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ت على دخول التصمممول إلى إفريقيا ب وب الصمممورافس وب فس الم ا مممدة تتوع ىد مرت على  أكثر من خمسممممسة  ممم ة مرَّ

اس وكاع موممماين التصمممول وراف امتومممار  وبود اإل مممفي في أىاليا وا مممعة من مفس الم طقة أكثر من خمسمممة ىروع أي مممي

ائيات األخيرة التي أعدتها بعض اإل في في بامب ال يستهاع به من هذه الربوع وفي تر يخه بين الستاع. وتؤكد اإلحص

الطرق الصوفيةس مثل التجامية والقادرية والدرهامية والسمامية وصول ُمريدي الصوفية في القارة السمراف إلى مسة مليوع 

ا  .(1)ُمريد صوفي؛ مما يؤكد صدارة الصوفية في هذه القارة للموهد السيا ي والموهد الدي ي أي ي

 

 المسارات القديمة .1

ال ظر عن االختففات في أصول الصوفية ومصادرهاس فإع التأصيل لها يتاد يستدعد أي دور مغاربي أو إفريقي في  بِغَض ِ 

ا مع القرمين السادس والسابع الهجريينس وذلك لدى فف مقع على ذْكر لذلك إال في مراحل الحقة بد   ؛مراحل التصول األولى

صول بالولول واالتواد. وفي ذلك ما فيه من تجاهل الصفت القديمة بين الذين يميلوع إلى ربط التصول بالتويعس والت

 .(3) القفمسيت إلى الدفد المغاربية في ال صف األول من القرع الرابع الهجري على يد التي دخل (2) واألشعريةالصوفية 

وكاع إذا ذكر الصوفي ". ويلزمهس المعرول اليوي بسلطاع تومسس "يلدس الصول (ه413 -340وكاع مورز بن خلف )

  .(4) القفاع ده ي وك ويقول: الصوفي من لدس الصول على الصفا ورمى الدميا خلف 

 

في كتابات األ قف أوغستين ولقد ُعرل المغاربيوع بمعتقدات عتيقة تدور حول تقديس ما بعد الموت وإعفف األضرحةس ومجد 

س وال قوش على األضرحة ه ا (7) وترتيليين (6) ممداوروش(وأبوليوس المداوري )أفوالي  (5) أغسطي وس()القديس 

وه الك في الف اف المغاربيس وكذا الفسيفساف والصور الجدارية واألثاث الج ائزيس ما يؤكد شيوَع تقديس ما بعد الموت ع د 

لعادات كامت  ائدة  اائدةس إلى يوم اس تعتدر امتدادي إع بعض طقوس األضرحة والمزارات الس :  ا من القولاألوائل؛ مما يمت ِ 

  .(8) اإل فيىدل 

 

 )الجزيرة(
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ا في مفسه؛ ألع ا بعلا التفي وليس مقصودي امتواره مرتدطي  أمهما يتن من أمرس فإع التصول في الدفد المغاربية كاع في مدد

لك لغاية القرع السادس الهجري أو ىدله د شديدين مع الويعة الفاطميين. وظل ذلك كذَف أصوابه األوائل كاموا في مو ة وبِ 

ا ودعاة؛ وذلك ألع ابن تومرت بقليلس ع دما بدأت ت تور كتب الغزالي الذي وبد فيه الموحدوع مربعية وصاروا له أمصاري 

 .(9) الغزاليكاع ىد تتلمذ على يد 

 

الميلي: "فجافت الدولة المؤم ية وهتذاس تميز التصول المغاربي في مراحله األولى بالتصول العلميس يقول الوين مدارك 

 .(10)ومورت المعارل ومصرت الفلسفة؛ فظهر من الصوفية ربال طار صيتها في اآلفاق"

 

الذي دشن مرحلة الطرىية في الدفد المغاربية با تجفبه الطريقة  (11) األمدلسيأبا مدين شعيب  :ولعل من أبرز هؤالف

 ي.1221هـ الموافق 625القادرية؛ وع ه أخذها عدد السفي بن  ليماع المعرول بابن مويش المتوفى   ة 

 

في الدفد  حيث ا تفول في ظل الوبود العثمامي ؛اولا ي تور ما اصُطِلح على تسميته بالتصول العملي أو الطرىي إال الحقي 

وتوولت الصوفية من متاج علمي إلى متاج  .(12) الهجريالمغاربية م ذ مهاية القرع التا ع الهجري إلى غاية الثالث عور 

 934طريقة موزعة إلى  32حيث أخذت الطرق الصوفية في التعدد والتتاثرس حتى بلغت في الجزائر لوحدها  ؛ لوكي

  .(13) زاوية

ز مقاليد الوتا في أيدي المسلمين؛ إال أع القطيعة مع اس وتََرك  ربيس ورغا دخول اإل فيس مدتري أما في م طقة السوداع الغ

 ت قلهاا بالتجار وف افات ا مرتدطي ا في دائرة السفطين أو تجاري  ا موصوري بفطي   اس وظل اإل فيالتقاليد العتيقة لا تودثس أي ي 

وأعوامه مسلموعس والثامي بال ظر إلى العفىات التجارية الوا عة لتلك الم طقة : األول بوتا أع الملك وأكثر حاشيته (14)

ا . ويمت  ا الوديث أي ي (15)القديمة مع شمالي إفريقيا. ومفس األمر كاع ي طدقس في األراضي الموريتاميةس على مملتة غامة 

 .(16) امتوارهعن تصول بفطي في السوداع الغربيس في بدايات 

 

اس وأول من مورها في بفد السوداع الوين مومد بن عدد التريا المغيلي التلمسامي القادرية هي األولى امتواري  وكامت الطريقة

أما مددأ امتوار الطريقة التجاميةس  .(17) الميفديثا  يدي أحمد الدتاف الت تي ]الجد الجامع لقديلة ك تة[ بالقرع الخامس عور 

وين مومد الوافظ بن المختار بن الوديب العلوي الو قيطي دفين امف ي ب وبي غربي في غربي إفريقيا عامةس فيعود إلى ال

  .(18)موريتاميا 

 

  السياق الجيو يا ي والجغرافي .2

اس من موريتاميا إلى ليدياس مجال توارك واختفط للو ارات والثقافات واألب اسس وإع كاع لفمتماف  المجال المغاربي عمومي

ا من بين القوا ا ويُعتدر تصول الُج َيد الدغدادي واحدي  .(19) والتارينالجغرافيا  األولوية بوتا م طقاإلفريقي موع من 

 والثوابت الموتركة للدول المغاربية ودول غربي إفريقياس إضافة إلى العقيدة األشعرية والمذهب المالتي. 

 

ألكدر طريقتين صوفيتين في الم طقتينس أع تتوع حجر ا ويُفترض في الدول المغاربيةس وخاصة م ها تلك التي كامت م طلقي 

ارتتازس على صعيدهماس تقوي بإدارة "ص اعة اال تقرار" في العمق اإلفريقيس دوع االموغال بالق ايا األم ية على حساب 

 المقاربة الفتريةس كما هي الوال بوأع" المقاربة االىتصادية والت موية".
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س توت ن م طقة غربي إفريقيا بدهة الدوليساريوالمت اَزع عليه بين المغرب وإىليا الصوراف وفيما توت ن الم طقة المغاربية 

ل اليوي أهمية بالغة لمستقدل األمن في الم طقة. ومن شأع تجاوز التوديات األم ية خلق ا من م طقة الساحلس يوت ِ ا كديري بامدي 

 فرص لتعزيز ا تراتيجيات القوة ال اعمة في الم طقة. 

 

 في ا متداوالي "التصول أماع من التطرل". إال أمه يظل مودودي  وعي متزايد بأهمية األمن الدي ي من خفل شعار وه اك

أروىة الملتقيات وال دوات والمؤتمرات وفي األو اط األكاديميةس ولا يتا حتى اآلع ا تثماره في مقاربات أم ية من طرل 

 الدول التي تعامي من توديات التودد الدي ي.

 

فيها اس واموغلت كل دولة بُخويصة مفسهاس بويث تخلت تلك التي يُفترض غا أع الم طقتين فُصلتا عن بع هما بيو يا ي  ور

أع تتوع رائدة عن امتداداتها ُمتَرهةيس إال أع خطر التطرل كاع بم زلة الصدمة التي بعلت من التصول الدديل الذي ال غ ى 

ع ه لتدح بماح التطرل. وتغذي التطرَل أزماٌت متعددة ومتوعدةس مثل ال زاعات الترابية واإلث يةس والجريمة الم ظمة العابرة 

التهريبس وي ال إلى كل وغسل األموالس والجريمة اإللتتروميةس والهجرة السريةس ومخدراتس للودود بتل أمواعهاس مثل: ال

  .(20) وضعفهاذلك اإلرهاب ثا فول الدولة 

 

وحية" ثامي أدواتها بعد االىتصاد في مغازلة م طقة غربي إفريقياس مجد وفي حين تجعل المملتة المغربية من الدبلوما ية "الر  

ن المغرب العربي التدير وأرض عربية وبفد متو طية الجزائري أع "الجزائر بزف ال يتجزأ م في ديدابة الد تور

 .(21)"ةفريقيإو

 

 تزال تعمل على إزالة العقدات التي تقف في وبه ال طقتينس ومسقط رأس مؤ س التجامية؛والجزائر مهد القادرية في الم 

ا في عفىات إفريقياس حيث يدرز التعاطي مع هذه الم طقة بزائري  توظيف التصول في  يا تها الخاربيةس وخاصة في غربي 

-1999اتفاىيـة تعاوع خفل فترة  37أبرمت الجزائر معهـا ومع ب وب إفريقيا  كدرى ك يجيريا التي ةفريقيإمع أىطاب 

فيما ىامت الجزائر بجهود متثفة على المستوى الداخلي: رعاية الزوايا والطرق الصوفيةس وعلى الصعيد  .(22)2009

 .(23) الساحلاإلىليمي تتعلق بأمن م طقة 

 

ا الطرق الصوفية تؤدي دبلوما يتها الوعديةس ويرى باحثوع أمها تفىي مجاحي   تزالالوفي موريتامياس  ا في تلك المهاي مظري

خلق األداة الت ظيمية العابرة للقدائل والم اطق؛ وهذا إمجاز مها في  :هما: ر الية الدورس وثامييا ساملين أ ا يين"لويازتها ع

. مع اإلشارة إلى مجاح التجامية في الربط بين موريتاميا والس غالس (24)"مجتمع امقسامي لا يعرل الدولة طيلة ىروع طويلة

 . (25) الوافظيةة من احتواف االمفصاي القائا بين التجامية الفوتية والتجامية فيما لا تتمتن على الصعيد المولي خاص

 

 سهذاس فيما تستخدي المملتة المغربية تأثيرها التدير في الطرق الصوفيةس وبخاصة الطريقة التجامية التي تؤوي ضريح مؤ سها

 .(27) إفريقياوبلداع في تقوية الروابط بين المغرب س (26) القادريةالمدفوع بمدي ة فاسس والطريقة  سالوين أحمد التيجامي

كارس في ظل الت سيق المتجذر الذي اكما هي الوال في الس غالس بويث يمت  ا الوديث عن موور صوفي هو موور الرباط/د

ة يتجاوز الصعيد السيا ي إلى مجاالت أخرى أبرزها التصول. وفي الس غالس حيث تتوتا الصوفية في كل كديرة وصغير

 توتمه مخب فرامتفومية. ي ا علمام اا بامتيازس رغا كومه بلدي بالمجتمعس يُعتدر اإل في صوفي  
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ويجري كل ذلكس في غيابس أو في ظل تغييب الدور الليدي الذي كاع يستدعد العامل الصوفي في تعاطيه مع دول غربي 

 الم طقة. إفريقياس رغا أع امتدادات الزاوية الس و ية في الجغدوب حاضرة في

 

وفي تومس التي تواول باهدة االم ماي إلى المجموعة االىتصادية لدول غربي إفريقياس وتتمتع اآلع بوضعية مراىب في هذه 

 .(28)التومسي الم ظمة اإلىليميةس ه الك مدافات من بعض ع اصر ال خدة التومسية بإحياف التصول 

 

 من القوا ا الموتركة .3

الدفد المغاربية وبفد السوداع الغربي م ذ بداياتها األولى وخاصة على المستوى العقدي والفتري اتسمت العفىات بين 

 القادرية والتجامية.  :وىد ألقى ذلك بظفله على الطريقتين .(29) والتأثربجاذبية التأثير 

 

لتا س شتَّ (30)الغربي الجهادية في السوداع ا للوركة في مفس الوىت الذي كامت فيه الطريقتاع وىودي  الجهاد ومربعية الوتا: -

فاألفارىة بطديعتها يتوبسوع خيفة من السلطةس والصوفية راعْت  .(31)الوتا كذلك مربعية لول المواكل المتعلقة بممار ة 

ي ممار ته هذا التقليد اإلفريقي العتيق الذي يتجسد في أع الزعيا الوقيقيس في مظر األفارىةس هو ذلك الذي يتِسا بالمرومة ف

. لقد حطمت الصوفية الووابز بين (32)الرعية للوتا؛ فف يتعسف وال يجورس وال يت ز األموال إال رباَف تفريقها على 

وذلك من حيث مهدت لها السديل ليرتقوا أعلى  ؛ا بين الُمريدين الدسطاف وبين الوين مداشري الراعي والرعيةس وأتاحت تواصفي 

دَ مخاوَل أولسك ا بما بَدَّ ل اإل في الصوفي ثورة ومفذي "وهتذا شتَّ ؛ (33)شجاعة ا أو رصيد من دربات ُ لمها بأثارة من عل

 .(34)الذين تُخامرها الريدةُ ويعتريها الوذر إزاف السلطة"

 

اس هو األ اس الذي تأ س عليه هذا الفترس مفهوي اإلصفح في الفتر الصوفيس عمومي أع في ما من شك  مفهوي اإلصفح: -

ال ظر عن  وبِغض ِ  وذلك من خفل إصفح ال فس والجسدس وإصفح الفرد ب اف على ذلكس كي تصل إلى إصفح المجتمع.

ن تتد اهما الطريقتاعس فإع كلتا الطريقتين دخلتا في حروب في غربي إفريقيا كاع شعارهما فيها يمفهومي التخلية والتولية اللذ

السجال الفتري والوعري بين ويعتس ل ا  ته من شوائب وأدراع الوث ية وما إليها.هو مفسه؛ أال وهو إصفح المجتمع وت قي

الفقهاف والمتصوفة والمتتلمين في المجال الو قيطي الموريتامي في القرمين األخيرينس بل في المجال الصوراوي والسودامي 

 .(35)ا من تلك السجاالت الميداميةا كديري بامدي  ساعمومي 

 

حيث ي ص عليها  ؛رغا أع الزيارة المم وعة لدى التجامية هي زيارة التعلق والتدرك واال تمداد والتفاعل:فلسفة التسامح  -

فإع  يدي إبراهيا الرياحي  س(36) الصودةاس المعدودة في شروط شرطي  23شرط الطريقة التجامية الرابعس من أصل 

ر عن ؤثَ هذاس ويُ . (38) الت تيةبوين ىادري من الدتائية ل تو َّ  -(37) التجاميوهو رابع اآلخذين عن  يدي أحمد - التومسي

أىطاب من التجامية أخذها عن مظرائها من الطريقة القادريةس كما هي حال الواج عمر الفوتي التجامي الذي أخذ في طريقه 

وأفاد اإلماي الوين  .(39) الرياحيل به في ىصيدة إلى الوج عن ىطب الدتائية القادرية الوين  يدي أحمد الدتاي ابن المتو َّ 

توفي   ة و سال به أي ي أع الوين باي الت تي القادري حفيد المتو َّ  -ل بهوهو حفيد المتو َّ - ابن العفمة  يدي مومد بن بادي

التجامي من العفمة مومد يويى بن  ليمة  دَ رْ كاع ىد أوفد أحد تفمذته إلى مدي ة ال عمة بموريتاميا ليأخذ له الوِ  سي1927

 الوجوعن الفوتي التجامي أخذ السلطاع مومد بلو القادري في كاتسي ا ب يجيريا لدى عودة األول من . (40)ومسي ال عماويالي

ومُقل عن الواج عمر الفوتي أمه كامت لديه عفىات مع الس و ية وأمه زار الجغدوب حيث كامت الزاوية الس و ية  .(41)

مرا مؤلف كتاب "زهور الدساتين في تارين السوادين" أمه كاع يجمع بين وىد تواتر عن الوين مو ى ك .(42) ليديافي 
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هـس ىصيدة يرثي فيها 1282المتوفى س (44) القادريوللوين أحمد الدتاي الت تي  .(43) والقادريةالتجامية  سالطريقتين

 .(45)الواج عمر الفوتي كامت ضمن متتدة أحمد التدير المدمي بن الواج عمر تال الفوتي في  يغو

 

 أ رار ا تمرارية التفاعل المتدادل .4

الم طقتين ما من شك في أع القوافل التجارية كامت مسالتها القديمة تصل غربي إفريقيا بوماليهاس وكامت عامل ربط بين 

عظيمة في ا أبو القا ا  عد هللا عن المستورق الفرمسي دوفيرييهس ىوله: "إع للدتائية )القادرية الت تية( أمفكي  وي قل س(46)

توات... والدتائية هي مفتاح الطريق من الجزائر إلى توات إلى تمدتتو". كما مقل عن الرحالة األلمامي ه ريتش بارثس ىوله: 

 .(47)"إمك ال تتاد تعرل هل الدتائيوع من تمدتتو أو من توات لتثرة أمفكها وترددها ه ا وه اك"

 

وية التي تعدر الصوراف التدرى تمر بالوواضر الت تية كالمدروك في أزواد وكامت أربعة من المسالك الستة للقوافل الصورا

وأىدلي ووالن في ب وبي غربي الجزائر. والمسالك المذكورةس تخرج ىوافلها من فاس ومت اس عن طريق الساورةس ومن 

  مدي ة الجزائر عن طريق األغواطس ومن م طقة بسترة وتقـرت وورىلةس ومن طرابلس وغدامس.

 

ا للعدورس عن ا لهما أو مركزي ال إليهما مسلتاع آخراعس على األىلس تمثل الوواضر الت تيةس في تتامت بموريتامياس م طلقي يُ 

 .(48)ا لهاطريق مدي ة ىصر الدركة. كذلك كامت القصور الت تيةس لفترة طويلةس ىدلة ألركاب الوجيج وم طلقي 

 

هذاس وىد تد ى عدد كدير من  تاع حواضر كو قيط وتجتجة في موريتاميا ومن  تاع غربي مالي وب وبي وب وبي شرىي 

موريتاميا التجامية بفرعيها الوافظي والوموي؛ وأغلدها من ىدائل ذات امتدادات ه ا وه اك. وكذلك تد ت أعداد كديرة في فوتا 

ا والس غالس وفوتا بالوع في غي ياس وخاصة من شعب الفُفع ذي االمتدادات ضفتي مهر الس غال بين موريتاميعلى تورو 

اس أ ياد بفد السوداع اس الطريقةَ التجاميةس وام ووا توت لواف الواج عمر الفُوتي. وكامواس خفل أربعين عامي العري ة بغرافي  

 دتتو إلى المويط األطلسي.ممن ت

 

دتتو وفي ميتمثل في مؤ سات التعليا القادرية في ت ةفريقيإل فمية في القارة اإل"إع ثامي مجاري الدعوة ا يقول ي. موري:

بعض الزوايا التجامية. لقد برهن اإل فيس في هذه المرحلة الوا مة من تاريخهس على حيويته الفائقة وعلى أهليته لفمتوار. 

 .(49)ايا وبهاد الواج عمر ورباله"وْل ذُكر حركات شعب الفُفع ومواط ُمريدي الطرق الصوفية وتتاثر الزو

 

"إع التقدي الذي أحرزه اإل في يعود الف ل فيه إلى شعب الفُفع وإلى  مؤلف كتاب غي يا الفرمسية: ويقول آمدريه آر ين

الثاموية الواج عمر. إضافة إلى مفوذ الطرق الصوفية؛ فهي أمجع و ائل ال  ال. ولقد أىاي موائن الطريقة التجامية المدارس 

    .(50)في كامتاع وكذلك االبتدائية. وبرز علماف كاع لها الف ل التدير في مور اإل في في إفريقيا الغربية والومالية"

 

ثا كاع لإلرادة السيا يةس في ظل الدول الوديثة في الم طقةس دورها في تد ي الطرق الصوفية وتوظيفها في دبلوما يتهاس بل 

مواط ي الدولة مفسها. وزاد من تفاىا دور الطرق الصوفيةس في الم طقتينس فوُل الدول في تلدية تطلعات  د ِ ْطب وُ وفي خَ 

 عضوطموحات شعوبها؛ مما زاد من االرتماف في أح اع الطرق والتودث بهاس مثلما بدأ التثير من شعوب الم طقتين ي

 .(51) والودةك دها كمفذ ولُومة في أوىات ال  القديلة ويمج ِ على بال وابذ 
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أما األخطار الداهمة في الم طقتين: كالتودد )األصوليةس اإلرهاب(س والتخول من ذوباع الهويةس فتاع لها هي األخرى فعلُها 

 في أع يُْ صب وي تصب التصول في موابهة التطرل.

 

 مستقدل التفاعل المتدادل  .5

واإلرادة السيا يةس وممو  -ا في أ رار ا تمرار التفاعل ا آمفي ليع كما مرَّ - ه الك موددات ِمن ىَديل: االمتدادات القدلية والعرىية

ا في مستقدل التفاعل المتدادل بين ا كديري اال تثماراتس ومقاومة التطرلس وال زاعات القائمة؛ من شأمها أع تلعب دوري 

س م ذ أكثر من خمسمسة   ة مرت الم طقتين. أضف إلى ذلك فول الدولة في كثير من األحياع. وهي موددات تعمل عملها

 على دخول التصول إلى إفريقيا ب وب الصورافس وإع اختلفتس اليويس بعض المصطلوات.

 

اس يؤثر ويتأثر بجملة متغيرات إع مستقدل التفاعل المتدادل بين الم طقتينس في المجال الصوفي أ ا ي  :س يمت  ا القولوإبماالي 

 لي:بيو يا ية واىتصادية؛ ملخصها فيما ي

 عفىات الدول المغاربية مع أوروبا وخاصة التدادل التجاري بي ها.  -

  وضع الصوراف.  -

 ا تمرار فول اتواد الدول المغاربية في توطيد العفىات التجارية بين أع ائه. -

 تصاعد اال تثمارات المغاربية في غربي إفريقيا مع ضعف التدادل التجاري بي ها. -

 الم افسة المتزايدة من شركاف ومستثمرين خاربيين بما في ذلك الصين وتركيا واله د وأوروبا.  -

 .(52) التجاميةالت افس بين الجزائر والمغرب على ريادة الطريقة  -

 

ا للفوائد السيا ية والم افع مظري  س(53) ضعفهس فإع ذلك ال يع ي ىصور المودد الدي ي أو لت ه رغا كل هذه االعتدارات

التي من المتوىع ت امي دورها  س(54) الدي يةاالىتصادية وكذا المصالح الوط ية التي يمتن ب يها من خفل ا تثمار العوامل 

 .(55) اإلفريقية"الدبلوما ية الوعدية" بين الوعوب المغاربية والوعوب  ها في تعزيزمال

 

السيا ة أع يتوع ثمة ت ظيا مؤ ساتي مستقل عن والسؤال المطروح هو: هل يتوتا مع ت امي الدور الصوفي وإىوامه في 

فريقيا؟ وهل يمت  ا الت دؤ بميفد إل ويُديا التفاعل المتدادل بين الدول المغاربية وغربي الطرق مفسهاس ولت ه بامع لهاس يسه ِ 

 ما بي هما؟ طقتينس بوتا التفاعل المتدادل فيرابطة أو بامعة صوفية أي كوم ولث صوفي يجمع بين الم 

 

 .باحث مؤلف في تارين وآداب الصوراف التدرى والسوداع الغربي -يحيى سيدي أحمد عبدي* 

 

 مرابع 
 :(2018 آب/أغسطس 1 )تارين الدخول:س 2018 كاموع الثامي/ي اير 7 سس موىع أماع"صوفية إفريقيا.. تعددت الطرق وتوابهت األوراد"  (1)

dostor.org/5552-http://www.aman 

 .192ص س1ط  س(1983بيروتس  سعالا التتب)التدصير في الدين وتمييز الفرىة ال ابية عن الفرق الهالتينس  سطاهر بن مومدس اإل فرايي يرابع:   (2)

 وابن عساكر: تارين دموقس تربمة أبي الوسن األشعري.

 الويعة مما عرضه لإليذافس من أوائل الداعين لألشعرية في القيرواع.رل بمواىفه ضد هـس عُ  359إبراهيا بن عدد هللا الزبيري القفمسيس ت.   (3)

ويو ف بن مو ى  س(474هـ(س وكذلك كاع أبو الوليد الدابي )ت.544اس وكذلك القاضي عياض )ت. هـ( أشعري  430وكاع أبو عمراع الفا ي )ت.   (4)

 .هـ(543وأبو بتر بن العربي )ت. سهـ.( 520التلدي )ت. 

(5) 5 - Saint Augustin, Les Confessions de Saint Augustin, traduit par M. Moreau, 1864, Id, la cite de dieu, texte trad. 

par G. Combrs, (Dexléa de Brouwer, 1959). 

(6) Apulée, Apologie. Florides, VI, métamorphose, traduit par Paul Valette, (collection Budé, 1954). 

(7) Tertullien, Apologétique, texte établi et traduit par Jean-Pierre waltzing, troisième tirage, (les belles lettres, Paris, 

1971). 

http://www.aman-dostor.org/5552
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مسامية والو ارة س بامعة وهراعس كلية العلوي اإل(أطروحة ل يل الدكتوراه)عقائد ما بعد الموت ع د  تاع بفد المغرب القدياس  سمومدس بن عدد المؤمنا (8)

 . 7إلى  4س ص 2011/2012اإل فميةس 

 رابع كذلك:

Douté, Edmond, Notes sur l’islam maghrébin, (Ernest Leroux, Paris,1900). 

 .41ص س1ط  س(1991دار الغرب اإل فميس بيروتس ) س1ج س تارين الجزائر الثقافيس بو القا اأس  عد هللا (9)

مي لد اعس المؤ سة الوط ية للتتاب بالجزائر باالشتراك مع دار الغرب اإل فس )2ج س تارين الجزائر في القديا والوديثس مومدمدارك بن س الميلي (10)

 .247س ص(1986

دفين  أبو مدين شعيب األمدلسي أخذ التصول عن أبي يعزى ولقي الوين عدد القادر الجيفميس ا توطن بجاية ودرس فيها ر الة القويري وغيرهاس (11)

 .ي1194لـ هـ الموافق  591تلمساع المتوفى   ة

 .52س صمربع  ابقتارين الجزائر الثقافيس  عد هللاس  (12)

 .17س ص(2002س بيروت سدار الدراق)س الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ومواطهاس صفح مؤيدس العقدي (13)

(14) “Tradition musulmane et tradition africaine dans la société malinké”, in Sociétés africaines, monde arabe et culture 

islamique, cycle de conférences, (Mémoires du CERMAA, 1, Paris, 1979), p. 113 

 .1/3 (س1866 سدعلي)مزهة الموتاق في اختراق اآلفاق: صفة المغرب والسوداعس توقيق دوزي ودي غويهس  س الوريفسمظر: اإلدريسيا (15)

مع بصاحب كامو. ابتمع المغيلي باألمير السومغامي الواج أبي عدد هللا مومد بن أبي بتر الملقب بأ تيا وله بواب على أ سلة األمير موهور كما ابت (16)

 .106ص س 5 ج ساإلعفي بمن حل مراكش وأغمات من األعفي سالعداسس براهياإبن ارابع: 

  . 2(س ط 1970) ساإل في في ميجيريا سهللا آدي عددس األلوري (17)

ي. حج ولقي الوين  يدي أحمد التجامي وأخذ ع ه الطريقة ثا عاد إلى موريتاميا فأخذ ع ه  يدي مولود فال اليعقوبي الذي أخذ ع ه 1830توفي حوالي  (18)

مدوة ذكرى مرور مستي   ة على ميفد  س فيالفوتي والمغرب الواج عمر سأحمدس عدد التريا ال اىل الفوتجلي شين الواج عمر تال. رابع: األزمي

 .194-188 ص (س2001س الرباطس ةفريقيم وورات معهد الدرا ات اإل)يس 1797/1998 الوين الواج عمر تال

س مركز الجزيرة للدرا اتس 2014 آب/أغسطس 7س "المصالح الويوية والوسابات اإلىليمية والدولية سالسيا ة المغربية في إفريقيا" سخالد سالوتراوي (19)

 https://bit.ly/2Mn6fhC (: 2018يوليو/تموز  1)تارين الدخول: 

(20) Taj, Mehdi, “Sécurité et stabilité dans la Sahel Africain”, collège de défense de l’OTAN, NDC occasionnel paper 

19, décembre 2006, p. 6. 

 ي.1996الديدابة: د تور   ة  (21)

% من اال تثمارات المغربية المداشرة ذهدت إلى دول إفريقيا ب وب الصوراف خفل الفترة 66للدووث السيا يةس أع  OCP يُظهر تقرير موره مركز (22)

 تموز/يوليو 31تارين الدخول: ) للت ميةسا لديامات الد ك اإلفريقي وفقي  2017% في 88س وارتفعت هذه ال سدة لتصل إلى 2013 -2008الزم ية 

2018):africa-saharan-sub-in-invest-to-continues-https://globalriskinsights.com/2017/05/morocco  /  

مومد خي ر  بامعة سلقيت على طلدة المابستيرمواضرات أُ س "التهديدات األم ية للدول المغاربية في ضوف التطورات الراه ة" سامو دس برىوق (23)

 .10 س ص2006/2007بسترةس كلية الوقوق والعلوي السيا يةس ىسا العلوي السيا يةس 

 مربع  ابق.س "صوفية إفريقيا.. تعددت الطرق وتوابهت األوراد" (24)

مسدة إلى الوين مومد الوافظ العلوي التجامية الفوتية مسدة إلى الواج عمر الفوتي من ىومية التتارير الم تورين في ضفتي مهر الس غال. والوافظية  (25)

كاع للتجامية في الس غال وخاصة أتداع  سالعرىية 1989الذي كاع أول من امتورت التجامية في موريتاميا على يده على مطاق وا ع. ففي أحداث   ة 

س بي ما كامت شخصيات موسوبة على ىومية وا إليها في خ ا األحداثؤبراهيا مياس دور كدير في مجاة أعداد كديرة من الموريتاميين لجإالوين 

ةس ال يتاد يوبد أي التتارير متهمة بإشعال فتيل األزمة والت تيل بالموريتاميين في الس غال. وعدا عن أخذ الوين يب بن التار الت تي عن القادرية الفاضلي

مفس الويف عن الُمريدية الس غالية  لْ لقلقمي وبين القادرية الت تية. وىُ تواصل أو ت سيق أو تثاىف ما بين القادرية الفاضلية مسدة إلى الوين مومد فاضل ا

 ا لتوثيق الصفت من بديد.في عفىتها بمصدر أخذها آل الوين  يديس وإع كامت ثمة مواولة بادة مؤخري 

المغرب بفعل مواور ا تقطاب إىليميةس تتجاوز أدوار "الموريتاميوع يتفوصوع أبعاد وامعتا ات زيارة ملك المغرب لداماكو وأبيدباع  سعدد هللاس مولود (26)

 .2013 آذار/مارس 24موريتاميا والجزائر"س القدس العربيس 

 تموز/يوليو 29 )تارين الدخول:يس 2014 آذار/مارس 6س عواصاس "الدبلوما ية الروحية للمغرب توقق متا ب في غرب إفريقيا" سيو فس لخ ر (27)

2018): /m.comhttp://www.awassi 

 تموز/يوليو 30 )تارين الدخول:س 2016 حزيراع/يوميو 24س أمداف تومسس "التصول إ في تومس الوعدي"امظر:  – 28 (28)

2018): tounes/2016/06/24/19-http://www.kapitalis.com/anbaa 

  .84 -77ص (س2012 آذار/مارس س15العدد ) سدورية كاع التاريخية س"علماف من ت دتت في المغرب األىصى"س لوسنس تاوشيخت (29)

  . عن:28-26اإل في في إفريقيا الغربيةس ص  سرابع: األب ديرم غهاي (30)

Al-Hafiz Al-Tidjani, Muhammad, AL-HADJ OMAR TALL 1794-1864 Sultan de l'Etat Tidjanite de l'Afrique 

occidentale, Traduit de l'arabe par Fernand Dumont, (Les Nouvelles Editions Africaines, Dakar, 1983). 

(31) Sanankoua, Bintou et Brenner, Louis, L'Enseignement Islamique au Mali, (Jamana, Bamako 1991), p 11. 

عتقاد الجاري... أع كل "وم ها اال ة:يقول الواج عمر تالس عن ذلكس في الفصل الرابع من الرماحس ع د حديثه عن الوجب التي تُوول دوع معرفة الوالي (32)

 ق أمواله لعداد هللا بخيل".من رأوه ال يُفر ِ 

(33) .218 ., p)1966 édition, ème3 aris,P(Afrique noire occidentale et centrale,  ,Jean Canale,-Suret  

(34) Coulon, Christian, Les musulmans et le pouvoir en Afrique noire, Karthala, 1983, p. (7-8), (12-13) et 15. 

اإلماي مومد بلو بن  سبن فوديا. (1996م وورات اإليسيستوس الرباطس )ضالة األديبس توقيق بمال ولد الوسنس  سمدوبهإابن  سالتيويتيرابع:  - (35)

الوعر الو قيطي في القرع الثالث عور  سبمال أحمد سولد الوسن. (1964 سوزارة األوىال المصرية) سإمفاق الميسور في تارين بفد التترورس عثماع

س توقيق يويى ولد  يدي الطرائف والتفئدس الوين  يدي مومد سالخليفة الت تي. (1987 سفي األدب من بامعة تومس أطروحة دكتوراه)س الهجري

 س"السيا ي في إفريقيا الغربية: بهاد الففع في القرع التا ع عور واالمدماجاإل في "س تييرمو مختار سباه. (2011دار المعرفةس الجزائرس )أحمدس 

 .(2000س 1مجلة المغرب اإلفريقيس العدد )

 .(1901مصرس )بواهر المعامي وبلوغ األمامي في فيض  يدي أبي العداس التجاميس  سعلي حرازي بن العربي سالفا يبراده المغربي  (36)

 .الدغية ع د ىول الم ية س يدي العربي بن  يدي السائح (37)

"ىصيدة ور الة إلى مومد الت تي من إبراهيا بن عدد القادر بن أحمد  في المتتدة الزي ية بوبديهة شمالي تمدتتو ع واع 819يومل المخطوط رىا  (38)

أتو ل* لما ألح علي داف مع ل*  هـ. وفي فهر ة المخطوط:" أولها: بمومد لمومد1266هـ". والصواب 1226الرياحي التومسي أبو إ واق المتوفى 

المتتدة الزي يةس بوبديهةس ماليس فهر ة عدد القادر  سرابع: فهارس المخطوطات اإل فميةعالجته لتن بغير طديده* والدرف كيف بف طديب يوصل. 

 .(2006مؤ سة الفرىاع للتراث اإل فميس ل دعس )مما حيدرةس تورير أيمن فؤاد السيدس 

 (. متتدة مما حيدره للمخطوطات والوثائقس ت دتتوس مالي)س رماح حزب الرحيا على موور حزب الربيا. مخطوط بدوع رىا. الواج عمر ستال الفوتي (39)

 .2008آذار /مارس 15 سمقابلة مع اإلماي الوين ابن العفمة  يدي مومد بن بادي في زاويته في حي تهقارت في مدي ة تم را ت ب وبي الجزائر (40)

(41) - Al-Hafiz Al-Tidjani, AL-HADJ OMAR TALL 1794-1864 Sultan de l'Etat Tidjanite de l'Afrique occidentale, op, 

cit, p. 27-29. 

 أخذ الطريقة التجامية. -أي مومد بلو -وفيها بالورل الواحد: وبلغ ا أمه

س ىال: أخدرمي  يدي أحمد الوريف أمه كامت لديه عفىات مع 349صفوة مقل ذلك الوين شتيب أر فعس في كتاب حاضر العالا اإل فميس في ال (42)

شتيب أر فعس  ة األ تاذ عجاج مويهضس بقلاحاضر العالا اإل فمي: لوثروب  توداردس تربم)أي الواج عمر( زار الجغدوب. رابع:  الس و ية وأمه

 .3(س ط 1971دار الفترس )س 4وج  3ج 

 .2012شداط /فدراير 28كمرا في امواذيدو بموريتاميا مقابلة مع السيدة ميمومة  (43)

https://bit.ly/2Mn6fhC
https://bit.ly/2Mn6fhC
https://globalriskinsights.com/2017/05/morocco-continues-to-invest-in-sub-saharan-africa/
https://globalriskinsights.com/2017/05/morocco-continues-to-invest-in-sub-saharan-africa/
http://www.awassim.com/
http://www.awassim.com/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2016/06/24/19
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2016/06/24/19
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ا بالوين  يدي الدتايس هو ابن الوين  يدي مومد الخليفة بن الوين  يدي المختار التدير الت تي. كاع ذا باع طويل الوين أحمد الدتاي المعرول أي ي  (44)

له ر ائل كثيرة ومتاتدات مع علماف و فطين وملوك عصره. بمعته  سا غزير اإلمتاج في مختلف ضروب الوعر وأغراضها مطدوعي في العلا شاعري 

ر رثاه الوين بالواج عمر الفوتي صودة أث اف ربوع هذا األخير من الوج وا توهد في كتابه الرماح ب ُدٍَذ من كفي الوين الدتاي. ولما توفي الواج عم

 الدتاي.

. ومتتدة أحمد التدير المدمي المذكورة هي المتتدة العَُمرية التي a/5519/54فرمسية توت رىا توبد مسخة من مفس القصيدة في المتتدة الوط ية ال (45)

 ص اديق موملة بالتتب إلى فرمسا. 4وأر لوا م ها  1890صادرها الفرمسيوع لما ا تولوا على  يغو   ة 

م وورات كلية اآلداب والعلوي اإلمسامية )اللغة العربية والثقافة اإل فمية بالغرب اإلفريقي ومفمح من التأثير المغربيس  سعدد العليس الودغيري (46)

 (. 2011 سبالرباط

ا من ثيَر مما يفسر بامدي في داكار بالس غالس الت والجزائر المغربتلخص ر التاع بعث بهما الخليفة العاي للطريقة الت تية الدومعامية بالس غال لسفارتي  (47)

ا عن  لفس المتسلسلة من لدع أوائل آباف ك تة األىدمين؛ ثة خلفي "وفافي لديعة اإل ماعيليين المتوارَ  أ رار التفاعل المتدادلس فمما باف في الر الة األولى:

ن ورافهاس وا تتتدوه ا في وفد م هاس فدايعوه ع ها وعمَّ إذ كاموا كلما توفي خليفة من اإل ماعيليينس وىاي من بعده ولي أمره وعهدهس أوفدوا عليه عي ي 

اآلع موبود كلها أو بع ها...ورغدة في ربط أواصر الرحا  فمتاتدتهاا لخاصتها ولعامة مواليها من بميع المغاري والمفزيا السلطاميةس توريري 

ين في امجصاع بالس غال متطلع إلى مواصلة العهد معتا وربط الصفت مع وعفئق الروح. فإم ا في الخففة الت تية القادرية آلل الوين بومعامة الت تي

س وكذا الزوايا الت تية القادرية وخاصة المختارية في: رباط الفتحس وفي  طاتس وفي حي صدراتهس في مدي ة مت اسس ومدي ة مراكشس وفي وادي درعة

س بووزت ا صورة 2014أيلول / دتمدر 17ل  يدي لوسن الهاملي". ر الة بتارين المدارس الت تية العريقة في ىصر الدركة ىرب اكليمياس ومدر ة آ

 ع ها.

الوقيقةس ممثلة في م طقة وفي الر الة الثامية:" وفافي للدفد التي مِيطْت بها علي ا التمائُاس وأول أرٍض مس بلودَما ترابُهاس أال وهي الجمهورية الجزائرية 

عزي حيث يرىد بدودما األوائل م ذ القرع السابع الهجري الثالث عور الميفديس ومدع مستغاما وتلمساع ووادي توات بوالية آدرار وخاصة بلدة 

الوين  يدي أحمد الدتاي الت تي مزيل والتة ابن الوين  يدي مومد الت تي مزيل فصك  سا بوصية الوالدميزاب والزاب حيث يرىد بدودما ىدل ذلك. وبِر  

ا ابن دفين عزي في بلدية تامست دائرة ف وغيل بوالية آدرار ابن  يدي يويى دفين عزي ابن  يدي يويى األب دفين عزي أي ي ابن الوين  يدي علي 

  يدي عثماع دفين عزي مفسها ابن  يدي عمرو الملقب دوماع دفين وادي ميزاب ابن  يدي عدد هللا الوريف دفين مستغاما ابن  يدي شاكر دفين

رحٌا وصَل هللا من وصلها وىطع هللا من  عايٍ  س وصودةُ عهدٌ  شهرٍ  س وصودةُ صودةٌ  يويٍ  "صودةُ  وب دفين الزيداعس حيث يقول:تلمساع ابن  يدي يعق

ية آلل الوين ىطعها. ورغدة في ربط أواصر الرحا وعفئق الروح مع إخوت ا في ربوع الجمهورية الجزائرية الوقيقة... فإم ا في الخففة الت تية القادر

 أي ا إلى ربط الصفت مع الزوايا الت تية القادريةس وخاصة مة الت تيين في امجصاع بالس غال متطلع إلى ربط الصلة والعهد معتاس وصوالي بومعا

س وزاوية آدرارالزاوية الرىادية في زاوية ك تة بوالية آدرارس وزاوية بدما شين الركب ال دوي في أىدلي الزاوية بدلدية أىدلي في دائرة آولف بوالية 

الر الة بتارين  الوين  يدي المختار في الجديد بدلدية تامست دائرة ف وغيل في والية آدرارس وغيرها من الزوايا القادرية الت تية في الجزائر الوقيق".

 س بووزت ا صورة ع ها.2014أيلول / دتمدر 17

 (. 2009دار المعرفةس الجزائرس )ديواع الصوراف التدرى المدر ة الت تية والقصائد ال يراتس س يويى سرابع: ولد  يدي أحمد (48)

 س مربع  ابق.حاضر العالا اإل فميأر فعس رابع:  (49)

(50) Arcin, André, Histoire de la Guinée Française: Rivières du Sud- Fouta Dialo- Région du Sud Soudan, (Challamel, 

Paris, 1911). 

لى مفها من اإلشارات الواردة في المصادر حول أولية "ك تة"س أع القديلة كامت ت تور في مجال وا ع من األطرال الومالية للصوراف التدرى إ (51)

عدارة "مون أهل  األطرال الج وبيةس وحول المراكز الوسا ة مثل الممالح الصوراويةس وكامت ترتدط بزوايا صوفية معروفة وموترمة؛ فتامت

 والثامي عورعور الوركة الفترية في بفد ش قيط خفل القرمين الوادي  سعدد الودود )ددود( س ولد عدد هللا الزاوية" بمثابة بواز  فر للقافلة. رابع:

-92الرباطس الس ة الجامعية  -إلمساميةكلية اآلداب والعلوي ا -بامعة مومد الخامس)ي( بوث ل يل دبلوي الدرا ات العليا في التارينس 18-17) هجري ا

1993). 

 .2007يوليو/تموز  2س 244س العدد المساف "سالطريقة التجامية تتورك في دبلوما ية خفية لول مزاع الصوراف" (52)

 15س 1977 العددس الووار المتمدعس "االطريقة التيجامية مموذبي  ة:فريقيدور المودد الدي ي في دعا العفىات المغربية اإلس "عدد اإللهس الوداكي (53)

 :(2018 تموز/يوليو 20 )تارين الدخول: س2007يوليو/تموز 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102773 

ص  س1ط  س(2004الدي افس دار الثقافة لل ور والتوزيعس الدار ) سمسار الدبلوما ية العالمية ودبلوما ية القرع الوادي والعورينس عدد الهاديس بوطالب (54)

86. 

تصريح الوين عدد العزيز  ي  س"ا في تمتين الروابط الخاصة بين المغرب وإفريقياا متميزي الطريقة التجامية لعدت دوري " سوكالة المغرب العربي لألمداف (55)

 .2007حزيراع /يوميو 27كار اد سالخليفة العاي للطريقة التجامية في تيواوع بالس غال
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