعلمه هللا يعلم الغيبأن التيجاني  وازعمكما (، 2/041
ويتوسعون في  مطلق استأثر هللا بعلمه، وغيب مقيد وهو ما غاب عن بعض المخلوقين دون بعض...

 ...الربانية وفراسته النورانية  نفوذ بصيرته ..التيجاني . ومن كمال". "نسبة علم الغيب إلى مشايخهم
خبار بمغيبات وعلم بعواقب وإغيرها من إظهار مضمرات  في معرفة أحوال األصحاب وفي

 ...األصحاب وتحول حالهم فيعرف أحوال قلوب ...عليها من المصالح واآلفات الحاجات، وما يترتب
يحيي القلوب، ويبرئ من العيوب، ويغني أنه "ومن آياته  .."..ويعرف ما هم عليه ظاهرًا وباطناً 

القلوب بإذن  إذا توجه أغنى وأقنى، وبلغ المنى، يتصرف في أطوار بنظرة، ويوصل إلى الحضرة،
من األبد إلى األزل ما ال يعد وال المآثر واآليات والمناقب والكرامات ". وأنه أوتي من الغيوب عالم

، 4112 الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة، 21 ، ص0، ج 0241 ،حرازميحصى )

http://vb.mwaheb.net/ .) 

 :  تعالىوله قل، (ص) أن التشريع قد أكمل في حياتهوهنا يبدأ طعن العلماء الذين يرون 

"          " المائدة[ 

             ":  وقوله﴾ 2 :

 " 011:  ]سورة األعراف، اآلية)، 

اللجنة وال يمكن اتهام الرسول )ص( بعدم التبليغ، وقد ركز على هذا وأشهد الناس يوم حجة الوداع )

 (. /http://vb.mwaheb.net، 4112 الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

، وقد شاع أيضا استخدام الجن والقرين لمعرفة بعض الوقائع البعيدة هناك ما يسمى الفراسة

ما الغيبيات فعلمها عند هللا. أو الشخصية، وهناك من يستعمل الجواسيس لمعرفة أحوال الناس، أ

ضمان دخول الجنة وعلم األئمة للغيب، ب اعتقادهمتشبه الشيعة في التيجانية  أن الدخيل هللاويقول 

شهادة حق  شهدليست من السنة وأن الشيخ  التيجانية يس األئمة وينتهي إلى أنتقدوبغير حساب، 

  .السنة ألهل

نرى أنه دائما يلجأ إلى الخوارق والغيبيات لتفسير كل ما أشكل أمره، وعليك أوال  ،على أي

 أن تثق في أنه يلتقي النبي يقظة وأن تؤمن بأنه يمكن أن يخصه بما لم يخص به حتى أبا بكر الخ.

 4112 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءوقد أصدرت  بدون حجج. يصعب تصديقهوهذا مما 

اعتمادا على اآلراء التي لخصناها  "الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرًا وضالالأن فتوى ترى ب "
  .أعاله

                                                                                                                            

 " على" استمدوها من خاتمهم األكبر. وحسب منظورهم "حضرة سادتنا األولياءوبعدهم تأتي 
له وال إرادة وال  كالميت بين يدي غاسله ال اختيار )أي الشيخ( أن يلقي نفسه بين يديه ...المريد 

 عليه بفعل أو ومتى أشار ... اإللهيةفيها إلى كمال الصفاء بمطالعة الحضرة  ...عطاء له وال إفادة 
 الكامل"هو و ."والطرد ؟ فإنه باب المقت مر فليحذر من سؤاله بلم وكيف وعالم وألي شيءأ

  ،"الذي يعطي ويسترد كل شيء

 " حضرة تالميذهمو أخيرا( "0241 ،حرازم www.almahdy.net/.) 

http://vb.mwaheb.net/
http://vb.mwaheb.net/
http://vb.mwaheb.net/
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قدماي " لهما نفى قو: ك عالهأكثيرا مما ورد  ،التيجاني محمد )؟( ،ونفى الحافظ المصري
)ويمكن قبولها بهذا المفهوم ولهذا األخير  " وقد نسبت إلى الجيالني قبلههاتان على رقبة كل ولي

من  ولكن بهذا يصبح". صالة الفاتح من القرآن أو أفضل من القرآن" قولهأيضا نفى و ،لسبقه(

 الصعب التفريق بين ما لهم وما عليهم.

  كارذطريقة العبادة التيجانية : الورد واأل 1.1.1

المريدون نذرا  هأذن له يقظة ال مناما بورد يقيم)ص( يرى أحمد التيجاني أن الرسول 

، 0ج  0241وهناك أوراد عامة وأراد خاصة )حرازم . هـ  0022ملزما كإلزامية الصالة سنة 

  .(0 )الجدول( 11 ص

الوظيفة
6
 أحد عندنا تكفي مرة واحدة في اليوم. والورد المعلوم يلزم مرتين في اليوم. وال 

بقبيلة ويعتمد الموردون  الة الغيبية".يتحدث عن "ياقوتة الحقائق" كأوراد مطلقة، أو يذكر "الص

هللا ي سنة، الرجاء ف 11)الوافي فاطمة  (11و  21ـ41مجامع ) 2و  حبة 011 ب ةمسبحبويلول  آيت

 .سنة( 11زهرة 

ة ال يلقنها إال للخاصة من والحرز اليماني )دعاء السبقي( والسيفي واألسماء اإلدريسي

واختص التيجاني نفسه بورد فاتحة الكتاب. وقد ذكرت له أنواع عديدة من الذكر  ،أصحابه

 ، الغزالي12- 11 ، ص:0ج  ،0241واالستغفارات واألدعية مما سرده اإلمام الغزالي )حرازم 

web). (. 4111 ،واشترط ترك جميع الطرق ألنه يأخذ من المنبع مباشرة )األزمي 

 أوراد عامة وأراد خاصة: للتيجانية  0الجدول 
     عدد المرات 

أوراد عامة  

)معمول بها في 

 القبيلة(

 الوظيفة

 

 الهيللة

 

 الجوهرة

 

 أوراد خاصة 

 بالزاوية

 011   21 011 استغفر هللا

 11أو  011 42-41أو   11 011 صالة الفاتح

 011أو  411  0211-0111 011 011 ال إله إال هللا )هللا(

 00 04    جوهرة الكمال

 ؟ ؟ ال تقضى  تقضى أبدا بفوات وقتها

     صباح كل يوم التوقيت

     الضحى -الفجر العادي

     المغرب  -الضحى  للضرورة

  مساء الجمعة مساء كل يوم التوقيت

   العصر إلى العشاء العادي

   العشاء إلى الفجر للضرورة

ن جماعة إ   الشروط

 أمكن

ة يالوضوء، جماعب

 بالمسجد

 

يعفى من لم    

يحفظ صالة 

 الفاتح 

من لم يحفظها 

يعوض بصالة 

 الفاتح

 

                                                 
 (.0212وهي عند القادرية بنفس االسم لكن كل أسبوع )القادري  6
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ديا( )الوافي فاطمة ي، ويكيب4114، النظيفي 4111، األزمي 12 -11، ص: 0،ج 0241)حرازم  : المصدر

 .تركيب نبيلسنة(  11هللا زهرة ي سنة، الرجاء ف 11

بحجج ودالئل موثوقة. ما ورد من األذكار واألوراد بصيغ  وال تشرع العبادات اال

ن يتعبد به، ولكن يبقى النقاش في هل من حق أحد أن يفرض أعدادا أمشروعة ومن حق كل مسلم 

وهل من صالحيات ألحد أن يأذن فيها دون ؟  معينة وفي أوقات معينة على غيره بدون أن يبتدع

أال  ، وبالتاليلم ترد ال في الحديث وال في السنة ،كمالوعبارات صالة الفاتح وجوهرة ال؟  غيره

 .آخر لها حكم لكن آنذاك ؟ يمكن اعتبارها نظما كالبردة

( تستهل ؟ شخصية )الطصفاوي 2كمالية و  01شرطا الزمة و  41وللطريقة األحمدية 

" عزةالشيخ عن النبي ص عن رب ال" باختيار المقدم الذي سيصبح شيخك في الورد بسند متصل ب

" على كل مريد. والمالحظ أن نصفها يخص الزريبةوفي هذا سد األبواب على كل متطفل وقفل "

المبادئ العامة للصالة بدون تمييز بين أحكامها )المحافظة على صالة الجماعة، الطمأنينة، ركعتا 

أحكام عامة  ( وقد أدمجت معهاالجهر بالبسملة في بداية الصالةالتهجد، الحفاظ على رواتب الصالة، 

كصدق القول والبر بالوالدين. والنصف الثاني خاص بالطريقة وأهمها الدوام على محبة الشيخ 

، حفظ سر (يدمجان لتكاملهماعدم االنتقاد )التسليم بكل ما أوتي،  ئهه ومقدميه، ومعاداة أعدائوخلفا

تلخص بحسن معاملة  عامةألولياء. وأدرجت معها أحكام ، تعظيم اال يعطي الورد بغير إذناألوراد، 

 المريدين وأن ال يأمن مكر هللا وهما تخصان المسلمين عامة.

شروط كمالية هي الجلوس للورد، استحضار معنى األلفاظ، افتتاح األذكار بالمقاصد  01و 

للة، استحضار صورة يالمعهودة، اإلسرار في قراءة الورد، الترتيل، أداء جماعي للوظيفة واله

كانت الشروط  ذاإفعقب األوراد، عدم األكل أو الشرب عقب األوراد مباشرة.  الشيخ، السكوت

 األولى مقبولة فال نجد معنى للثالثة األخيرة وخاصة استحضار صورة الشيخ.

شروط شخصية : أن ال يزور أحدا من األولياء أحياء أم أموات، أن ال  2وقد أردفها ب 

 ه. ومن أخل بها عليه أن يجدد المدد من شيخه.بعد أخذ الورد يأخذ وردا آخر، أن ال يترك

والنواب ن و: الخلفاء والمقدم نظام محكم لإلدارة ،كباقي الطرق ،الطريقة التيجانية 1.1.1
  نووالمريد

 في اإلذن بإعطاء الورد صنف : 

o  فقط يلقنون األوراد:  مهام مطلقةلهم  نووتحتهم مقدمخلفاء للشيخ في الزوايا الرئيسية، 

 .يلقنون األذكار الخصوصية المكتومة ،يدونيقدمون من ير

o  (4111األزمي، يلقنون األوراد )، يقدمون من يريدون )يحدد فيه العدد(:  مهام مقيدةأو. 

وال يفتح مجاال أمام المريدين للمشاركة  ،استعملت نظام مرتكزا يشبه أنظمة الحكم التقليدية

فتح الباب يمهم. وغالبا ما در أو انتخاب من يتقرا ما يعطون الحق في اختياد، ونافي اتخاذ القرارات

 )من المقدمين ورؤساء الزوايا(. ممن ينتدبونهوالشيخ أوالد لجمع األموال وحيازة الثروات باسم 

  ساللة التيجاني وخلفاؤه 1.1.1

محمد الكبير اابنيه  ينقلأن اني مأمر الحاج التمس ،م 0101ـ 0421سنة  ة التيجانيقبل وفا

بها لطريقة التيجانية على اخليفة له  أحدهماوبتنصيب ى عين ماضي مسقط رأسه، ومحمد الحبيب إل

 طواهر،، 4112 الزهراء فاطمة، 4112 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، حرازم علي)
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وأشار بعضهم الى  بزاوية عين ماضي. وفي هذا توريث الخالفة التيجانية (.4111األزمي، ، 4112

ال  0، لكن التواريخ الواردة في الوثيقة عمالً بمبدأ األكبر سناً تتم يفة من أبناء التيجانية الخل مبايعةأن 

ثم (، م 0112هـ/0422ت : محمد الحبيب بن أحمد التيجاني ) الخالفة منهمعلى وقد توالى  .تثبت هذا

ت  -0421 والبشير بن محمد الحبيب )(، ثم أخوه م0121هـ/ 0202ت  -0422ابنه أحمد عمار )و 

ابن عمه ف (،م0221/0241 ت -0411و )بن أحمد عمار  )علي(وبعده عالل  (،م0242/0200

 ت -0421و ه أخوه محمود )تال(، م0220هـ/0211 ت -0212و محمد الكبير بن البشير )

ولد عمه علي بن محمود  خلفه(، وم0222هـ/0222ت  -0204 و)(، ثم الطيب م0201هـ/0221

 .(0 وثيقةال)( r_hijir.htmlabbara.com/utilitaires/calendrie-www.aly) )؟(

يجتمعون فيما بينهم  الشيوخ الكباركان وفي زاويته بفاس تعددت سبل تعيين الخلفاء، ف

 أنها تورث )في البلدان اإلفريقية( ضهمبعوأكد  ،فاسالزاوية المركزية بمقدم الخليفة ويرشحون 

إدريس بن  » الخليفة كتقديم ى آخرون أن هذه المرتبة تؤخذ باالستحقاقأ(. ور4111 حرز هللا،)

هذه قادرا على  معه لم يعد وقد بلغ سنا ، وهو رجل علم وأستاذ في القرويين« محمد بن عابد العراقي

يعين  . ونستنتج من هذا أن الخليفة(4111 ،العمري) أخل بسير المؤسسةفراغ ساد بعده والمسؤولية 

 . لباقي حياته

مام شيخنا، إالحاج علي التمسيم، محمد بالمحشر كوقد تعاقب على مشيختها شيوخ كبار 

 ةدمحمد القلي الصمغوني أتى مع التيجاني للمغرب، الحاج علي حرازم، بن العربي الفاسي، برا

لوليالبوي ج محمد امحمد)مذكرة المقدم 
7

محمد بن كم(، جمع ومعالجة نبيل(، و0212هـ )0212، 

وعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ومحمد المهدي  عبد الكبير الكتاني وعبد الكبير بن محمد الكتاني

  .يوسف بن الشيخ إبراهيم الكتانيو محمد الكتاني بن الشيخ

آخر لتولية الخلفاء  مسلك الملكمن طرف للطريقة التيجانية  الحالي الخليفةوتعيين 

لمواصلة مسيرتهم  سيعطي دعما معنويا ألهل الطريقةالتيجانيين على الزاوية المركزية بفاس، و

أن العناية بالتصوف وبرجاله كان سمة  ويظهر .خارجهوالتاريخية في التأطير الديني داخل المغرب 

فريقية خليفة في الدول اإل 41سماء أربي. وقد سردت الئحة طويلة تحمل مميزة لتدبير الشأن المغ

 . (press.com-www.madarikديا،.ي)ويكيب

بما أننا سندمج ما توفر من الوثائق اعتمادا على األرشيف المحلي لذلك ال بد من تقديم 

 منهجية العمل.

  

                                                 
 )اعتمدنا االسم المتداول في المراسالت(.  المقدم جعفر محمد 7

http://www.aly-abbara.com/utilitaires/calendrier_hijir.html
http://www.madarik-press.com/


Revue AFN Maroc  N° : 15-16 Décembre 2014 

16 

 ي بالجزائروخلفاؤه في زاوية عين ماض : درية التيجاني 0 الوثيقة

 
 www.tidjaniya.com: المصدر 

http://www.tidjaniya.com/
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 ، تقديم عامالمنهاج 2

وهوامشها من خالل جمع ومعالجة وحفظ  آيت بويلولالتوثيق بقبيلة سنحاول مقاربة 

المتبع  (، ومع تقدم العمل نفصل المنهاج4111 ،وردت إشارات أولية في مقالة أولى )نبيل األرشيف.

من الوثائق، ثم إننا نختار تدريجيا التقنيات المناسبة والتي  أنواعا متعددةتدريجيا. ذلك ألن هناك 

 يمكن استعمالها، ويتم تعديل المحاوالت األولى بظهور تقنيات أو معطيات تلغيها. 

 العنصر األول سنتناول فيه مقاربتنا إلحياء التراث الثقافي المحلي بشكل عام
8
، 

 وضوع الموالي خصصناه لمنهاج معالجة مراسالت ذرية التيجاني )مقالة مرافقة(والم، 

 وآخر سيخصص لزاوية آيت بويلول وجاراتها. 

  ، جمع أرشيف القبيلة وتقنياتهالتوثيق بقبيلة آيت بويلول وهوامشها 1.1

بحوزة بعض محفوظا مما تم الحصول عليه من أرشيف القبيلة والذي ال يزال  نانطلقا

تصوير المآثر والمعلمات بها بتسجيل الذاكرة لخيرة أفرادها ونابالدوار أو المهجر، وتممأسرها 

وحاولنا توسيع الدائرة بقدر اإلمكان ليشمل القبائل المجاورة  .المحلية والتي تجسد تراث القبيلة

  والزوايا النشيطة بها.

 :  منها رشيف عسيرا لعدة أسبابكان جمع األ

 العراقيل االجتماعية : 

  أن أغلب الوثائق ضاعت خالل الفترة االستعمارية، تم السطو عليها أثناء االجتياح

و )سنفصل هذا في كالعسكري الفرنسي والذي استعمل القبائل المجاورة خاصة هوارة ورو

 مقالة خاصة بالمقاومة(، 

  أن بعض األسر تعرضت ديارها للحريق مثال آيت أحمد بن محمد بن أحمد )وثائق

قوب(، آيت بلحسن )وكان ج أحمد بن لحسن شيخا للقبيلة من بداية االحتالل إلى يع آيت

 منتصف األربعينيات(،

  أن بعضهم سطا على الوثائق في بحثه عن وثائق االنتساب آلل البيت، مما جعل كثيرا من

 الناس يتخوفون من تكرار الظاهرة،

  لم يبق  211وق )من تعرضت لنزيف من النزوح القروي غير مسبآيت بويلول قبيلة

( وتناثرت بدعم من بعض العارفين بالقبيلة 4111 تعداد ،)نبيل (أسرة 21 بالدوار سوى

  ،اعيضللرشيف أو ترك أسر القبيلة في شتى المدن والقرى ومعها هذا األ

  وفي هذه المرحلة األولى قلة من السكان وعوا أهمية الموضوع، وكثير من المثقفين

حسابات أخرى، رغم أننا خصصنا حملة للحسد أو سوء فهم أو عارضوا المشروع إما 

ه )وهذا مما مكنهم من التدخل في الوقت المناسب ظوضرورة حف تهاشهارية للتوعية بأهمي

بيعها وأستفيد من ريعها، أو ألمعارضة تقديم الوثائق من طرف مالكيها بحجج واهية : أني 

وكنت ال أستلم الوثائق األصلية حتى عندما  لنيل الجوائز والتقديرات، الخ(.أني أستغلها 

وذلك إلشعارهم بمسؤولية حفظها  الخالق(، )مثال آيت علي بن عبد ها أصحابهانيتنازل ع

ستغل جهل أصحابها بأهميتها. أوتفاديا أن يشيع بعضهم أنني أسطو على الوثائق و ،للتاريخ

                                                 
 المقالة تدخل ضمن سلسلة من المقاالت ستتوالى تدريجيا إن شاء هللا. 8
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وأحث أن يفعل ذلك، لتوعية وكنت أستلم الوثيقة تلو األخرى فأصورها وأردها لمالكها، 

السكان على التأكد من مصير وثائقهم أيا كان متصفحها )حملة توعية(، ولتفادي أن ينسب 

بالموازاة مع الجرد، كنت، لحفظها، أقوم ولي ما ضيعوه منها سابقا أو سيضيع الحقا. 

ن بترقيع كثير منها بشريط لصاق من نوع جيد خاص بالخرائط. وأقدم لمالكها نسخة م

 الوثائق المستنسخة على القرص المدمج.

 : المشاكل التقنية 

أوال في استعمال الحاسوب والناسخ اآللي )سكانير( في  ،واجهت مشاكل:  الوثائق النصية -

طار إالقبيلة قبل أن تستفيد من الربط بالكهرباء. واستعملت مولدا كهربائيا اقتنيناه للقبيلة في 

اضطررت مثال لنقل كل  ،وللحفاظ على المصداقية التي ذكرت. أولى كنا أنشأناها لها جمعية

 ،كلم من الدوار المركزي. وفي المرحلة الثانية 01لى ساسول الذي يبعد إهذه المعدات 

، "السكانير"فحلت محل  ،ا بيكسيل"جمي 02اقتنيت آلة تصوير رقمية نوع "صوني بدقة 

 سهل رغم أنها ليست بنفس الجودة. أوأصبحت العملية 

فيما بعد وكنت أيضا أستعمل آلة تسجيل صغيرة وتقليدية، واستبدلتها  : تسجيل الذاكرة الحية -

سهل عملية التسجيل واستخراج المعلومات، كما مما . Mp3بالتسجيل الرقمي على قضيب 

سهل عملية الحفظ كأرشيف الكتروني رقمي، وتم االقتصاد في النفقات. كنت أستغل كل 

لغاية وأغتنم كل فرصة للقاء أو زيارة، وكثير هم من شددت الرحال رحالتي وعطلي لهذه ا

 ليهم خصيصا لهذه الغاية.إ

نشاء جمعية للقبيلة. إوخاصة بعد  4111عمل المركز من سنة البدأت : للتوعية وكسب الثقة  -

. هاعلى انجاز بحوثهم حولمن القبيلة طلبة تشجيع ودعم وبالفعل بدأت النتائج األولى تبرز ب

ت بنشر مقالة أولى من هذه السلسلة أشرح فيها الدوافع وأبين المنافع وأقدم المنهاج الذي قمو

أتبناه والذي ال يبخس الناس أشياءهم، ووزعت عشرات من عدد المجلة التي نشرت المقالة 

(. ووجهت دعوة للشراكة لكل من يستطيع ذلك من مثقفي القبيلة أو حتى 4111 ،)نبيل

ثا إياهم على تحمل اطلبة حالالقبائل المجاورة، وركزت على  منومثقفين أصدقاء 

 مسؤولياتهم في هذه المهمة الجسيمة. 

  معالجة األرشيف 1.1

 : مراحل في معالجة األرشيفتتم  المرقوم بعد مرحلة االستنساخ

  لقبيلة، لألمانة العلمية من جهة، ا اتدفختصنيف الوثائق حسب مالكها وترتيبها حسب

)لتسهيل عملية توفير نسخ على القرص المدمج ألصحابها  ا من جهة أخرىولتسهيل تحليله

  كلما رغبوا في ذلك(،

 ولى للصورة بواسطة برنامج "أضوب فوطوشوب" لتوجيهها، والتخفيف المعالجة التقنية األ

  ،من ثقلها بإزالة الفراغ وتبريز خطها من خلفيتها أو تعديل خلفية ذات لون غير مناسب

 ئق لفهم محتواها وتحديد تاريخها وعنونتها لتسهيل عملية المعالجةقراءة الوثا،  

  بعد تصنيفها حسب المواضيع في  على شكل قواعد المعطياتكل أنواع األرشيف معالجة

ونعطي فكرة عن تنوع  ،كسيل لمكروسوفت"إواستعملنا برنامج " ،مجموعات متجانسة

 .(4 الجدولمواضيع األرشيف )

 وغرافية.معالجة الصور الفوت 
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 )ال على سبيل الحصر(آيت بويلول رشيف أتنوع مواضيع  4 الجدول
 الوثيقة موضوع الوثيقة نوع الوثيقة موضوع الوثيقة نوع

 منازعات عقارية وتحكيم عقود اختالل عقلي  عقود

 منازعات ويمين عقود عاقاتإ عقود

 نفقة وحضانة عقود اعتداء عقود

 وصايا وتركات عقود براء عقود

 وقف وتحبيس عقود تبادل ومقايضة  بيوع عقود

 وكالة عقود بيوع عقارية عقود

 نماذج عقود شرية غير عقاريةأبيوع و عقود

 محاكم حكامأ تبرئة عقود

 عرفية حكامأ ثبوت الملكية والحيازة عقود

 داريةإ رخص خبرة عقود

 ضرائب ومكوس وثائق  وتقسيم الماء دورة عقود

 شخصية وثائق  ةديون وعاري عقود

 مختلفة تقارير كريةأرهون و عقود

 داريةإ مراسالت زنى عقود

 تواصل مراسالت وصداق زواج عقود

 اخبارية مراسالت سرقة عقود

 طلب خدمات مراسالت شراكات عقود

 استفتاء  مراسالت صدقات عقود

 دينية مراسالت صلح عقود

 بيعة مراسالت ضمانة عقود

 جمع هدايا مراسالت قةـطالق ونف عقود

 استالم مراسالت عيوب الدواب عقود

 حداثأ مذكرات تلـق عقود

 سلف قروض مستحقات مذكرات ومخارجة قسمة عقود

 أخرى مذكرات مؤاجرة عقود

 ... ... مساقات عقود

  ، وبعض جيرانها، جمع ومعالجة نبيل لحسن.المصدر : قاعدة المعطيات ألرشيف آيت بويلول

وع سنحاول تصنيفه على شكل مجموعات متجانسة لكل منها منهاج مناسب لهذا التن

 . وسننشرها في شكل سلسلة مقاالتسنتطرق له في محله، 

 :هنا وفي هذه الحلقة تم تصنيف األرشيف الخاص بالتيجانية حسب أنواعه. وسنعالج 

 ،بعض الوثائق ذات الصلة 

 آيت بويلول التيجانية،مذكرات مقدم زاوية من  جزء 

 الذي له عالقة بالموضوعجزء من الذاكرة الحية الو. 

  معالجة تسجيالت الذاكرة الحية 1.1

كانت االستمارات الموجهة لعينة من مسني القبيلة، ممن عاصروا الحدث كلما أمكن، وممن 

ن العقدين األخيرين إلهم خبرة معينة أو ذاكرة قوية، أو سجلوا روايات اآلباء أو األجداد. ولألسف 

وفاة معظمهم بشكل مثير، وضاعت منا كثير من الفرص. ولكننا أيضا تداركنا الموقف في كثير شهدا 
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من الحاالت، فسجلنا لكثير من رجاالت القبيلة أو جوارها، فسجلنا مثال لرقية بنت محمد الحاج محمد 

أو حدو
9
يلة بالقباألمير موالي عبد هللا أخو السلطان موالي حفيظ العلوي التي عاصرت لجوء  

واستقرار الحارك بها، ولحزليف لحسن كمحور المقاومة بالقبيلة ولجعفر ج أحمد بن عبد القادر، 

والعياشي محمد وكلهم التحقوا بالرفيق األعلى. وهناك شخصيات مسنة، كلحسن أو رحو الساعد 

جز عن قد الذاكرة وعافكان األيمن لبنقدور الذي ترأس المقاومة على المستوى الجهوي. وهناك من 

وهناك من سجلنا معه عدة حلقات وربما في  التواصل معنا كالدخيسي )قطب المقاومة بألميس(.

 ساعت متتالية. 2سنوات مختلفة وقد دامت بعض التسجيالت أكثر من 

وموضوع الذاكرة الحية لتنوعه، واستحالة التنبؤ باألحداث التاريخية، واختالف 

فهو نوع من التداعي  .نموذج استمارة تقليديةلرغ في قالب ألن يف خصوصيات المستجوب، ليس قابال

الحر تترك فيه للمستجوب الفرصة في التعبير وصنافة األحداث حسب سيناريو يساعده على تذكرها 

في تكاملها، وترابطها في ذهنه، وتساعده على التوطين الزماني والمكاني. فنتدخل لتحديد الموضوع 

قارنة األحداث المتشابهة والتي يمكن أن تلتبس فيها األمور. وبالطبع ال ، أو مهوللتركيز على تفاصيل

يمكن أن يسأل الشخص وأن يجيب إال إطار علمه ومداركه. وكل هذا جعل من الصعب معالجة 

من هذا الصنفقاعدة المعطيات 
10
 . 

وهكذا التجأنا إلى وضع المستجوبين كحقول والمواضيع المستجوب عنها كتسجيالت، 

أوال، ثم تصنف تدريجيا في تفاصيلها بعد رقن وتفريغ معطياتها، وكل هذا يتم يدويا. وهذا عامة 

يساعد على استخراج المعطيات المصنفة إلدراجها في النص بعد مقارنتها بمثيالتها من اإلفادات 

 المتنوعة والمتكاملة، لكن بدون امكانية تكميم احصائي بالطبع. 

نصي في شكل قواعد معطيات إلى جانب الوثائق، تحفظ في وكل من التسجيل الصوتي، وال

بنك أرشيف القبيلة لكل غاية مفيدة. وبعد االنتهاء من االشتغال عليها، سنفكر في طرق حفظها 

 لألجيال القادمة.

  التيجانية واالستعمارالطريقة  3

ن حتى لعبت الزوايا على مر العصور دورا طالئعيا كقالع للدفاع عن المعتقدات واألوطا

لكن البعض  ،(4102 ،)نبيل وطان والمقدساتوأنشئت الرباطات للدفاع عن األ .عندما يهزم الحكام

في  ، إالوتنازل على الدور الجهادي الذي انتهجته السلفية ااصالحي ااتخذ موقف التيجانيةكمنها 

ها الحاج عمر تال البعدين الجهادي والسياسي لتتصدى للمستعمر اعطحيث أالسودان 

 (.4111 ،)شكراوي

                                                 
م(، 0112هـ/ 0211سنة )ال تذكر نزوح دوار تاسشت عن أغرم أمقران سنة  001عن عمر ناهز  4102ماتت سنة  9

 وذاكرتها على أحسن حال.
التفاصيل لحسن ضبط وقراءة ومقارنة األحداث، ولحفظها من الضياع )خاصة تعمدنا سرد أكبر قدر ممكن من  10

 أحداث الذاكرة الشعبية(. وتوخينا الصدق المطلق، فالشهادة هلل، ولم نستثن أي حدث إرضاء ألحد، وهللا يشهد. 
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  الزوايا والرباطات : مبادئ الجوار، واللجوء السياسي، واالحتماء 1.1

 )الجوار( اللجوء السياسي 1.1.1

المغرب مع انتشر في  وقد ،كان من عادات العرب حتى في الجاهليةاللجوء السياسي، 

بالضرورة ي اإلسالم ما لم يكن أيضا من عادات أمازيغ ما قبل اإلسالم. وقبول الجوار ال يعندخول 

 قال تعالى :استعداء غريم الالجئ، 

              

      (2)  سورة المائدة 

 وهو بمثابة اللجوء السياسي في القانون الدولي. وهكذا فرض الجوار حتى للكافر. 

لعبت الزوايا على مر العصور دورا طالئعيا كقالع للدفاع عن المعتقدات واألوطان وقد 

ولها  ، وكانت لها حرمة،وطان والمقدساتوأنشئت الرباطات للدفاع عن األ .حتى عندما يهزم الحكام

ما أجارت الحكام المخلوعين، وحتى بعض الثوار. وعندما  االحق في الجوار حتى من الحاكم. فكثير

ومن هذا الباب يمكن تبرير اللجوء ضعفت وسلب منها هذا الحق، لم يعد هناك مجير وطني، 

أجبر  والذي ،السياسي لشريف تامصلوحت بالخصوص والذي كان مهددا في كيانه وكيان زاويته

 لى اللجوء الدولي. ع

االستقواء باألجنبي بالطبع يجب التمييز بين اللجوء السياسي الذي هو حق للمضطهد، وبين 

يصبو للكرسي سواء شيوخ الزوايا أو بقية الحكام من لمن على الحكام أو المنافسين بشكل عام، 

 :قوله تعالى بستقوي به ضد مسلم ينهى اإلسالم عن الوالء للكافر وأن وقد سالطين وقواد. 

 (            

          )( 12المائدة) . 

  آيت بويلولالجئ بأخو السلطان موالي حفيظ العلوي  األمير موالي عبد هللا 1.1.1

األمير موالي عبد هللا
11
ثم انتقل  الجئا بتامجيلتنزل  موالي حفيظ العلوي أخو السلطان 

كان فقيها  هما.يتنقل بينوأصبح القبيلتين وحصل على جوار ، ولآيت بويلتاسشت بقرية دوار وأقام ب

ووراينيةبزوج تبين الناس بالشريعة، و قضيعالما ي
12
 ،فترة بني بويلول ومكث فيتسمى الباتول  

. وقد عارض استسالم أخيه للحماية آيت الحاج امحمد بتاسشتمن دار خارجي وكان يقيم في بيت 

الفرنسية
13

اضحة، وكانت قبائل آيت علي وآيت حسان تقدم له الدعم الالزم . ولم تكن له حرفة و

الوافي ، 4111 ،العياشي محمدم  ،شاهدة عيان ،4112 محمد الحاج، ترقية بن)م إلعالة زوجته 

 . (رواية عن جده، جرسيف 4111 محمد

                                                 
بن عبد الرحمن  مواليخطأ أنه  الوافي محمدوقد ظن  .موالي هاشم الذي كان مدير الديوان الملكي وهو من عائلة 11

 . العلوي هشام
 كانت الراوية وهي صغيرة تسقي لها قرب ماء مقابل أن تنسج لها قالدات من العقيق.  12
حينما قبل أخوه شروط معاهدة الحماية بالخزيرات. وبذلك يكون قد عاصر فترة  0211لعل ذلك تم حوالي سنة  13

 ألول.الحارك. وال يستبعد أن هذا األخير كان وراء اغتيال ا
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اغتيل لى تامجيلت هو وزوجته، وإغادر الدوار  (0241ولما دخلت فرنسا للدوار )سنة 

، لعلها بإيعاز من المعمر ألن هذا لم يتم في الفترة التي قضاها هناك أو لوط ت على حافة سيفبتسيبق

. فأخذوه من جرف تأسقطووجدوا جثته قد ، قتيل فوق ترابها . فأخبرت القبيلة أن هناكقبل دخوله

حساينبن عند ضريح عمر  وهودفن
14

ألخذ اكما جرت العادة ب ،ولم تعرف القبيلة القاتل لتثأر له، 

حصوله لكفقيه وقاضي بالمنطقة و ةسمعوخاصة وأن له  ،ألنه في جوارها لكل من يلوذ بالقبيلة الثأرب

لحسن اسي العالم  اصطحب قدوعلى جوار كل من القبيلتين آيت بويلول وآيت سمينت )تامجيلت(. 

لآيت بويلو زورسي هنأب وعدهدرهم و 011أعطاه قد  موالي هاشم ، كاناسمه عالل اريفي
15
الوافي ) 

األمير موالي ة ولم تعلم شاهدة العيان شيئا عن مصير زوج .عن جده( 4111ر ش محمد، جرسيف 

 .(شاهدة عيان ،4112 محمد الحاج، ترقية بنبعد اغتياله )م  عبد هللا

ولكن ال تمنعه من  ،لقبيلةمن ا عضوحقوقا كأي بالطبع منح الجوار يوفر للشخص المجير 

 يثأر له وتؤخذ الدية وغير ذلك من حقوق المجار ،ن قدر محتوم، إنما لو وقعأذى مترصد خفي وال م

  متى عرف الجاني.

وستتاح لنا فرص للحديث عنها في  .ونماذج اللجوء والجوار ال حصر لها عند نفس القبيلة

 ا لكلممناسبات أخرى. ونسجل من هذا المثال كيف تعمل القبيلة والطريقة التيجانية على بسط جواره

السياسية أو  هفي دعم مشاريع ابدون أن تتورطلوجه هللا تعالى ومقهور سياسي، أو اجتماعي 

 في صراع مع منافسيه أو غرمائه.  وال أن تدخال ةاإليديولوجي

  باألجنبي االحتماء 1.1.1

 ، بتسلط المخزن،غياب حرمة االحتماء لدى الزواياإلى خلل الدول األوروبية انتبهت 

لى إفراد دوي وزن ديني أو سياسي لتلج من خاللهم اية على المؤسسات واألبسط الحم أمبدفنهجت 

وقد  .02لدول المستضعفة خالل النصف الثاني من القرن على اغايتها من بسط الحماية الشمولية 

لكن حسب السياقات اتضح أنه لجوء سياسي في  .باألجنبيأو بعض أفرادها احتمت بعض الزوايا 

 واء. فترة اضطهاد، ال استق

  الشريف الحاج عبد السالم بن العربي الوزاني تحت حماية فرنسا 1.1.1

)لكنه لم يكن  كبير الزاوية الوزانيةلشريف الحاج عبد السالم بن العربي الوزاني ل تكان

 هـ 0422 -0411محمد بن عبد الرحمان )اعتمده السلطان إذ  ،سمعة مرموقة نقيب الزاوية(

لحل مشكلة توسيع حدود مليلية لصالح اإلسبان البريطاني هاي  إلى جانب السفير( م0112 -0112/

بعد حرب تطوان. وقد لعب هاي هذا دورا في زواج الشريف بفتاة انجليزية تسمى إيملي كين سنة 

م0112
16
بمراكش. وبتدخل السفير، يظهر أن الزواج كان صفقة دبلوماسية لها أهداف سياسية قد  

نجليز ومن تم مولى الحسن بتبني سياسة اصالحية تحت إشراف اإلتشمل محاولة استغالله إلقناع ال

بعاده عن المخططات الفرنسية، وهذا ما توحي به زيارة الشريف للمعامل البريطانية لصناعة إ

 م. 0111سنة  خيرةذوالاألسلحة 

                                                 
 . أنه كان يعرف القبر الراوي أبو حكى 14
ومن االحداث نستنتج أن هذا تم في الفترة األولى من قدوم األمير، إذ الراجح أن السيد الحسن توفي في خالل الفترة  15

 االولى من عهد الحارك. 
 وسنتعرض لحدث مشابه زواج أحد خلفاء التيجاني بفرنسية. 16
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تم تعيين أورديكا كوزير مفوض  م0111جنبية سنة وبعد انعقاد مؤتمر مدريد للحمايات األ

على الحدود  ،ثر توترات بين القبائلإو .غير مجرى األحداث ، الشيء الذيفي طنجة لفرنسا

ولم تعارض بريطانيا رغم أن هذا سيثير مسألة  ،بسطت فرنسا نفوذها على فجيج ،0112الجزائرية 

 الوحدة الترابية ويفتح الباب لتنافس الدول للحصول على امتيازات مماثلة. 

ال لمشاكل مع " م0112سنة زاني تحت حماية فرنسا فوجئ هاي بدخول الشريف الو
 ،وفتح الشريف. )حسب رواية هاي( "السلطان ولكن لمجرد أنه لم يجازه على الخدمات التي قدم له

بسط حمايتها  فيخطوة أساسية وكان  ،الباب على أزمة دبلوماسية من العيار الثقيل ،باحتمائه هذا

مجرد لم يكن تصرف الشريف الوزاني  يرى البعض أنو .(4111 ،على المغرب ككل )ابن الصغير

بل افتتاح مسلسل الحماية. بالطبع لم يكن المغرب ليفلت من الحماية ولكن الزاوية كانت  ،حدث عابر

  من دق أول مسمار في نعش استقالل المغرب.

هي التي كانت توفر الجوار واللجوء،  فالزواياوال يمكن تصديق هذه الرواية المغرضة. 

وهذه آراء في نظرنا غير مقبولة ألن وال يعقل أن يتحول الحامي إلى محمي بدون سبب وجيه. 

الشريف هنا مجرد شخص ال يمثل الزاوية الوزانية، إذ كيف تحاكم الزاوية بسلوك شخص ال 

لغزاوي  ليمحي كل انجازات الزاوية الجهادية والتي لخصهاالفردي لم يكن هذا الحدث و ؟ يمثلها

ربما كانت النقطة التي أفاضت الكأس. لقد وجدنا أن ما قيل في حق الوزاني قاله بعضهم  .(4112)

أيضا في حق زاوية تامصلوحت. وهناك توفرت شهادات باسكون )شهد شاهد من أهله(، فأزال اللثام 

 ،من المخزنالالجئين الذي كان يحمي  ،الحاج بن سعيد المصلوحيوكيف التجأ عن حقيقة األحداث 

 . (4102رأينا )نبيل، ، وانكشفت الحقيقة كما حماية بريطانيا ىإل

 لهاللسلطة المركزية قبل المؤسسات التابعة اختراقات كانت حمالت العمالء  1.1

  ؟ خدمات جليلة للفرنسيين تفي الجزائر والمغرب قدم ةجانييالتهل حقا  1.1.1

 انيةجيالت لخليفة العام للطريقة" جاسوسة فرنسية تتزوج باأوريي بيكارد 1.1.3.3

 بالجزائر

وقد  ،خدمات جليلة للفرنسيين تفي الجزائر والمغرب قدم ةجانييالتترى بعض الكتابات أن 

 منرسالة :  نهاأ زعمما  واعتمد على. على هذه الخدمات بالمال والجاه والنفوذ فرنسا اهتكافأ

 قرارتلعطف لكان اسلوال موقفها المشبع با"جانية، يأول حاكم للجزائر إلى شيخ الت "بوجو"المارشال 

 ،آل دخيل هللاعن  2006 ،الهايتي) "الفرنسيين في البالد المفتتحة حديثا أصعب بكثير مما كان

 . (22 ص.

دركي خدم في الجزائر في ي بنت " جاسوسة فرنسية وهأوريي بيكاردويرى البعض أن "

زوجة الحاكم العام  "ستيناكر مدامعند " وصيفة. وقد عملت كالجنرال فرواساد " عندجوقة الشرف"

" بمهمة سرية للغاية وهي المراسلة بيكاردلي "إعهد  لبريدل اوزير، ولما أصبح هذا األخير للمدينة

 . واألسالك الخاصة بمورصن االتصاالت والبروسيعبر الحمام الزاجل عند ما قطع 

حمد بالجزائر أ جانيةيالت لخليفة العام للطريقةالظروف لتزويجها با ستيناكر مدامو قد هيأت 

حضور ل الحكومة الفرنسيةبدعوة من نها إلفرنسا، قيل مع أخيه البشير أثناء زيارته  جانييالتعمار 

 . (4112 ،الموحد) "الفيجري باأل"وأشرف على هذا الزواج صانع النصرانية المعاصر . مراسيم

http://www.sahab.net/forums/member.php?s=e4c47ef31dcc92a07b360b5a3a1ec8cb&u=7777
http://www.almahdy.net/vb/member.php?s=8cb968f18a7b486932f40b01967a18d8&u=11
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 ،وتولت حسبة الزاوية مع موت محاسبها ،"الال يمينة"نفسها ب " بيكارد"وقد لقبت 

 ه البشيريأختزوجت ب م0121وبموت زوجها سنة  .لتحسين مداخيلها استثمارات فالحية تحدثوأ

تم  1906 وفي ،أعطيت شهادة التفوق الزراعي م0212في عام ة. وجانييتولى مهام الزاوية التالذي 

. ابنه عليمهام الطريقة على  خلفهو 0200 سنة البشيرتوفي زوجها . ثم ةباألكاديميضابط كتعيينها 

تشجيع الشباب تعود إلى قصرها ل حين طلب منها أن 0202وانتقلت لتعيش بالجزائر العاصمة حتى 

طلب منها  0201سنة بعد وفاة علي . والفرنسي للدفاع عن فرنسا اللتحاق بالجيشعلى االعرب 

وفي . ما كان الحال في السابقك مهام تسيير شؤون الطريقة توليليقصرها  التزامالشيخ محمد 

 عمر عن 0222سنة ماضي وماتت بعين  ،من وزارة الحربية فوسام الشر تأعطي 0220يناير  2

 (. 4112 ،الموحد) سنة 12 ناهز

ه الروايات فكذبها جملة لكل هذ 41-41وقد تصدى الحافظ المصري التيجاني )؟( صص 

لبشير كانا منفيان بفرنسا خوفا من جهادهما، وأن الزواج منها أن أحمد عمار وأخيه محمد ا وتفصيال.

الحافظ من الفرنسية المذكورة كان إسالميا بكل المواصفات كما تشهد به وثيقة عقد زواجهما )

( وفند المزاعم األخرى المرتبطة بهذه السيدة. والكل يعرف 44-40صص المصري التيجاني )؟( 

ى االصطدام بالزوايا بل تتقرب منها أيضا لتحييدها في تتفاد تسياسة فرنسا في فرق تسد، وكان

 الصراع ولتشكيك الناس في والئها.

 ادعاء والء الزاوية التيجانية بالجزائر لفرنسا  1.1.3.1

 "،بوجو"ال شالذي تلقى رسالة المار ،إعالن بعث به خليفة التيجانيما قيل أنه استشهدوا ب

روم عن  2006، الهايتي) م 0241بد الكريم سنة األمير ع فرنسا ضدأتباعه إلى مؤازرة  يدعو فيه

 ،م بزيارة عين ماضي0220 /هـ0222بعثة عسكرية سنة دعى  محمد الكبير(. ورووا أن الندو

ه باسم طالب خطبةالألقى حسني أحمد بن ، وبالجزائر غواطالمركز الرئيسي للطريقة التيجانية األ

 مقاومةعلى فرنسا مشيدا بنصرتهم للجيوش الفرنسية ومذكرا ب لتيجانيةذكر فيها األيادي البيضاء ل

عين وأن حصار م،  0121 سنة ،أكبر عدو لفرنسا ،محمد الصغير األمير عبد القادر الجزائري هجد

الدوك دومال أعان  سيد أحمدال هعمفيه شرف. كما ذكر بأن واستسالمهم  ثمانية أشهر ماضي

 المقدم عبد القادر بن حميدة معوب "استشهاد"  م 0122مدينة بسكرة سنة  ه على احتاللجنودو

طلب من والي الجزائر ، وبم 0110احتالل بعض النواحي الصحراوية سنة أثناء  "فالتين"الكولونيل 

حملة بأن يعينوا  وارق والسودانطالوفي بالد الهكار ألتباعهم  أرسلوا رسائل "جول كوميون" العام

 (.روم الندوعن  2006 ،الهايتيعلى احتالل بالدهم ) الفرنسية "فود والمى"

أيضا لهذه االتهامات المغرضة. وتعرض  محمد )؟( وقد تصدى الحافظ المصري التيجاني

قدم فيها نبذة تاريخية  02-02لعالقة بفرنسا واألمير عبد القادر صص ول، 41 للخطبة المزعومة ص

لهذه الفترة تشمل حتى نص "معاهدة تافنا" بين فرنسا واألمير عبد القادر وتناول مالبسات الخالف 

 مير نفسه.مع األمير واستشهد بكتابات ابن األ

والطريقة التيجانية كأي نظام مفتوح لالنخراط ال يمكن تفادي اختراقاته وخاصة من طرف 

وفر لها كل الوسائل. ولكن ما هو معروف عنها أنها أبلت بالء حسنا ضد تمؤسسات متخصصة ت

ية أنها من رواوخاصة إال بعد تمحيص دقيق،  ى الروايات الغربيةوال يمكن الركون إلاالستعمار. 

ويمكن أن تكون الوثائق  العدو والذي من صالحه التشكيك في كل ما يمكن أن يوحد المسلمين ضده.

http://www.almahdy.net/vb/member.php?s=8cb968f18a7b486932f40b01967a18d8&u=11
http://www.sahab.net/forums/member.php?s=e4c47ef31dcc92a07b360b5a3a1ec8cb&u=7777
http://www.sahab.net/forums/member.php?s=e4c47ef31dcc92a07b360b5a3a1ec8cb&u=7777
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أريد بها النيل من الطريقة. وعلى أي حال لم يرد ما يدعم هذه المزاعم في  ةخدعمجرد المزعومة 

 .تولل نضال ومقاومة التيجانيين للفرنسيين في البلدان اإلفريقية وفي قبيلتنا كما سنرى

السلطة ضعف أو عجز  عند خاصة ،حمالتأي صد لمحصنة  مؤسسات المحليةال 1.1.1
  المركزية

، رغم هامشيتها، لم تكن في معزل عما يجري في بويلول )موضوع الدراسة( آيتبيلة قإن 

ربوع الوطن، فقد فطنت لللعبة وركزت سلطتها على مرتكزات مهمة : نفوذ أصولها الشريفة، النفوذ 

 قال تعالى : ي والذي لم يكن حكرا على الحاضرة. الديني العلم

              

        (133 اآلية ،سورة يونس (. 

كما قد يتوهم البعض، بل القبيلة هي التي جلبتها  آيت بويلولفالزاوية التيجانية لم تغز قبيلة 

بفضل الئعية بإشعاعها الثقافي بفضل نبوغ أبنائها. وقد لعبت أدوارا ط 02القرن  في نهايةمن وكرها 

عبر مؤسسة الفقيه الراتب )المشارط(، شعاع إوكان لهم  ،في المنطقةعلماء تصدوا للغزو الثقافي 

، إلى جانب )بعد تأسيسها( مقدم الزاوية التيجانية التي انتمت لهاة التيجانية وقريطالومن خالل نفوذ 

وسنكشف عن أحداث ترقى بها إلى بل الجهوي،  مؤسسة القبيلة، وهذا يرقي بتراثها الى المستوى

لقرون  تي امتدتخاصة مع أزمة النظام المركزي ال ،أيضا الدوليوالمستوى الوطني 

(www.hukam.net/). 

، حيث لم االسالمي قاطبة بجامعتها القرويينامنار العلم في العفاس كانت  حاضرةولعل 

. وفي تلك الفترة (4111ر ش العياشي محمد، م ) 02في نهاية القرن البويلولي درس أمثال الحسن 

في  امستشرقين جواسيس توزعو روبي عن طريقوتعرض المغرب لحمالت توطئة الغزو األ

 استقر وآخر ،آيت بويلولالذي استقر ب "الحارك" ثممنها حْركة المكنى ب"البهلولي"  ،المغرب

أن القبيلة  ونستغرب كيف .(4111)نبيل،  (4111غشت ر ش  ،جعفر ج. أحمد بوفكران)م برشيدة 

 وتجسسية هدفها حمالت تبشيريةتسلتكبرى استراتيجية أهمية  لهاكانت في هذه األصقاع النائية 

 .فرنسية

 بإيغزران  كة البهلولير  ح 1.1.1.3

العربي البهلولي ظهر
17
في شكل بهلول بثوب مرقع بزاوية آيت الفرح،  )مخبر فرنسي( 

واستقر  ،. ثم ذهب إلى إيغزران حيث وجد آذانا صاغيةهناك وحاول بدون جدوى أن يجد له أنصارا

مدعيا  ،كاملة وأسلحتهم بدالتهمجنديا ب 21بتافرت عند قبائل آيت سغروشن. وذات يوم أصبح ومعه 

 وهذا يؤكد خاصة مع تزايد نفوذه. ،من االستجابة لدعوته اأنهم مدد من السماء. ولم يجد الناس بد

                                                 
 كم غرب الدوار(، 01حوالي  )عزيب على بعد دمامينيت وصلت تهكحرْ ( أن 4111بيل، أوردنا في مقالة سابقة )ن 17

وهذا ثابت، ووفي الرواية المعتمدة  )إذ لم تستطع السطو على الممتلكات(، ونةؤنقص المو المقاومة تراجعت نتيجةوأنها 

فيه )العياشي محمد رواية شفوية، في منزل استضيف  متزعمها بحرق)الحليفة( قبيلة إغزران  نهائيا قضت عليهاأنها 

 4111الوافي محمد، جرسيف ، عن السيد أحمد أو محمد العياشي شاهد عيان كان يدرس القرآن عند أخيه هناك 4111

وبحكم موقعه كأستاذ جامعي وانتمائه لزاوية آيت  4102( وهذا يخالف الرواية الحالية )باعلي الكبير، ر ش عن جده

 .(الفرح التي عاشت الحدث
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كم غرب دوار بني  01على بعد على أن له حركة بلغ بها تدمامين )الرواية الشفوية التي نصت 

ناقش زعماء آيت ووراين طريقة التخلص منه، ورأوا أن أي تدخل قد يثير ( 4111بويلول( )نبيل 

بو بكر )بو بشرأمحمد حربا بين حلفي آيت ووراين وآيت سغروشن. وتطوع 
18

 ( )من الزراردة(

 امسلحين بسالحهم هطلب مقابلة البهلولي وبرفقته صاحبيف. المشاكل هذهفادوا ته ليوليقتلورفيقين له 

ولم يثر انتباه  ،التقليدي، في حين كان هو يخفي مسدسا سبق أن غنموه من أحد الجنود الفرنسيين

منفردا،  ستقبلهأن يالبهلولي تقديم الوالء. وبعد مفاوضات قبل  ونيريد محراس البهلولي مدعيا أنه

فما أو أكثر، ين توإن سمعوا طلق ،سيقتله برصاصة واحدة ولوجهرد جأنه بم ،رفيقيه وكان قد اتفق مع

وتم من حولهم. الناس اقتحموا المكتب واجتمع  ،الطلقة واعليهم إال أن يفروا بأرواحهم. فلما سمع

ة المقتول قبل أية نقاشات. فوجدوا أدلة مقنع ةاقناع الحضور على أن يفتشوا الدار ويتأكدوا من هوي

فأخذ منهم السالح أما جنوده  وقد مكث فيهم فقط بضعة شهور. تثبت هويته كجاسوس، فسكنت الفتنة.

خيروهم بين أن يلتحقوا بجيش المقاومة، وأن يرجعوا لحال سبيلهم، ففضلوا الحل الثاني وطبعا 

 (. 4102ر ش )باعلي الكبير، 

كانت  اولعله ،ا من المغربنستنتج من الرواية أن الحدث كان بعد أن احتلت فرنسا جزء

وإن  ،واحدة غايةهما لو ،تطوق االطلس المتوسط. وال بد أنه عاصر مجيء الحارك لبني بويلول

الحكم العادل الذي أصدرته القبائل بالعفو عن الجنود  ،لعل مما يثير االنتباه. والسبلتعددت 

لوطن. وهكذا يمكن أن يضرب المتورطين في القضية، رغم أنهم كانوا يستحقون الشنق لخيانتهم ا

لة اوسنتطرق لباقي االستنتاجات بعد معالجة حبهم المثل في الشهامة والتسامح وإحكام العقل. 

  .الحارك

 والقبائل المجاورة آيت بويلول على حملة الحارك 1.1.1.1

يسمي نفسه شخص كانت ل والقبائل المجاورة آيت بويلوللعل أهم حملة عرفتها قبيلة 

تنبه السكان إلى أنه  . وقدمستشرقفقيه وهو ، "راكب على الفرسالأو رقاص الحارك أو رياس "

ويضيف ج محمد . (4111غشت ر ش  ،جعفر ج. أحمد بوفكران)م  بالفرنسية فرسه يخاطبكان 

"خزانة بال فلوس وموالها إلى ألقاب الحارك ( 4102ر ش ، آيت علي أو يوسفأومزيان )

وعرف أيضا ب "اإلمام . وردت في كل الوثائق كة""الحرْ  لعلها تعني ،األولىالكنية مدسوس". 

من الطالئع  وكنية "رقاص" تعني مستكشف(. 1ة قي)الوثوبالخليفة  ،المهدي" ألنه ادعى المهدوية

وهو مدسوس بين  .التجسس مع عناصر من شبكة هوردت له في مراسالت ةنيك. وقيل أن هذه الاألولى

 يثرى من الشعب.الناس أي جاسوس، وبال فلوس ألنه س

حيث كان يدرس  د بآيت علي أو يوسفجالشفوية أنه كان مالزم بمس وتقول الروايات

أبناء القبيلة، ولعلهم ارتابوا بحاله، وصادف أن رآه أحدهم في خلوته وتبين له أنه غير  كللالقرآن 

آيت علي أو  مزيان ج محمد أومختن وحذر الناس منه. ولعله شعر بذلك، فالتجأ إلى آيت بويلول )

سنة 00بويلول  آيتب أقام(. و4102ر ش ، يوسف
19
غشت ر ش  ،جعفر ج. أحمد بوفكران)م  

                                                 
 شمشم ويجمجم.ي ،القاعدة كلما يكمكم 18
أرخت حضوره بالقبيلة  ما لكن الوثائق المتوفرة )الصديق محمد(  0210و  0121أوردت رواية أنها كانت ما بين  19

كان قد أعدم  0242)وال دقق سنة إعدامه( على أنه في سنة  0201)ولكن ال تحدد أنها هي سنة قدومه( و  0201بين 

 التي سنتطرق لها(.)حسب القرائن 
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حيث الدار التي أهدته  روكوأيضا بسكن ي الحاركم تشير إلى أن 0201بتاريخ  1الوثيقة . (4111

 إياه الروكووية.

( آيت بويلولمن  أغرم أمقرانوقد بنيت له دار بأغزر إيلغمان )وهي شعبة صغيرة أمام 

 تعصفالصغيرة و أفاضت هذه الشعبةأرسل هللا صاعقة  ،ولسوء حظه. مدعيا أن الماء ال ينال منه

المرحوم وال تزال بقايا أساس منزله هذا شاهدة للعيان تحت دار  ونجى بنفسه ، وفر بأثاثهدارهب

آيت بنعيسى  ى لهبنيقبل أن  .(والتي أصبحت بدورها خرابا)، حمد أو محمد او عمر أو حدوأالطالب 

الذين كان جدهم  آلت إلى آيت لحسن أو الصديق وقد) الدار التي سكنها حتى مماتهوآيت عالهم 

جعفر ج. أحمد ، م  4111ر ش  ،العياشي محمدم ) (فقيهه وجدتهم في خدمة نسائهلحسن أو الصديق 

احتراسه أنه  ومن. (عن السيد محمد أو لحسن جد الراوي من أمه 4111غشت ر ش ، بوفكران

وضع لها تغطية للحيطان "التشفيفت" مستقلة عن خشب السقف مخافة من أن تضرم بها النار 

 . ، كما وضع لها فتحات اطالق الرصاص(ر ش الصديق محمد، )

وال زالت الزاوية  ،مات نوركم"قال لهم الحارك،  يوم مات أبو الطالب علي أو عبد الخالق،
في هذا إشارة إلى أن الحارك عاصر فترة  عن جده( 4111رسيف الوافي محمد، ج" )ستولد هنا

 ،كمقدم للطرقة التيجانية للعالم البويلولي الحسنخلفا محمد بن علي بن عبد الخالق كلها والذي كان 

وفي عهده تولى المقدم امحمد بن عمرو بن حدو خالفة الطريقة
20

، وهو من سيؤسس الزاوية بآيت 

 الحارك إذن تنبأ وإنما اطالع جيد على األحداث. بويلول. فلم يكن ما قاله 

كالسرايا لألمراء، ويتزوج  نساءومن دجله استولى على عقول البسطاء فصارت تهدى له ال

وكن )لعله ادعى التشبه بالنبي )ص((. سبع نساء مخالفا بذلك شريعة اإلسالم  بلغوقد من أراد منهن. 

 بنعلي بن الصديق، أبو السيد محمد  بنعلي  بناتهمعليه  وامن حبسوم .من مختلف بطون القبيلة

 ومن 21عالهمومن القبائل المجاورة كآيت ، وسعيد أو بنزرياح آيت بورمضان شخص منو الصديق،

 22بنت الطالب محمدومن آيت روكو آيت بونصر الجئة بالدوار، من ومن عائلة آيت بنعيسى، 

رقية بنت محمد أو الحاج محمد أو حدو، شاهدة م. )سعيد أو بنزرياح آيت كان يسكن بدار  وكالهما

، ر ش ،العياشي محمد، و4111غشت ر ش ، جعفر ج. أحمد بوفكرانم ، 4112عيان رواية 

4111 .) 

بن الصديق التي كانت  حتى عن فاطمة بنت محمد بن علي ،بصورة مطلقة وكن محجبات

العياشي م )تكتشف أسراره أن من  ةذلك خشيو ،في خدمتهن، فكانت تدلي لهن األكل من السطح

عن عمر ناهز الصديق محمد، رواية عن جدته هذه المتوفية خالل الثمانينيات  ،4111، ر ش ،محمد

وفي رواية  تسربت مما اكتشفه أوالد علي من حاله، أو من أزواجه. الحارك أخبار ولعل (.سنة 011

                                                 
)تحويل  0221)مراسلة علي أو لحسن أو الصديق ل امحمد بن عمار نجل التيجاني( وتوافق  0222شعبان  1مات  20

)ج جعفر  02وبهذا يكون قد ولد في الستينيات من القرن  سنة 21عن عمر يناهز رواية عن خلفه(  0222البرنامج و 

 (.4102أحمد، ابنه، ر ش 
وهي التي أنجبت له  دواوير( 2)قبيلة تتكون من  آيت بكار ت،غتافدجيجماعة من  ،أهرمومو سابقا ،رقرب رباط الخي 21

بنتا تزوجها علي أو الحاج محمد أو عمرو وخلف منها ولدين، بعد أن طلق زوجته األولى التي أنجبت له محمد أو علي 

 (.4112أو حدو، شاهدة عيان ر ش  أو الحاج، وفاطمة علي أو الحاج )م. رقية بنت محمد أو الحاج محمد
كان يدبغ الجود ويصنع النعال "البالغي" للسكان، ومرة ذهب ليأتي بأغراض له من بلده برفقة الكعبوش )الحساني  22

المشهور بالسرقات والقتل( وفي تيزدي )جبل بوناصر غدر به وادعى أن األعداء هاجموهما(، ورجعت زوجته لبلدها 

 أخرى وبقيت بنته التي زوجها للبونصري عزوز.  بصحبة أبنائه من زوجة
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رقية بنت محمد أو الحاج  )م. زوجاته كانت محجوبة علي أو قدور من أغرم أمقران تدخل علي

  (.4112 ر شمحمد أو حدو، شاهدة عيان 

أقدم وثيقة  م، هي0201 هـ 0241ووثيقة تصدق روكووية بدارها عليه، تحمل تاريخ 

حصلنا عليها لحد اآلن. الوثيقة تفصح بصريح العبارة أن الهبة صدقة، ولكن الحارك، بالطبع، ليس 

والوثيقة ال تحمل إال خاتم عدل واحد. وقد فتحت بابا كبيرا  ،من السبع الذين تحل لهم الصدقة شرعا

(. وال ندري أهي من السرايا 4)الوثيقة  للسطو على أموال المساكين المغرر بهم في كل المنطقة

 المهداة له أم ال )لم تتوفر كل أسماء أزواجه(.

 (م 0201هـ  42/2/0241)صدق بدارها على الحارك تروكووية ت 4 وثيقةال

 
 تم تحويل التاريخ حسب البرنامج ، وثائق خشاب لحسن آيت الصديق،آيت بويلولالمصدر : أرشيف 

abbara.com/utilitaires/calendrier-www.aly، جمع ومعالجة نبيل 

http://www.aly-abbara.com/utilitaires/calendrier
http://www.aly-abbara.com/utilitaires/calendrier
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 عزوز" منةاي"هب ابنته و قدالورايني البونصري محمد بن عمرو بن عزوز وكان 

اشترط ورياالت.  01وقد وضع لها عقد زواج مشبوه يدعي أنها زوجت بصداق قدره ، للحارك

وتشير الوثيقة  .عليها كباقي نسائه شرطا يخل بشرعية عقد النكاح، وهو أن ال ترث إال وهي في داره

وبعدل واحد ال نعلم عن  والعقد بدون شهود ،بصريح العبارة إلى أنها هدية )والهدية مجانية(

مجرد  أزواجه أن إلى. وقد أكدت عبارة الهدية في عقد آخر حبس فيه أمالكه، أشار مصداقيته شيئا

أن خطأ، من وثيقة الزواج، . وقد يفهم التعبير ا، وبهذا يعمم الحكم عليهن، حتى مع غياب الوثائقياده

غشت ر ش ، ر ج. أحمد بوفكرانجعف، وفي الروايات الشفوية أنهن كذلك )م الزوجة محبسة

 س.ب  ، لكن يزول اللبس بقراءة عقد الح  (4111

 هـ 2/0221/ 41للحارك ) يمنة عزوز رايني يهب ابنتهومحمد بن عمرو بن عزوز الو 2 الوثيقة

 (م 0201

 
 ، وثائق خشاب لحسن آيت الصديق، جمع ومعالجة نبيلآيت بويلولالمصدر : أرشيف 

عدد المصاهرة تكوين أحالف يتقي بها األعداء، ولكنه يرمي أيضا ابتغى من ت الحارك ولعل

 وأساسا إلى ضرب المبادئ األساسية لإلسالم )وتلك من المهام التي بعث من أجلها(. 

عفاء إوقال بأن الجمعة عبارة عن سوق يحضره من شاء،  ،يروج له الحاركومما كان 

نت له ساعة اوك، ن يتعبدون معه في دارهووزع وردا على مريديه الذي ،الناس من صالة العصر

حدها إلى السيد محمد أو أكانت له كتب وصل . يظنون أنها كرامة وليفمخبأة فيخبر الناس بالتوقيت 

، وآخر وقع حرقه بيدك، فحرقهامحمد، فأخذه إلى الحاج الحسن وقرأه عليه، فقال ا بنعلي  بنلحسن 
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ج. خالد محمد فأمره بحرقه. وأخبرنا  نالحاج محمد ب بيد المساوي علي بن موسى فرآه عنده المقدم

جعفر م لكل من ر ش )تركها في القرية عند ذهابه للجندية نسخة من هذه الكتب  لديهلحسن أنه كانت 

يصلون،  كان يعلم الناس كيف. (خالد ج. لحسنالمساوي علي،  4111غشت ، ج. أحمد بوفكران

والغريب أن  عن جده(. 4111الوافي محمد، جرسيف ) تهلكنه لم يخبر أحدا ماذا كان يقول في صال

عند خشاب موثقا وقد وجدنا وردا  صالته حتى بعد موته.عن أتباعه لم يسربوا شيئا عن ورده وال 

قبيلةالحارك ألنه مخالف ألوراد التيجانية المعروفة باللعله من أوراد 
23
 : وفيها ،

 الف ألوراد التيجانية المعروفةورد لعله من أوراد الحارك ألنه مخ 2 : الجدول
 حااصب مرة 11 ريتهذاللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه و

 مساءحا واصب مرة 011 استغفر هللا إن هللا غفور رحيم

 مساءحا واصب مرة 011 سبحن هللا وبحمده

 مساءحا واصب مرة 011 اللهم صل على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم 

 مساءحا واصب مرة 011 ه إال هللا ال إال

 ال إاله إال هللا سيدنا محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 

 وشفيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 

 مرات 01

 مرة

 بعد كل صالة

 ، وثائق خشاب لحسن آيت الصديق، جمع ومعالجة نبيلآيت بويلولالمصدر : أرشيف 

 د لعله من أوراد الحاركور 2 الوثيقة

 
 ، وثائق خشاب لحسن آيت الصديق، جمع ومعالجة نبيلآيت بويلولالمصدر : أرشيف 

عليه وعلى زوجاته بعد ممتلكاتها وخاصة مجموعة أنفقت كل وقد فتن كثيرا من الناس 

م امحمد أو الصديق )أرضه اشتراها السيد امحمد أو عمر أو حدو بتيزيزاوين وأغر ومنهم ،موته

                                                 
ر الوافي محمد، ) آيت الحاج أحمد أو علي اعتنقوا ورد الكتاني في فاسآيت بويلول كلهم تابعون للطرقة التيجانية عدا  23

 .(4111جرسيف ش 
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وهي صدقة  .(1 الوثيقة) أحمد بن ج الصديقو عن جده(، 4111الوافي محمد، جرسيف ) أقديم(

. ، رغم أنه ليس أهال للصدقة2 ولدالجكما في للحارك وأنصاره الذين ذكرتهم الوثيقة كشهود 

والشهود من المتصدق عليهم وال تقبل شهادتهم شرعا، والعدل واحد. وهل يجوز أن يتصدق بكل 

وقد سأله الرسول )ص( ماذا تركت  ،؟ صدقة أبي بكر ربما استثناء للجوع هفرد ويترك عيالمال ال

  ؟ ألهلك

. وقد استغل مسألة الفناء 1 الوثيقة تؤكديدعي أنه المهدي المنتظر، كما الحارك وقد كان 

كل  أو يمكنوه من وابيعييوما ل 01بأن الفناء سيحل بعد مريديه يتنبأ لالتي كانت تروج، وكان 

-2-4الوثائق ) كما أقنعهم "ابتغاء وجه هللا". فهم يفعلون هذا "يكونوا معه ويحشروا معهل" ممتلكاتهم

 . عن جده الذي عمر طويال( 4111الوافي محمد، جرسيف ، 1

 مريدي الحارك وأنصاره المقربون  2الجدول : 

أو تصدق ممن باع  ةدالفخ المريد 

 على الحارك أرضهب

  أو عمرو بوزيان بوزيان 0

 + أو عمرو بوزيان بوزيان )الكبير( أومحمد  4

  ؟ علي أومحمد  أوج أحمد  2

 كتبها للحارك آيت الصديق الصديق أوالشيخ محمد  أوعلي  2

  آيت الصديق الصديق أوعلي  أومحمد  1

  آيت الصديق الصديق أوج محمد عمرو  أومحمد  2

  ؟ محمد أوأحمد  1

آيت بوزيان أو  ج لحسن أومحمد  1

 حدو

 

 + آيت عبد السالم  محمد أولحسن  أوعلي  أومحمد  2

  آيت بن زرياح زرياحبن أومحمد علي  أوأحمد  01

 + آيت بن زرياح زرياحبن أوسعيد  00

  آيت بورمضان بورمضان أوعبد السالم  أومحمد  04

  بورمضان بورمضان أوعبد السالم  أومحمد  أومحمد  02

  آيت يعقوب أحمد أومحمد  أوأحمد  02

كل ب تصدق آيت الصديق ج الصديق أوأحمد  

 ممتلكاته للحارك

 + آيت الصديق الصديق أوامحمد  

  آيت الصديق الصديق أومحمد أمعنان  

آيت بوزيان أو  بوطاهر )الكبير( أوج أحمد  

 عمرو

 

 فقيه الحارك آيت الصديق لحسن أو الصديق 

 تخدم نساءه آيت الصديق علي أو الصديق فاطمة بنت محمد أو 
 عن جده.  4111الوافي محمد، جرسيف ، 4111 ر ش ،جعفر ج. أحمد بوفكرانم  ،1المصدر : الوثيقة 
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والغريب أنهم لم يعوا كيف يجمع هو الثروات والفناء قائم كما يزعم. وإن كان هؤالء 

، فماذا عن أهلهم وذويهم الذين 2وثيقة المريدين يحبس عليهم أيضا ويشاطرونه موائده كما تثبت ال

؟ إنها طريقة جهنمية لحيازة الممتلكات وتجريد السكان منها لجعلهم عزل  جردوا من كل ممتلكاتهم

 بدون حول وال قوة، ال يملكون أية مقاومة ألطماعه وال للتصدي للمعمر عندما يحل عليهم. 

 (0201 هـ 2/0221) لحارك وأنصارهأحمد بن ج الصديق يتصدق بكل ممتلكاته ل 1الوثيقة 

 
 ، وثائق خشاب لحسن آيت الصديق، جمع ومعالجة نبيلآيت بويلولالمصدر : أرشيف 
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لعلها لنفس المتصدق، وبها نفس الشهود، و ،واسم صاحبها مبتوروهناك وثيقة أخرى 

صار في وهي طريقة أخرى الكتساب األن ."وا معه في مقامه على األكل والشربنكا"وتذكر أنهم 

ليتناغم مع الوثائق  0221هـ لعله  0421)التاريخ المشار إليه  وقت يشح فيه المأكل والمشرب

 .في أسلوبها وشكلها جودة قلأ هاعدا أن عن السابقةما قيل  ى هذه الوثيقة معظميصدق عل(. واألخرى

 (0202هـ  0221) ( يتصدق بكل ممتلكاته للحارك وأنصاره....أحمد بن ) 2 الوثيقة

 
 ، وثائق خشاب لحسن آيت الصديق، جمع ومعالجة نبيلآيت بويلولالمصدر : أرشيف 
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ال الطائلة من نهب ممتلكات المريدين واألتباع يقرر تحبيسها على والحارك بعد جمعه األم

ورد  تحديدها طائلة رغم أنأموال . وال شك أنها )لم يحرم البنات( بتهمريديه وطلْ وبنائه وزوجاته أ

" أنه ال يستفيد من األموال عقد الزواج ببنصريةيقة معمما. وقد اشترط كما أسلفنا في "في الوث

 .(1)الوثيقة  المحبسة إال من التزم بداره من المحبس عليهم

 (م 1916/هـ 0222)كعرف عادة أهل البلد والتي أجازها الشرع كالحارك يحبس ممتلكاته  1 الوثيقة

 
 ائق خشاب لحسن آيت الصديق، جمع ومعالجة نبيل، وثآيت بويلولالمصدر : أرشيف 

 م. 0242 و 0202ما بين ( ربما 0241لدوار )لل فرنسا ول دخيأنه قتل قب روايةوتفيد 

وبقيت نساؤه بداره )يستفدن من الحبس(. ورغم أنه اكتشف أمره، وقتل، ورغم عدم شرعية العقود 

تدخلت أم سعيد أو استولت فرنسا على القبيلة . ولما األموال المنهوبة لم ترجع ألهلهاالموثقة فإن 
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 نااثنت فاطمة بنت محمد أمعنان أو عبد الرزاق لتخرج نساءه وبنته من الدار. والتجأت)بنزرياح 

مع عائشة الحاج )المطلقة(، ولم تكن تحتجب  إلى تاسشت، منهما فاطمة بنت سعيد أو بنزرياح منهن

فن بعيدا عن قبور القبيلة )فدفنت إزاء صخرة كبيرة من نساء العائلة. وأوصت قبل موتها أن تد

، ولم يكن الدفن قد بلغ بعد طريق السيارات الحالي( ،مقبرة لال الصالحةببجانب طريق فرشوط 

وذهبت بنت يامنة بنت عبد الواحد ألمها
24
 (. 4112 محمد الحاج، ترقية بن)م  

أساس دار آيت محمد أو  عند حفرخلف دار الحارك "إقرقرن" وقد حولت رفاة قبور من 

وهي ونحن أطفال(،  الحدث من الكتاب المجاور أحدو في بداية الستينات )شاهدنا وحمد أو عمرأ

، 4112 محمد الحاج، ترقية بنم ) ال نعلم بعد سبب وفاتهمو ،تعود لمريدي الحارك من روكو

القبور مجهولة الصديق محمد، رواية عن جدته، كانت في خدمة نساء الحارك(، وكنت اعتبرت 

وال نستغرب، فقد عزل مريديه عن  آيت بويلول.مجيء إلى فترة ما قبل وافترضت خطأ أنها تنتسب 

المسجد )كما في الروايات الشفوية، وقد تأكد ذلك من إحدى الوثائق المرفقة(، وأبى أن يدفن موتاه 

 موقع قبره(. مع موتى القبيلة، وقد دفن ابنا له بحظيرة منزله )وكل الجيران يعرفون

وروي أنه عندما كان ذاهبا آليت ووراين، ولعله كان متأكد من ذهابه لحتفه، أوصى 

أصحابه بأن أعداء سيحاولون قتله، وأنه سيرفع وتبقى فرسه وسيمثل لهم شخص يقتلونه مكانه )على 

د منوال المسيح(. وكان في حياته يزور آيت بوعياد من تاسشت، وكان يقول أنه سيبعث في أح

ج محمد أو عمر أو الصديقبآيت بونصر، فأخذ بيوتهم. وبعد قتله شاع أنه ظهر 
25
"تليسا" 

26
من  

. وكان يبيع ممتلكاته وقتلهبتيشوت أو ميسالو القمح ليذهب به للحارك، فاعترضه امحمد أو الصديق 

ونتج عن  (.4102ر ش ، خشاب ج. لحسن، 4112ر ش  محمد الحاج، ترقية بن)م  على الحارك

 ،لاير(. كل أحكام اإلرث مطبقة 111ا منعه من اإلرث )قاتل العمد ال يرث( ومطالبته بالدية )هذ

وهكذا يتسبب  .ليها قدر المستطاعإوهذا يثبت ما سبق أن أشرنا إليه من اتباع الشريعة واالحتكام 

م 0242هـ  0220ووثيقة فتوى توزيع التركة تحمل تاريخ )الحارك في القتل حتى بعد مماته 
27
 

 . (قادمة مقالةفي  هاعالجنسو

منذ البداية تصدى قة التيجانية من فاس، ويالعالم الحسن البويلولي كان قد استقدم معه الطر

يثقون ثقة عمياء في  لحارك، لكن هذا األخير استطاع أن يسحر عقول الكثيرين ممنلتفنيد ادعاءات ا

 .ونصروه فآمنوا به وصدقوه ،كمعجزات كل ما يمت للدين بصلة، وخاصة أنه ادعى أشياء بدت لهم

، فتدخل عقالء القبيلة االقتتال إلىبهما كادت تفضي فتنة في القبيلة قسمتها إلى فريقين  علتتشاو

يريد. وكان هذا لنزع فتيل الحرب وإمهال القبيلة  الفئة التيوحكموا بالهدنة، على أن يتبع كل فرد 

 مرحليا من االستمرار في نهجه.  كن مكنهالدامغة ضد الحارك، ولريثما تجمع الحجج 

الرصاص ال ينال منه، وربما أنه كان يرتدي البدلة الواقية من الرصاص أن الحارك  ىدعوا

برشيدة  مثيلهد أرسل مراسلة إلى قالحارك كان و)ولعله مجرد ادعاء، ألنه قتل رميا بالرصاص(. 

البالد حرير، مواليها "وفي رواية " مواليها حميرالبالد حليلة، و" "ااقوتالشرفاء فاقو ما "يقول فيها 
لهم  اركا. وفر هو من رشيدة، ت"صن صيانتك وفرسك، إنك ستموت مقتوال"، ورد عليه "حمير

كل  توحينما تبت. "أعيدوا صالتكم كما قال خليلكم فإن الصالة خلف مشرك تعادرسالة يقول فيها "

                                                 
 لعلها بنت البونصري.  24
 (.4102شاب ج لحسن، ر ش ، أو عائشة قدور أم آيت امحمد أو قدور )خابن محجوبة علي أو قدور 25
 "تليس" من الحبوب بالدارجة، حمولة بغل، وقد تعني الوعاء الذي توضع فيه. 26
 الوثيقة تؤكد موته لكنها ال تحدد تاريخ اعدامه. 27
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أحد كبار  ،الحاج محمد أو حمواأو عمر أو حدو إلى  السيد ميمون ت القبيلة، أوفدالحارك الحجج ضد

وكان من مرافقي الحارك  ، وكان من خيرة الرماة ال يخطئ سهمه.الحارك ليستدعيراين، وآيت و

ميمون أو عمر أو حدو، محمد أو لحسن أو عبد الكريم، وشخص من آيت موسى ورابع ال يذكر 

يت موسى آة من أمراعطته ألى آيت بكار، فإهب عيسى وقال لهم إني ذا اسمه. مر الحارك بآيت بن

لت له لن يعترضك أحد من القبيلةسلهاما، وقا
28
جاء الحاج محمد أو حموا  ،حينما وصلوا لعين قرود .

غيلألمن دوار تامست  ،ورماه برصاصة على مسافة بعيدة
29
أتقتلون وأصابه. ولما جاءه قال " 

، وردموه تحت حافة ترابية وغير مختن ملوء بالقملولما فتشوه وجدوه م ."رجال أن يقول ربي هللا

، 4111غشت ، جعفر ج. أحمد بوفكرانم ، 4111العياشي محمد،  ملكل من ر ش ) وانصرفوا

  (.عن جده 4111الوافي محمد، جرسيف 

قامت ، وكما في رشيدة والقبائل التي لفظت االندساس بطرق مختلفة تينتمت الملحموهكذا 

ضد االستعمار والدولي الجهوية بدورها الوطني  ائل بأحالفهاانية والقبكل من الطريقة التيج

ألحد وال يمكن  .أو مراقبة منها حتى مع غياب أي تدخل وأي تنسيق مع السلطة المركزيةالفرنسي، 

، دون وبأخف األضرار ،والحرب االهلية أن ينكر دهاءهم في تفادي مواجهة مسلحة في كل الحاالت

ولم تكن هناك أية خيانة وال . ضحوا بأنفسهم لصالح وطنهم وحقنوا دماء قبائلهم نتجاهل شجاعة الذي

وشغف  كانوا مجرد ضحايا الجهل واألميةأو البهلولي الذين تورطوا في دعم الحارك حتى و ،تواطأ

ال لوطنه  أي منهم ولم يتنكر. وبدون وعي وال علم التجسس الفرنسي هكذا سقطوا في حبائل، وبالدين

 . يهتدى إلى حلول ناجعة تتفادى الفتنة التوفي كل الحا .هتليال لقبلملكه ووال 

 الطريقة التيجانية االنتماء الوطني والبعد الدولي  4

لطريقة حول ا جمع أقطاب الصوفية في العالمالذي الدولي  المنتدى مؤتمرتم تنظيم 

آخر حتى  مؤتمرن تنظيم . ولم يتمكنوا مالحسن الثاني تحت رعاية 0211 سنةبفاس التيجانية 

الطريقة  من التيجانيين قدموا إلى فاس حيث ضريح مؤسس 4111نحو حضره  2007يونيو 21ـ41

مؤتمر  اأخيرولقد نظم  .هدف تعزيز تواصلهم ودراسة أحوال الطريقة ومريديهابأحمد التيجاني، 

 بفاس.  4102 /1/ 02بتاريخ آخر 

لوالء المعنوي ول أحقية امتالك هذا التراث، ولونذكر هنا بأن الصراع مع الجزائر قديم ح

البلدان اإلفريقية، إلمارة المؤمنين ب ركزونمالمتوالتاريخي الذي يقدمه أهل الطريقة التيجانية، 

سنة  باستضافتها لمؤتمر التيجانيين ألول مرةلجزائر ا. والظرفية فتحت الباب لمنافسة بالمغرب

(. وال يمكن أن ننسى هنا الدور الدبلوماسي وعلمية شخصية دينية 111من  أكثر حضره (4112

المولوية األخيرة  ةوالدعم الذي يمكن أن توفره الطريقة لقضية الصحراء. ولعل هذا مما يفسر االلتفات

تحرك دبلوماسي استباقي ، ولعله 4111خالل  للسينغال ولينؤوالزيارات التي قام بها بعض المس

(. 4111 ،منتصر، 4111 ،باسم الجمل، 4111 ،العمري) ائريةبطال مفعول الدبلوماسية الجزإل

"مريد"  211111111أوسع الطرق الصوفية انتشاراً في العالم بحيث قدر أتباعها ب  التيجانيةو

                                                 
 (. 4112وفعال يوجد دوار بهذا االسم في آيت بنعيسى )احصاء  28
لكني لم أعثر فيها على دوار باسم أغيل )ولعله  حاولت توطين الدوارين فوجدت دوار تامست في جماعة تافجيغت 29

 (.4112مكان ال دوار( إذ ال يعقل أن يطلق الرصاص في اتجاه دوار به سكان )احصاء 
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، 4112، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، حرازموبهذا يمكن أن تسيل لعاب السياسيين )

 (.4112 طواهر،، 4112 ،الزهراء

من الغريب أننا لم نجد صدى لهذا الصراع ال في الفترة االستعمارية وال بعدها، حيث كان و

بكل حرية بين الجزائر والمغرب ويجمعون التبرعات التي ترسل إليهم إلى  جولونأبناء التيجاني ي

 (.4102 ،)نبيل ، بل ويقيمون حيث شاءواالجزائر

نيابة عنه وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  جاء في كلمة الملك محمد السادس، ألقاهاوقد 

السّني السمح، النقي من البدع الضالة، ومن التطرف  ال نبتغي من ذلك سوى تحصين اإلسالم"
حَ  وقد ."المغرض األعمى، والتسييس  إن"أبو بكر التيجاني، من الواليات المتحدة األمريكية،  َصرَّ

 ن على كل التيجانيين في المغرب والسينغال ونيجيرياالسادس هو أمير المؤمني أمير المؤمنين محمد

وال تقتصر الصراعات على مستوى  .(4111 ،منتصر)". وأمريكا، وعلى التيجانيين في كل العالم

إقامة ملتقى مثال حول مكان  ،وبلد واحد ةالبلدان بل على كل المستويات حتى داخل زاوية واحد

ناهيك عما تثيره من مناوشات مع ، الماضي مدينة عينب أم بوالية الوادي وطني حول التيجانية

  .الطرق األخرى

العالم تشكيل تكتل لهم عبر العالم ليقوموا  قرر أخيراً أتباع الطريقة التيجانية فيوقد 

أيضاً بالتعاون مع هيئات دولية مثل الصليب األحمر ومنظمة الصحة  بمهمات إنسانية وسياسية

والحروب التي تشهدها بعض الدول  اتمحاربة الفقر والمجاعل دةاألمم المتح العالمية وهيئة

أحد شيوخ التيجانية ورئيس المعهد  ،الشيخ سيس الحسن عليإلى أ سندت مهام الوساطة و .اإلفريقية

وللتدخل  من قبل هيئات دولية لمناقشتها مع الخليفة العام في الجزائر ،األفريقي األميركي اإلسالمي

. وفي المسلمين أنها مؤامرة ضد اإلسالم وضدبعملية التطعيم ظناً  رفض تميث شمال نيجيريا حفي 

الخليفة العام  استدعاء حتى تمفي محاولة رأب الصدع الزاوية قضية دارفور بالسودان نشطت 

  .(4111 حرز هللا،، 4111 ،العمريللوساطة ) للطريقة التيجانية من الجزائر

كان إرث حضاري وهي  ،المشترك تراث الديني الثقافيال فالطريقة التيجانية جزء من هذا

. فلماذا (4112، الوراقوالفرقة ) ، ال إلى التنابذ والتطاحنوالتضامنيدفع إلى التوحد من الالزم أن 

لماذا لم يظهر له أثر في الوحدة المغاربية وال في قضية الصحراء و؟  لم يؤد هذا الدور المنوط به

من األدوار التاريخية التي لعبتها آنفا ضد االستعمار  ضخمأ ق أصبحتة الطرومسؤولي ؟ المغربية

لديها  الحراك االجتماعي وبقيت معظم مظاهر، فقد تغيرت وسائل الحروب، والحروب الصليبية

، إما تنوير الشعوب اإلسالمية، فهي مخيرة بين أمرين .ةمتحفيال ال للعروضإتكاد ال تصلح  ةقعتي

لى مجرد الروحانيات المتقوقعة والمنطوية على إاالنزواء وإما الخلود ف مع قضاياها، وووالوق

 نفسها لتفت في عضضها بالتفرقة والتشرذم وتصبح أثرا بعد عين. 

بالطبع ندافع عن تراثنا كإرث إنساني حضاري وكهويتنا، وخاصة الجانب الروحي منه، 

نحرف. وفي هذا الصدد تناولنا ولكننا ال نستسيغ أخطاءه، فننصره ظالما بتصحيح مساره متى ا

الجانب المظلم من التيجانية في استغالل ذرية التيجاني لمريدي الطريقة في مقالة مستقلة. ولعل 

الصورة ستكون أوضح عندما سنتمم النقاش بمقالة حول الزاوية البويلولية التيجانية وزوايا الجوار، 

 مقبلة إن شاء هللا.المقالة الفي 
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 خاتمة 

ل معالجة الطريقة التيجانية نستخلص أمرين، أنها انحرفت في كثير من مبادئها إلى من خال

ما يشبه المذهب الشيعي وأن عليه تقويم هذا إذا أرادت االستمرار، والجانب الثاني المظلم تجسد في 

استغالل مرديها من طرف أنجال التيجاني ولصالحهم الخاص )وهذا علجناه في مقالة مستقلة(، أما 

لجانب اإليجابي فيتجسد في أنها عبارة عن تراث ثقافي ديني يمكن أن يلعب أدوارا مهمة في ا

  والتراثية.السلوكات الجماعية، خاصة في عصر العولمة حيث غيبت كل المرجعيات الدينية 

لدى القارئ بأن نتائج االزمة التي تلت حرب تطوان عندما ورة قد اتضحت صلعل ال

بفدية أوقعت المغرب  0681ول إلى افتداء تطوان بعد انهزامه في حرب اضطر موالي الحسن األ

(، ووصف لنا 0868، في أزمة أدى المغرب ثمنها باهضا وخصوصا الزوايا التي أفلست )عياش

ربة اباسكون حالة زاوية تامصلوحت، هي التي عجلت بسقوط المغرب تحت الحماية وباحتماء المغ

ومن خالل أمثلة حية من هامش المغرب، حيث تكاد تغيب سلطة  .باألجانبوخصوصا رجال الزوايا 

المخزن، رأينا كيف تم التصدي الختراقات المخبرين الفرنسيين رغم تخفيهم في صورة فقهاء 

واندمجت السلطات المحلية التقليدية  ،يين" أو حتى مدعمين بجنود مسلحينووأولياء بل و "مهد

وهكذا يتأكد كيف ع أية خيانة وال استقواء باألجنبي وال لجوء إليه. الزاوية( ولم تق-)القبيلة والطريقة

تتكامل السلط، وكيف أن لكل دوره وال يمكن االستغناء عنه، وتفند مزاعم المناهضين لسلطة كل من 

القبيلة والطرق والزوايا. وهذا يؤكد أيضا أن الخيانة غالبا ما يتسبب فيها جور المخزن عندما يكون 

 ي استعمال السلطة إلى حد تهديد كيانات هذه المؤسسات. هناك شطط ف

ولعلنا أيضا أكدنا أن التاريخ المحلي والجهوي ال يزال في طي نسيان التاريخ. والتراث 

المحلي له أيضا أن يدلي بدلوه في تاريخ الشعوب، ولم ال في التاريخ الرسمي أيضا، ولعل الوثائق 

( ولكن 0212)عياش كما أكد تؤيد هذا. المهمة ليست سهلة  ،وألول مرة ،التي تم الكشف عنها هنا

النتائج مشجعة. ال نريد هنا أن نسترسل في استخراج النتائج طالما أن هناك استمرارية في معالجة 

 المعطيات حول نفس الموضوع. 

 المراجع 
 : الزوايا في المغرب والحماية األجنبية : نموذجي الزاوية 4111بن الصغير خالد، ا

، 10-11الزوايا في المغرب، مجلة المناهل عدد  ،الوزانية والمصلوحية، وزارة الثقافة المغربية

 .411 -412:  ، صص0مطبعة دار المناهل، ج 

 ،الزاوية والمخزن : العالقة الجبائية، وزارة الثقافة المغربية : 4111 بن الطالب علي،ا

 .021 -011:  ، صص0بعة دار المناهل، ج ، مط10-11الزوايا في المغرب، مجلة المناهل عدد 

: الطريقة التيجانية في المغرب والسودان الغربي، خالل القرن  4111أحمد،  األزمي

 ص. 212، 124، 140أجزاء،  2سع عشر الميالدي. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، االت

ء، وزارة الثقافة : الطرقية والزوايا بالدار البيضا 4111برونيل روني )ترجمة شكاك(، 

 241:  ، صص4، مطبعة دار المناهل، ج 10-11الزوايا في المغرب، مجلة المناهل عدد  ،المغربية

– 221. 

: التصوف المغربي، من عمق السياق إلى قوة الرمز، وزارة الثقافة  4111بنعتو عبد هللا، 

:  ، صص0المناهل، ج ، مطبعة دار 10-11المغربية : الزوايا في المغرب، مجلة المناهل عدد 

420- 200. 
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: جانب من المقاومة المسلحة بوزان ونواحيها من خالل  4112بوراس عبد القادر، 

: دور الزوايا والعلماء والصلحاء في الكفاح والجهاد خالل الحقبة  الوثائق الفرنسية، ندوة بوزان

، منشورات 4112نيو يو 2المعاصرة من تاريخ المغرب، المنطقة الشمالية الغربية نموذجا، 

 . 12-22عضاء جيش التحرير، صص أين ومالمندوبية السامية لقدماء المقاو

: مقاومة منطقة وزان لالستعمار خالل القرن العشرين،  4112البوعناني مصطفى، 

المقاومة والمقاومون في وزان ونواحيها من خالل مجموعة من التراجيم، ندوة : دور الزوايا 

ء في الكفاح والجهاد خالل الحقبة المعاصرة من تاريخ المغرب، المنطقة الشمالية والعلماء والصلحا

، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وعضاء  4112يونيو  2الغربية نموذجا، بوزان 

 .22 -41جيش التحرير، صص 

: جواهر المعاني وبلوغ األماني في فيض أبي العباس  0211هـ/ 0201علي  حرازم

 هـ، الطبعة األولى، جزأين.  0201التيجاني. المطبعة المحمودية بمصر 

: في العالقات بين المغرب والجزائر في بداية القرن التاسع عشر،  4111الخداري محمد، 

، 0، مطبعة دار المناهل، ج 10-11: الزوايا في المغرب، مجلة المناهل عدد  وزارة الثقافة المغربية

 .411 -411:  صص

: التصليات بين الذكر والفكر، الصالة المشيشية نموذجا،  4111محمد سعيد،  صمدي

، 4، مطبعة دار المناهل، ج 10-11: الزوايا في المغرب، مجلة المناهل عدد  وزارة الثقافة المغربية

 .201 - 422:  صص

م : أصول الزاوية التيجانية : حينما يتكل 4111العدناني الجياللي )ترجمة الخضراوي(، 

، مطبعة 10-11المريدون األوائل. وزارة الثقافة المغربية : الزوايا في المغرب، مجلة المناهل عدد 

 .002-12:  ، صص0دار المناهل، ج 

: الزاوية الوزانية والمخزن العلوي : من مرحلة التأسيس إلى  4111العمراني محمد، 

، 10-11يا في المغرب، مجلة المناهل عدد أواخر القرن الثامن عشر، وزارة الثقافة المغربية : الزوا

 .010 -002:  ، صص0مطبعة دار المناهل، ج 

: دراسات في تاريخ المغرب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين،  0212عياش جرمان، 

 ص. 222

: "رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم".  0211هـ/ 0201الفوتي عمر السنغالي 

 صر )على هامش حرازم علي(، جزأين.المطبعة المحمودية بم

راين، األطلس المتوسط الشمالي و)بني و آيت بويلولتاريخ قبيلة  4111نبيل لحسن، 

يوليوز  2-4مجلة منتدى شمال المغرب رقم "تقديم عام وتحليل وثيقة"، الشرقي( من خالل أرشيفها، 

 .بالعربية 01-0، صص 4111

بالمغرب بين السلطتين الروحية والزمنية،  التصوف كتراث ثقافي : 4102نبيل لحسن، 

 .بالعربية 24 -4، صص 4102يوليوز  02-04مجلة منتدى شمال المغرب رقم 

ذرية التيجاني استغالل مادي بشع لفقراء الزوايا التابعة للطريقة، :  4102 نبيل لحسن،

-01ال المغرب رقم مجلة منتدى شم، حالة زاوية آيت بويلول وتابعيها من خالل أرشيف آيت بويلول

 .بالعربية 4102 دجنبر 02
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وزارة  الطريقة التيجانية بين خيارين، الروحية أو السياسة.:  4112 ،الوراق ابراهيم

 0، مطبعة دار المناهل، ج 10-11الزوايا في المغرب، مجلة المناهل عدد  4111الثقافة المغربية 

 .ص 222 4ص، و ج  212

 على الويب

 4111ـ10ـ12 منصة إطالق ضد المتطرفين، : التيجانية مة خاصةمه 4111الجمل باسم 

www.alarabiya.net  (1/4104)تصفحته.  
 )؟( االنتصاف في رد االفتراء على السادة التيجانية، الحافظ المصري التيجاني محمد

 . PDF،ص 24

 4111-4-0 اوية التيجانية: الز مهمة خاصة 4111 أحمد حرز هللا

 www.alarabiya.net/Articles  (.1/4104)تصفحته 

umhttp://al7ewar.net/for  (.1/4104)تصفحته 

 ائري على الطريقة التيجانيةصراع مغربي جز 4111،  منتصر حمادة

www.chihab.net  (.1/4104)تصفحته 

)تصفحته  .ahewar.org/debatwww 4112/04/1 - 0111:  العدد -الحوار المتمدن 

1/4104.) 

 عقائد التجانيةمقتطف من  تيجانىحقيقة ال ،الدخيل هللا

etwww.vb.mwaheb.n (.1/4104)تصفحته  

 في العالم اتيجاني امريد 211111111أكثر من  : 4112 الزهراء فاطمة

dz.com/index.-www.akhbarelyoum ( 1/4104تصفحته.)  

 الطريقة التيجانية في مواجهة الصراعات الداخلية وأصحاب التكفير : 4112عزيز  طواهر

alahrar.net-www.sawt  (.1/4104)تصفحته 

 www.chihab.net الورد، النفوذ والحكم الطريقة التيجانية : )؟( عبد القادر سعيد

 (.1/4104)تصفحته 

 (.1/4104)تصفحته  www.saaid.net/feraq/sufyah/57.htm الكويت : )؟(العلي حامد 

لة مج ،غائبة . صوت مكتوم ومشيخةالطريقة التيجانية بالمغرب:  4111 العمري عمر

 (.1/4104)تصفحته  /www.alrased.net ـه0221ربيع الثاني  11العدد  4111مدارك فبراير 

تم تحميله إحياء علوم الدين،  : )؟(الغزالي الطوسي )أبو حامد محمد بن محمد بن محمد( 

 من الويب.
الطريقة التيجانية "حقائق وأسرار" الشهاب  : 4112 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

04-1-4112 www.almahdy.net/vb  (.1/4104)تصفحته 

 (.1/4104)تصفحته  www.alsoufia.com/articles ،الطريقة التيجانية ،مجهول ؤلفم

الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد  القطب المكتوم والبرزخ المحمدي المعلوم ،مجهول ؤلفم

 (.1/4104)تصفحته  www.soufia.org/vb، التيجاني الشريف الحسني

منين محمد السادس يعين شيخا جديدا للطريقة التيجانية وآخر ؤأمير الممجهول،  ؤلفم

 (.1/4104)تصفحته  press.com-www.madarik، 28/02/2009 للكتانية

 النفوذ والحكم ، لوردا" : الطريقة التيجانية "حقائق وأسرار رد : 4112 مشرف الموحد

www.chihab.net  (.1/4104)تصفحته  

http://www.alarabiya.net/
http://www.alarabiya.net/Articles
http://al7ewar.net/forum/showthread.php?t=3186
http://al7ewar.net/forum/showthread.php?t=3186
http://www.chihab.net/
http://www.chihab.net/
http://www.ahewar.org/debat
http://www.vb.mwaheb.net/
http://www.vb.mwaheb.net/
http://www.akhbarelyoum-dz.com/index.
http://www.akhbarelyoum-dz.com/index.
http://www.sawt-alahrar.net/
http://www.sawt-alahrar.net/
http://www.chihab.net/
http://www.saaid.net/feraq/sufyah/57.htm
http://www.alrased.net/
http://www.almahdy.net/vb
http://www.alsoufia.com/articles
http://www.soufia.org/vb
http://www.madarik-press.com/
http://www.almahdy.net/vb/member.php?s=8cb968f18a7b486932f40b01967a18d8&u=11
http://www.almahdy.net/vb/member.php?s=8cb968f18a7b486932f40b01967a18d8&u=11
http://www.chihab.net/
http://www.chihab.net/
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''زوجة  الال أوريي بيكارد جانيةيفرنسية تسيطر على الطريقة الت:  4112 مشرف الموحد

 (.1/4104)تصفحته  http://www.chihab.net ''السيدين
 www.sahab.net/forums ،تاريخ التيجانية في الجزائر:  6200 أبو حماد الهايتي

 (.1/4104)تصفحته 

 
NABIL L., 1985 : Le haut Sif ou-Lout (Moyen-Atlas Oriental) : une 

montagne méditerranéenne en crise ; Etude géosystémique. T. 1 : Texte 351 p ; 

T. 2 ; atlas photographique ; une carte H. T. au 1/20 000. Thèse de 3ème cycle, 

Toulouse-Le-Mirail, Institut de Géographie Daniel Faucher CIMA - UA 366 - 

CNRS, Toulouse. 

NABIL L., 4104 : Certains aspects de la crise de la compagne Marocaine, 

cas de la tribu des Beni Bou-Illoul en 1983 (ex-province de Taza, Maroc), Revue 

AFNM N°6-9, pp. 96-124. 

NABIL L., 2012 : L’exode, manifeste la crise montagnarde, cas de la tribu 

Bou-Illouli en 2004 (Moyen Atlas septentrional, Maroc), Revue AFNM N°6-8, 

pp. 124-141. 

PASCON P., 1977 : Le Haouz de Marrakech, publication CURS, Rabat, 

CNRS, Paris, INAV Rabat, 2 T. 693 p. et 165 annexe Doc. 

 

Sur le web 

Anonyme, ( ?)  Soufisme et Tourouqia au Maroc 

www.yabiladi.com/forum/soufisme )consulté 9/2012(. 

Anonyme, ( ?) Cité Millénaire, Les Zaouïas de Salé, 

http://www.selwane.com/index )consulté 9/2012(. 

Anonyme, ( ?) Soufisme et Tourouqia au Maroc, 

www.yabiladi.com/forum/soufisme )consulté 9/2012(. 

Anonyme, 2007 Cheikh Sidi Ahmed Tijani (raa)(Biographie)(1150 de l'hégire-

1230 de l'hégire 1814 ap.j.c) 03/07/2007 19:27 

www.momowally.vip-blog.com/vip/article/3504817,Cheikh-Sidi-Ahmed-Tijani-

(raa)(Biographie).html )consulté 9/2012(.  

Anonyme, 2007 Festival dans la Ville du 02-10/6/2007, www.fesfestival.com/fr07 

)consulté 9/2012(. 

www.abdelaziz-benabdallah.org/ un site tidjane )consulté 9/2012(. 

www.aly-abbara.com/utilitaires/calendrier_hijir.html (consulté 8/2014) 

www.Chartes tariqatidjaniya )consulté 9/2012(. 

www.hukam.net/family.php?fam=90 )consulté 9/2012(. 

www.site officiel de la tariquatidjaniya )consulté 9/2012(. 

www.Tidjane - Wikipédia )consulté 9/2012(. 

www.Tidjaniya, Elements du wird (wazifa, lazim, zikr du vendredi) )consulté 

9/2012(. 
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http://www.sahab.net/forums/member.php?s=e4c47ef31dcc92a07b360b5a3a1ec8cb&u=7777
http://www.sahab.net/forums
http://www.yabiladi.com/forum/soufisme
file:///F:/culture/bibliographie.htm
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www.tidjaniya.com. )consulté 9/2012  (  

www.tidjaniya.populus.ch/  )consulté 9/2012  .(  
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