
دور الطرقية في مقاومة االستعمار 

 الفرنسي

 الطريقة الرحمانية نموذجا

 
 

 عبد المنعم القاسمي الحسني

 
 

 
 الطريقة الرمحانية منوذجا:

 
يذكر محدان خوجة يف كتابه املرآة أن شيوخ  -

الطرق الصوفية هم الذين أمروا مجيع املواطنني 
زائر اجلزائريني ابلتعبئة العامة والدفاع عن مدينة اجل

 العاصمة بعد ختلي األتراك عن هذه املهمة. 
كشف الضابط دي نوفو يف كتابه اإلخوان   -

عن الدور الرئيس الذي أدته  1845الصادر سنة 
الطرق الصوفية يف مقاومة االحتالل، وحتدث 
النقيب ريتشارد عن ثورة الظهرة اليت قامت سنة 

مربزا الدور املهم الذي قامت به الطرق  1845
 فية يف هذه الثورة.الصو 
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ومن تقرير للمفتشية العامة حرر ابجلزائر سنة  -
يعرتف ابلدور اخلطري الذي تقوم به الطريقة  1864

الدرقاوية: "الدرقاوية كانوا معادين لنا كل العداء ألن 
 أنغايتهم كانت سياسية بوجه خاص، أرادوا 

إسالمية  إمرباطوريةيشيدوا من جديد صرح 
ه الطريقة منتشرة جدا يف اجلنوب ويطردوننا، إن هذ

ومن الصعب جدا مراقبتهم، لقد كانت ندوات 
 اإلخوان سرية وكانت أغلبية رؤسائهم معروفة". 

"إن مشائخ الزوااي خيتارون يف تدريسهم للقراءة  -
نصوصا من القرآن معادية لنا، مما حيطم فيهم 
وبسرعة الشعور الذي سعينا لتطويره فيهم من طرف 

وتعترب التأثريات الدينية من ألد أعدائنا  مؤسساتنا
واليت جيب أن خنشاها وخنطط هلا سياستنا، ولقد  
كانت القبائل األشد عداء لنا هي اليت تلك اليت 
ينتشر فيها التعليم اإلسالمي". من تقرير املالزم 

 .1846"بوسري" بعد ثورة 
وجاء يف تقرير القائد األعلى "دي توربيل" بتاريخ  -
، بعد االضطراابت اليت رافقت 1859أوت  4

املعارك اليت خاضوها ضد اجلزائريني ما يلي: " إن 
مبعوثني وفدوا من خمتلف أحناء الشرق وينتمون إىل 
جمموعة سيدي عبد الرمحن بوقربين الدينية الرمحانية، 
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اليت يسكن مقدمها األكرب سي املختار بواحة أوالد 
وقد كانت  جالل )بسكرة( ليسوا غرابء عما جيري،

أشغال جلان التجمعات اليت شرع فيها من نواح عدة 
 يف نفس الوقت موضوعا خلطبهم ومواعظهم".

لقد كانت السرية التامة اليت حتيط ابلزوااي، وما  - 
جيري داخلها، من نشاط شيوخها واليت مل يستطع 
االستعمار مبا لديه من إمكانيات ووسائل اإلطالع 

: " جيب على 1851نة عليها، يقول ماك ماهون س
اإلنسان أن يقضي حياته كلها يف الزاوية حىت يعرف 

 ما جيري فيها وما يقال فيها".
ويقول املؤرخ الفرنسي مارسيل إميريي: "إن معظم  -

الثورات اليت وقعت خالل القرن التاسع عشر يف 
اجلزائر كانت قد أعدت ونظمت ونفذت بوحي من 

ادر كان رئيسا الطرق الصوفية، فاألمري عبد الق
لواحدة منها وهي اجلمعية القادرية، ومن بني 
اجلمعيات املشهورة اليت أدت دورا أساسيا يف هذه 

 الثورات: الرمحانية السنوسية الدرقاوية الطيبية".
ويؤكد السيد أوكتاف ديبون املفتش العام  -

ومن مؤلفي كتاب  -للبلدايت املمتزجة ابجلزائر 
يف تقرير بعث  - 1897ئر الطرق الدينية يف اجلزا

به إىل جلنة جملس الشيوخ املكلفة ابجليش واليت كان 
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يرأسها "كليمانصو": " إننا سلفا جند يدا مرابطية 
 وراء كل هذه الثورات اليت يقوم هبا األهايل ضدان". 

الشيخ حمي الدين محل راية اجلهاد وحيملها بعده  -
اهدين يف ابنه األمري عبد القادر، وكان من أبرز اجمل

جيش األمري عبد القادر سيدي حممد بن عالل بن 
الويل الصاحل سيدي مبارك دفني القليعة وشيخ 
زاويتها، الذي توىل قيادة اجليوش وخاض كربايت 
املعارك يف نواحي وهران إىل أن سقط شهيدا يف 
معركة وقطعت رأسه ووضعت يف حراب من جلد 

  وأتباعه. وأرسلت إىل مريديه
شهدت منطقة  1845يناير من عام  يف شهر -

الظهرة معركة هامة أطلق عليها الفرنسيون " انتفاضة 
الطرق الصوفية"، وذلك ملشاركة العديد من الطرق 

: الرمحانية، القادرية، الطيببية، وانتقم احملتل -فيها ك
من عرش أوالد رايح الساكن جنوب مدينة تنس 

 ة. والذي كان له شرف املشاركة يف هذه الثور 
"  -ثورة الشريف حممد بن عبد هللا املعروف ب -

 - 1846بو معزة" يف منطقيت الشلف والونشريس )
من أتباع الطريقة الطيبيبة، استنفر القبائل  (:1847

واألعراش مبنطقة الظهرة والشلف والونشريس، 
واتسعت لتشمل التيطري واحلضنة وجبال ديرة وسور 
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الد جالل، حيث الغزالن، مث امتدت إىل نواحي أو 
وجدت الزاوية املختارية وشيخها اجلليل الشيخ 
املختار بن عبد الرمحن مقدم الطريقة الرمحانية كامل 

 الدعم واملساعدة.
ثورة البطل الشيخ بوعمامة، انتشرت ثورته عرب  -

مناطق عني الصفراء وتيارت وفرندة وسعيدة وعني 
 بعد ثالثة 1908صاحل وتوات، وكرزاز, تويف سنة 

عقود من الكفاح. وكانت ثورته امتداد لثورة سبقتها 
بقيادة أوالد سيدي الشيخ جنوب وهران، استمرت 

، وامتدت إىل جبل 1880إىل  1864من سنة 
أدرار، سعيدة،  عمور التيطري متليلي, ورقلة,

 غليزان، سور الغزالن....
ثورة بن انصر بن شهرة من الطريقة القادرية، بدأ  -

ووضع  1851اعتقل سنة  1846ة يعد للثورة سن
حتت اإلقامة اجلربية رفقة عدد كبري من أتباعه من 
رجال األرابع يف حمتشد قريبا من " بوغار". قال عنه 
الضابط الفرنسي " لويس رين": " كان ابن انصر 
بن شهرة املالح احلقيقي للصحراء". كما وجد 
املساعدة يف الزاوية الرمحانية بنفطة لشيخها مصطفى 
بن عزوز اليت كانت قبلة الثوار واجملاهدين، واستمر 

 1875بن شهرة يف كفاحه ضد االستعمار إىل سنة 
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حني أرغمه ابي تونس على مغادرة بالده، فيختار 
التوجه حبرا إىل بريوت مث دمشق اليت تويف هبا سنة 

1882. 
 

 الطريقة الرمحانية:
موضوع الطرق الصوفية من املوضوعات اليت تشغل 

الكثري من الناس، والعديد من الباحثني  ابل
واألساتذة والدارسني داخل اجلزائر وخارجها، واحلق 
أن للطرق الصوفية أمهية ابلغة يف اإلسالم، وذلك 
أهنا متثل اجلانب العملي من التصوف، وهو جانب 
ارتبط حبياة اجملتمعات اإلسالمية ومجاهري الناس، 

فية مواقف ال ويسجل التاريخ لكثري من الطرق الصو 
تنقصها الشجاعة إزاء مواجهة العدو أو الظامل، ورد 
الظلم والدفاع عن مصاحل الطبقات الفقرية 
املستضعفة، وذلك يف عزة مدهشة قل أن توجد يف 
هذا العصر، وال خيفى علينا دور الطريقة القادرية يف 
مقاومة االستعمار الفرنسي ابجلزائر، ودور السنوسية 

اف على أحد، وجند الدور نفسه يف ليبيا غري خ
قامت به الطريقة الشاذلية يف مصر جتاه احملتل، 
وحفاظا على مصاحل العباد، يف عصر الشاذيل 
نفسه, والطريقة الرمحانية من ضمن هذه الطرق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الصوفية اليت أدت دورا هاما يف اجملتمع اجلزائري 
 واجملتمع التونسي. 

زة وظاهرة دينية وهي متثل أحد املعامل الرئيسية البار 
روحية اجتماعية وسياسية هامة يف اتريخ اجلزائر 
املعاصرة، فمن أي زاوية تناوهلا وجدان الكثري من 
الفوائد والفرائد اليت تساعدان على فهم الكثري من 
احلقائق يف الناحية الدينية، الناحية السياسية، 

 الناحية االجتماعية. 
صوفية، نشأت يف  والطريقة الرمحانية هي طريقة دينية

اجلزائر يف أواخر القرن الثاين عشر اهلجري = الثامن 
عشر امليالدي، على يد مؤسسها الشيخ حممد بن 

، ففي سنة (ومنه أخذت امسها)عبد الرمحن األزهري 
أسس الشيخ زاويته بقرية آيت إمساعيل  -ه 1183

ومنها انطلقت الطريقة الرمحانية اليت كانت تسمى يف 
 طريقة اخللوتية.البداية ال

وهي طريقة تدعو إىل الصفاء والعودة إىل املنابع 
كما جند ذلك يف مصادرها   - األوىل لإلسالم

، وهذا ال ميكن الوصول إليه -ومراجعها األساسية 
إال عن طريق تطهري النفس وختليصها من الشوائب 
والرعوانت اليت متنعها من الوصول إىل جناب احلق، 

ع مراحل أو أنفس بواسطة وجيب عليها قطع سب
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الطريقة وفصلها يف رسائله  سبعة أمساء، شرح هذه
الكثرية واملتعددة اليت كان يرسلها إىل أتباعه 
ومريديه، والذين كان يطلب منهم أال يبقوها أبيديهم 
بل يبعثوا هبا إىل غريهم لكي يستفيدوا منها، مث تعود 
إليه يف آخر املطاف، وهي طريقة عرفت جناحا  

ريا، وطبقها أتباعه ابحلرف، مما أدى إىل سرعة كب
انتشار الطريقة الرمحانية يف القطر اجلزائري، وقد 
عرفت هذا االنتشار الواسع يف حياة مؤسسها 

 نفسه. 
والشكل العام يف التنظيم يف الطريقة الرمحانية متشابه 
مع بقية الطرق األخرى، فهناك الشيخ أو املعلم 

كل الطاعة، وهناك املقدم الذي يكن له املريدون  
وهو الذي ينوب عن الشيخ يف بعض املهام 
والوظائف، وهناك املريد وهو حمور العلملية الرتبوية 

 يف الطريقة.
 -على ما يذكره أتباعها  -وهتدف الطريقة الرمحانية 

إىل اجلمع بني املنهجني املعروفني يف الفكر 
 اإلسالمي:

ة التمسك منهج العلماء الذين يرون ضرور  - 1
 أبحكام الشريعة اإلسالمية.
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منهج الصوفية الذين يرون ضرورة التمسك  - 2
  ابلتجربة الدينية.

أما مؤسس الطريقة الرمحانية فهو الشيخ املؤسس 
: فهو (]1[1)سيدي حممد بن عبد الرمحن األزهري

 حممد بن عبد الرمحن...بن فاطمة بنت رسول هللا 
م, 1715 =-ه 1133, ولد حوايل سنة (]2[2)

، وإىل (]3[3)بقرية بوعالوة، اليت تقع ببالد جرجرة 
هذه األرض ينسب، كما لقب ابألزهري نسبة إىل 

 األزهر الشريف الذي جاوره مدة طويلة. 
نشأ ببالد زواوة، تتلمذ يف بداية أمره على يد الشيخ 
الصديق بن آعراب، مث ذهب إىل احلج يف حوايل 

-ه 1152يل سنة التاسعة عشر من عمره أي حوا
، ويف طريق عودته أعجب (]4[4)م1734= 

ابألوضاع العلمية مبصر فاستقر هناك جماورا لألزهر 

                                                 
مناقب الشيخ األزهري: علي بن عيسى العصنوين، خمطوط ابملكتبة الوطنية ابحلامة، ( عن ترمجة الشيخ حممد بن عبد الرمحن أنظر: 1]1[

، اتريخ اجلزائر 1995، 1بريوت، ط أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة, د حيي بوعزيز، دار الغرب اإلسالمي، ، 945حتت رقم 
، 407/ 2, ج 1985, 2، تعريف اخللف, أبو القاسم احلفناوي, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط 47/ 4العام, عبد الرمحن اجلياليل، ج 

ور الشيخ إبشراف الدكت , معجم مشاهري املغاربة, إعداد مجاعة من األساتذة,533/  10دائرة املعارف اإلسالمية, مادة رمحانية، ج 
 .37ص  ,1995بوعمران، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

 .457ص  2( احلفناوي: تعريف اخللف برجال السلف، ج 2]2[
( جرجرة: قسم من جبال األطلس إبفريقيا، ميتد إىل مشال اجلزائر وإىل جنوب شرقي جباية، أهله من قبائل الرببر، دائرة املعارف، لبطرس 3]3[

 .426/  6البستاين، ج 
 .533/  10( أنظر: دائرة املعارف اإلسالمية، مقال "رمحانية " ج 4]4[
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الشريف، وتلقى العلوم على أيدي علماء أجالء 
 منهم: 

" -أمحد بن حممد بن أيب حامد العدوي املعروف ب
(, علي بن أمحد -ه 1201)ت (]5[5)الدردير"

لشيخ علي ا (،-ه 1189ت )(]6[6)الصعيدي
 ، وعلى يد-ه 1173املتويف سنة  (]7[7)العمروسي

 .(]8[8)(-ه 1173"املنور التلمساين ")ت 
وبعد حتصيل العلوم الفقهية من هؤالء األعالم، اجته 
إىل الشيخ حممد بن سامل احلفناوي اخللويت، وسلك 

، الذي كلفه بنشر الطريقة والدعوة (]9[9)على يديه
فأقام ست سنوات يف دار  يف بالد السودان واهلند،

يقرئ السلطان ويدعو إىل سبيل ربه  (]10[10)فور
ابحلكمة واملوعظة احلسنة، حىت صار له أتباع  
كثريون، وحصل له اإلقتداء يف هذه املنطقة، مث أمره 

                                                 
، 181/  1( الدردير: أنظر ترمجته يف هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني من كشف الظنون إلمساعيل ابشا البغدادي ج 5]5[

/  1بات ومعجم املشيخات واملسلسالت حملمد بن عبد احلي الكتاين ج . فهرس الفهارس واألث1992دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
 .32/  2, عجائب اآلاثر للجربيت ج -ه 1347، املطبعة اجلديدة يف فاس 293

/  3ج  -ه 1206( أمحد الصعيدي العدوي: أنظر ترمجته يف سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، حملمد خليل املرادي املتويف سنة 6]6[
 . 260/  4، األعالم مج 29/  7، معجم املؤلفني ج 769/  1، هدية العارفني ج 206

، 285، 284/  4، األعالم مج 768/  1، هدية العارفني ج 86/  7( الشيخ علي العمروسي: أنظر ترمجته يف معجم املؤلفني ج 7]7[
 . 301/  1اتريخ اجلربيت ج 

 .9/  2ارس لعبد احلي الكتاين، ج ( املنور التلمساين: أنظر عنه فهرس الفه8]8[
 .533/  10, أنظر: دائرة املعارف اإلسالمية مج -ه 1171( أدخله الشيخ احلفناوي يف الطريقة اخللوتية سنة 9]9[
لناحية ( دار فور: مديرية ابلسودان وعاصمتها الفاشر غرب السودان، كانت يف القدمي مملكة أسستها القبائل العربية اليت انتشرت يف ا10]10[

 .174/  10الغربية لبالد السودان، حوايل القرن التاسع اهلجري، أنظر دائرة املعارف لبطرس البستاين، ج 
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شيخه ابلعودة إىل القاهرة وألبسه اخلرقة وكلفه 
ابلتوجه إىل اجلزائر لنشر الطريقة هناك, وكان ذلك 

 م.1764= -ه 1183سنة 
استقر الشيخ بن عبد الرمحن فرتة مبسقط رأسه، مث  

ة" قرب مدينة اجلزائر, واستقر -انتقل إىل قرية "احلام
هناك وتصدى للتعليم ولنشر الطريقة اخللوتية، 
والتف حوله عدد كبري من الطالب، فعال صيته 
وذاعت شهرته، وبىن زاويته اليت اختذها مركزا لنشر 

 قى لإلخوان واملريدين. الطريقة وملت
ة" -"احلام-ومل متض فرتة طويلة على استقراره ب

حىت بدأت املشاكل واملتاعب ترتى من طرف علماء 
داي -الظاهر، فبدأوا بشن احلمالت عليه وإاثرة ال

حممد عثمان عليه، مما جعله ينصب له جملسا 
للحكم يف أمره وللنظر يف االهتامات املوجهة إليه، 

على آرائهم الباطلة وبرئ من هتمة وظهرت حججه 
 الزندقة اليت وجهت إليه.

وابلرغم من موقف الداي إال أن الشيخ رأى وجوب 
مغادرة اجلزائر والعودة إىل مسقط رأسه آيت 
إمساعيل جبرجرة وأسس هناك زاوية جديدة وتفرغ 

 للتعليم والطريقة.
 م. ودفن بزاويته. 1793=  -ه 1208تويف سنة 
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عبد الرمحن األزهري جمموعة كبرية من ترك الشيخ بن 
التالمذة كانوا بدورهم من شيوخ الطريقة ونشروها 

ذته: علي بن -ر تالم-ن أشه-يف خمتلف البقاع، وم
عيسى املغريب، عبد الرمحن ابش اترزي، حممد بن 

 ايل والد محيدة العمايل...-عزوز الربجي، حممد العم
يف  ه، فيذكر الشيخ احلفناوي-أما عن مؤلفات

ري -تعريف اخللف برجال السلف: " أن لألزه
رسائل كثرية يف تعليم اخللق وإرشادهم إىل طريق 

ال طريقته، ولو -اخلري، اعتىن جبمعها أكابر رج
طبعت لكانت جملدا كبري احلجم كثري العلم 

"(11]11[). 
، (]12[12)ومن أشهر مؤلفاته: رسالة فتح الباب

، (]14[14)فاتر، دفرت الد(]13[13)رسالة طي األنفاس
وهو شرح لقصيدة  (]15[15)شرح على الريفاوي

قوته قويل( لصاحبها عبد هللا الريفاوي، شرح المية )
وهي يف األقضية، قال عنه أنه ألفه  (]16[16)الزقاق

                                                 
 . 460ص  2( احلفناوي: تعريف اخللف برجال السلف، ج 11]11[
 ( رسالة فتح الباب: خمطوطة موجودة مبكتبة األسرة العثمانية بزاوية طولقة ابجلنوب اجلزائري.12]12[
( رسالة طي األنفاس: وتسمى أيضا " رسالة طي النفوس من تكلم هبا جال يف حبر ملكوت القدوس "، خمطوطة موجودة مبكتبة 13]13[

 زاوية اهلامل ومكتبة الشيخ بنعزوز القامسي رمحه هللا، بعني وسارة.
 .( دفرت الدفاتر: موجود مبكتبة أسرة العثماين بطولقة، ومكتبة الشيخ بنعزوز القامسي14]14[
 ( شرح على الريفاوي: موجود مبكتبة زاوية اهلامل، ونسخة مبكتبة الشيخ بنعزوز القامسي.15]15[
 .-ه 1305ورقة، نسخ  40( شرح المية الزقاق: توجد نسخة منه مبكتبة بنعزوز القامسي, 16]16[
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وكان  (]17[17)إبذن شيخه احلفناوي، زلزلة النفوس 
 ال يفارقه لعزته عليه, وغريها من املؤلفات والرسائل. 

بن عبد الرمحن وكان قد أوصى ابخلالفة  تويف الشيخ
بعده إىل تلميذه الشيخ علي بن عيسى املغريب، 
وترك له مجيع كتبه وأوقافه وأشهد على ذلك أهل 
آيت إمساعيل، وظل الشيخ علي بن عيسى يدير 

 .-ه 1251م= 1836شؤون الزاوية إىل وفاته 
 -توىل بعده سي بلقاسم بن حممد احلفيد من املعاتقة

هده بدأ ظهور النزعة االستقاللية لدى بعض ويف ع
الزوااي الرمحانية واالنفصال عن الزاوية األم آبيت 

 إمساعيل، ومل يدم عهده إال سنة.
توىل بعده سي احلاج البشري وهو أيضا من املغرب 

(1836- 1841.) 
توىل بعده حممد بن بلقاسم انيت عنان ملدة سنة 

ع بسمعة ( ومل يكن يتمت1844-43)واحدة أيضا 
طيبة وال قدرة على القيادة ويف عهده مت االنفصال 

 بني الزاوية األم وزوااي اجلنوب الرمحانية.
, وأدى دورا 1844توىل بعده احلاج عمار سنة 

، وقد هدمت الزاوية 1857هاما يف مقاومة زواوة 

                                                 
 . 131، ص 1984نسي، دمشق ( زلزلة النفوس: ذكره املكي ابن عزوز يف رسائله اليت حققها ونشرها علي الرضا التو 17]17[
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يف عهده على يد اجلنرال "ديفو" واضطر احلاج 
 احلجاز. عمار إىل اهلجرة إىل

ت الرمحانية يف هذه الفرتة هي زعيمة الطرق يف وكان
 زواوة.

وهذا التضييق واهلدم أدى إىل انتشار سريع للطريقة، 
تتوقعه السلطات االستعمارية،  عكس ما كانت

وافتتحت زوااي أخرى كزاوية الكاف مثال وزاوية 
 نفطة.

وبعد احلاج عمار توىل الشيخ حممد اجلعدي والذي 
انتخب األعيان والسادة  مل تطل مدة واليته، إذ

والشيوخ الشيخ حممد امزاين احلداد شيخا للطريقة 
مع االستقرار بصدوق، ويف عهده اشتهرت زاوية 
صدوق ابلعلم، وعادت للطريقة حركيتها ومكانتها 
السابقة، ورغم مسعته الطيبة ومكانته السامية مل 
يستطع الشيخ احلداد توحيد فروع الطريقة الرمحانية، 

زواوة نفسها، فكانت قسنطينة / اخلنقة/  حىت يف
 طولقة/ اهلامل /أوالد جالل / نفطة.

اليت كان من  - 1871ويف عهده أيضا قامت ثورة 
نتائجها سجن الشيخ احلداد وإغالق الزاوية 

 وهتديدها.
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وأوصى الشيخ احلداد قبل وفاته ابخلالفة للشيخ 
احلاج احلمالوي شيخ الزاوية احلمالوية بتالغمة 

 واحي قسنطينة.بن
وتعترب الطريقة الرمحانية أوسع الطرق انتشارا يف 

فإذا رجعنا إىل اإلحصائيات فإننا  م،19اجلزائر يف ق
م حوايل 1851جند أن عدد أتباعها قد بلغ سنة 

إخوان ينتمون  718691مريد من بني  225299
إىل الطريق الصويف، وهذا يف مقاطعة اجلزائر فقط، 

 ابملائة. 32وهو ما يعادل نسبة 
عدد  1851بينما جند عند آجريون يف نفس السنة 

 533026املريدين لكن على مستوى القطر حوايل 
ألف يتبعون الطريقة الرمحانية أي أكثر  300منهم 

 .. %55من 
ويف إحصاء كوبوالين وديبون الذي قاما به يف سنة 

زاوية،  349جند أن عدد الزوااي ابجلزائر بلغ  1897
زاوية خاصة اتبعة للطريقة الرمحانية  177منها 

 ابملائة. 50وحدها أي ما يفوق نسبة 
 

 من زواايها الشهرية ابملنطقة اجلنوبية: 
وتعترب  :زاوية طولقة واليت أسسها علي بن عمر - 1

من أهم فروع الرمحانية ابملنطقة اجلنوبية, أخذ عن 
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سريها بعده علي بن عثمان خليفته  ،حممد بن عزوز
بنوع من احلكمة وهو ابن املؤسس، امتد أتثريها إىل 
خنشلة, بسكرة, أم البواقي, تقرت, الوادي. بلغ 

 .ألف مريد 17( حوايل 1871) عدد أتباعها سنة
زاوية. لقب الشيخ علي بن عمر  17وعدد زواايها 

ألنه أخذ مباشرة عن  ،الشيوخ أيضا ابلقطب وشيخ
سس الطريقة ونصحه قبل وفاته مبالزمة الشيخ مؤ 

 حممد بنعزوز.
أسسها الشيخ مصطفى بن حممد  :زاوية نفطة -2

بنعزوز, بعد احتالل بسكرة وخروجه إىل تونس، 
وسرعان ما أصبحت من أهم الزوااي الرمحانية. عرفت 
ابجلنوب التونسي ابسم "العزوزية", أصبح هلا فروع 

 .املدينة املنورة بدورها يف طرابلس, بنغازي,
خنقة سيدي انجي: أسسها أو أعاد أتسيسها  -3

الشيخ عبد احلفيظ اخلنقي, عملت على نشر التعليم 
واألذكار الصوفية الرمحانية. وبعث الروح يف زاوية 
أجداده اخلنقة وأصبحت رمحانية الطريقة, شاركت 
يف ثورة الزعاطشة, حيث استشهد الشيخ عبد 

أحدمها  :ء الشيخ عبد احلفيظاحلفيظ, مث تفرق أبنا
احلفناوي ذهب إىل تونس واستقر هناك الثاين حممد 
األزهري أسس زاوية ابخلريان قرب خنشلة، واستقر 
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. وترك تسيري شؤون اخلنقة 1896هبا إىل وفاته 
 شاركت الزاوية يف ثورة الزعاطشة.  –لولديه 

زاوية أوالد جالل: أسس الشيخ املختار تلميذ  -4
مد بن عزوز زاويته أبوالد جالل، اليت الشيخ حم

سرعان ما انتشر أتثريها إىل املناطق اجملاورة خصوصا 
 قبائل أوالد انئل. شاركت يف 

 1843، أسس زاويته 1862وقد تويف يف أكتوبر 
 بعد هجرة شيخه إىل نفطة.

زاوية سيدي سامل بسوف: أسسها الشيخ سامل  -5
ان على وك ،مب حممد األعرج تلميذ علي بن عمر

صلة أيضا بزاوية بن عزوز بنفطة لقرب املسافة، 
والشيخ سامل هو ابن حممد بن حممد...بن احملبوب 
دفني القريوان. بعد وفاته توىل ابنه حممد الصاحل 

ت )شؤون الزاوية واشتهر ابلصالح والتقى 
1865.) 

أبهنا ذات  1860وصفها هنري دوفريييه يف سنة 
لها وأهنا تقع قرب منارة طويلة تشرف على سوف ك

 ساحة السوق, وأهنا تتبع زاوية طولقة.
 

 ثورات الطريقة الرمحانية:
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كان لالنتفاضات والثورات الشعبية اليت قامت هبا 
الطريقة الرمحانية خالل القرن التاسع عشر أسس 

اجلهاد ضد النصارى املعادين لإلسالم، ي دينية، وه
ا كبريا ورائعا وبناء على ذلك أدت الزوااي الرمحانية دور 

يف معظم تلك االنتفاضات وأثّرت بشكل جلي على 
املقراين مثال كان لزعيمها  مسارها واستمرارها، فثورة

 الروحي الشيخ احلداد الدور الرائد يف قيام هذه الثورة

اليت خرج طالب الزوااي من سيدي موسى اويدير 
وآث وغليس وغريها من الزوااي التابعة للطريقة 

استجابة لدعوة اجلهاد، وبفضل هؤالء  الرمحانية
 اجملاهدين استمرت الثورة.... 

 ثورة احلاج عمر:  - 1
الرمحان يف ذراع امليزان  وتعترب زاوية احممد بن عبد

هي األخرى كغريها من الزوااي، أدت دورا كبريا يف 
 1851إذ تزعم قّيمها احلاج عمر عام  املقاومة,

قد ُعنين يف  وكان حركة ثورية ضد القوات الفرنسية،
مقدما للرمحانيني، وهو زوج الشيخة  1854عام 

عيسى اخلليفة  فاطمة إحدى بنات الشيخ علي بن
األول ملؤسس الزاوية، وكان شديد احليوية والنشاط، 

الثوار أثناء ثورة الشريف بوبغلة  ومال إىل أتييد
 واعتصم ابملناطق اجلبلية احلصينة قرب الزاوية حىت
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 14وات الفرنسية على االستسالم يوم أرغمته الق
 .إمساعيل يف بين كويف آبيت 1851نوفمرب 

وقد احتفظ برائسة الزاوية واإلخوان حىت عام 
جديد الثورة بنفسه، ربط  ، حيث تزعم من1856

صالته ابلشيخ واعراب يف اث ايراثن والال فاطمة 
بن عبد الرمحان شيخ بين منقور وقادوا  والشيخ حممد

اجليش  جبال جرجرة مجاهري الرمحانيني ضد مجيعا يف
الفرنسي الذي كان يقوم بعمليات استكشافية يف 

احلاج عمر  جبال جرجرة متهيدا لغزوها، وزحف
على رأس  1856بنفسه يوم الثاين من سبتمرب 

وتواصلت املعارك حول هذه  إخوانه إىل ذراع امليزان،
من نفس الشهر وقام  22املدينة إىل غاية، يوم 

ابلزحف على زاوية آيت إمساعيل  جلنرال يوسفا
وعسكر حوهلا، وقد اختارته فرنسا ملثل هذه املهمة 

حقده على اإلخوان خاصة وعلى اجلزائريني  لشدة
 بصفة عامة.

 
 ثورة الال فاطمة نسومر:  - 2

-ه1246سنة  ولدت الال فاطمة بقرية ورجة
م وتربت نشأة دينية. وملا واتتها الظروف 1830/

يف  ت إىل املقاومة حيث شاركت جبانب بوبغلةانضم
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املقاومة والدفاع عن منطقة جرجرة ويف صد 
إيراثن  هجومات االستعمار على أربعاء انث

هلذا انضم إليها و  فقطعت عليه طريق املواصالت
لعل و  القرى،و  الزوااي عدد من قادة األعراش وشيوخ

أشهر معركة قادهتا فاطمة نسومر هي تلك اليت 
الشريف بوبغلة )حممد بن عبد  ا إىل جانبخاضته

 هللا( يف مواجهة اجليوش الفرنسية الزاحفة بقيادة

ماك ماهون فكانت املواجهة و  اجلنرالني روندون
استماتة منقطعة  األوىل بربوة متزقيدة حيث أبداي

النظري، إال أن عدم تكافؤ القوات عدة وعددا 
 بنصيحة من فاطمة نسومر اضطر الشريف بوبغلة

وهناك دعيا إىل  ،على االنسحاب حنو بين يين
فاستجاب هلما شيوخ الزوااي ووكالء  اجلهاد املقدس

مقامات أولياء هللا فجندوا الطلبة واملريدين وأتباعهم 
واجتهوا حنو انحية واضية ملواجهة زحف العدو على 
قراها بقيادة اجلنرالني روندون ويوسف الرتكي 

جلودي، فاحتدمت ومعهما الباشا آغة اخلائن ا
متكنت و  قوات العدو هزمية نكراء، املعركة وتلقت

الال فاطمة نسومر من قتل اخلائن اجلودي بيدها  
استطاعت أن تنقذ من موت حمقق زميلها يف  كما
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 السالح الشريف بوبغلة حينما سقط جرحيا يف

 ..املعركة
ابلرغم من اهلزمية النكراء اليت منيت هبا قوات روندون 

إال أن ذلك مل يثنه من مواصلة التغلغل  ،يتشكرت
 فوزع 1854جببال جرجرة، فاحتل عزازقة يف سنة 

أنشأ و  األراضي اخلصبة على املعّمرين الوافدين معه،
متّكن منها، وواصل  كل املناطق اليت معسكرات يف

ابلرغم من التغلغل  .هجومه على كل املنطقة
اللة فاطمة نسومر من  والزحف مل يثّبط عزمية

مواصلة هجوماهتا اخلاطفة على القوات الغازية 
 أخرى ضد العدو بنواحي يللنت فحققت انتصارات

 ختلجت وعني اتوريغ وتوريرت موسى، مماو  األربعاءو 

أدى ابلقوات الفرنسية إىل االستنجاد بقوات جديدة 
فاطمة نسومر  وعتاد حديث، إضطرت على إثرها

ىل قرية إىل إعطاء األوامر ابإلنسحاب لقواهتا إ
سيما بعد إتّباع قوات  اتخليجت انث عيسو، ال

االحتالل أسلوب التدمري واإلابدة اجلماعية، بقتل  
  .العائالت دون متييز وال رمحة كل أفراد

 ومل يكن انسحاب فاطمة نسومر اهنزاما أو تقهقرا

أمام العدو أو حتصنا فقط بل لتكوين فرق سريعة 
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الفرنسي وقطع  من اجملاهدين لضرب مؤخرات العدو
 .اإلمدادات عليهو  طرق املواصالت

على و  اجليش الفرنسي الشيء الذي أقلق جنراالت
رأسهم روندون املعزز بدعم قوات اجلنرال ماكمهون 

خشي هذا اجلنرال من حتطم  .القادمة من قسنطينة
معنوايت جيوشه أمام هجمات فاطمة نسومر، 

 ألف رجل بقيادته شخصيا، 45فجند جيشا قوامه 
 اجته به صوب قرية آيت تسورغ حيث تتمركز قواة

فاطمة نسومر املتكونة من جيش من املتطوعني 
 عدد من النساء وعندماو  رجل7000قوامه 

احتدمت احلرب بني الطرفني خرجت فاطمة يف 
له  مقدمة اجلميع تلبس لباسا حرير اي أمحر كان

 .األثر البالغ يف رعب عناصر جيش االحتالل

املقاومة البطولية للمجاهدين بقيادة  على الرغم من
فاطمة نسومر فإن االهنزام كان حتميا نظرا للفارق 

العدة بني قوات الطرفني، األمر و  يف العدد الكبري
 املفاوضات الذي دفع فاطمة نسومر إىل طرح مسألة

  .إيقاف احلرب بشروط قبلها الطرفانو 
إال أن السلطات االستعمارية كعادهتا نقضت 

إذ غدرت أبعضاء الوفد املفاوض مبجرد ،العهود
مث  ،مّت اعتقاهلم مجيعا خروجهم من املعسكر حيث
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أمر اجلنرال روندون مبحاصرة ملجأ الال فاطمة 
 ....أسرها مع عدد من النساء نسومر ومت

 وخوفا من جتدد الثورة جببال جرجرة أبعدت الال

شخصا من رجال ونساء إىل  30فاطمة نسومر مع 
ملدة سبع  سليمان بتابالط وبقيت هناكزاوية بين 

 ،سنة 33سنوات إىل أن وافتها املنية عن عمر يناهز 
 يف شللها.  على إثر مرض عضال تسبب

 
 ثورة الشيخ بن جار هللا:  - 3

من ثورات األوراس ضد االحتالل الفرنسي تلك 
اليت دعا إليها وقادها اجملاهد البطل حممد امزاين من 

ي تكوت، وهو من إخوان زاوية قرية جار هللا نواح
الشيخ املصمودي، وكان إماما ومدرسا جبامع سيدي 
عيسى بوقربين, وكان وثيق الصلة ابلزاوية الرمحانية 

 بتربماسني.
م يف قرية احلمام 1879ماي  30اندلعت الثورة يوم 

جنوب إيشمول، وامتدت حىت مشلت جنوب 
شاشار، والتف حوهلا أعراش أوالد داود، بين 

ليمان وامحر خدو، ومجاعة من بين وجانة، ومن بوس
الزوااي زاوية بوزينة بقيادة اهلامشي بن دردور، لكن 
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العدو ابغت اجملاهدين بقوات ال قبل هبا، وقد سقط 
 شهيدا. 120من الشهداء يومئذ 

أما القائد بن جار هللا فقد تسلل إىل تونس، حيث 
وية أقام بزاوية الشيخ إبراهيم ولد الشريف وهي زا

رمحانية بقابس، ولكن عيون فرنسا كانت تالحقه 
فألقي عليه القبض رفقة أخيه وخنبة من اجملاهدين، 
ونقلوا إىل قسنطينة حيث حوكموا، وصدرت 

 م، وكانت كالتايل: 1879جوان  26األحكام يف 
حكم ابألشغال الشاقة،  26حكما ابإلعدام،  14
حكم ابلرباءة، وبعد صدور عفو من رئيس  16
خففت  1880نوفمرب  09هورية فرنسا يف مج

أحكام اإلعدام إىل األشغال الشاقة والنفي، وهكذا 
نفي اجملاهدون إىل كورسيكا وكااين ومن هذا األخري 
فر القائد بن جار هللا إىل مكة أين تويف هبا سنة 

1889 . 
 
: (]18[18)ثورة اهلامشي بن علي دردور - 4
 م(.1899/ 1815= ـه 1317/ 1230)

زعماء اجلهاد يف اجلزائر، وكبار رجال الطريقة من 
الرمحانية، وإليه تنسب الطريقة الدردورية إحدى فروع 

                                                 
 .158، 156/  7، اتريخ اجلزائر الثقايف 412أنظر: ديبون وكوبوالين  (18]18[
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م 1815= ـه 1230الطريقة الرمحانية. ولد سنة 
مبدرونة مبنطقة وادي عبدي يف قلب األوراس 
ابلشرق اجلزائري، حفظ القرآن مبسقط رأسه، ومل 

بزاوية  يتجاوز الثانية عشر من عمره, مث التحق
الشيخ حممد بن عزوز الربجي, ومنها انتقل إىل زاوية 
الشيخ عبد احلفيظ اخلنقي خبنقة سيدي انجي, مث 
زاوية بوحجر نواحي قاملة ليعود بعد ذلك إىل 

 مسقط رأسه.
سافر إىل مصر ملواصلة تعليمه, وابلضبط جامع 
األزهر, وبعد خترجه توىل التدريس ابإلسكندرية إىل 

, حيث عاد إىل أرض الوطن, 1870غاية سنة 
= -ه 1289وأسس زاوية ببلده سنة 

، أصبحت تشكل خطرا على (]19[19)م1876
االحتالل الفرنسي، شارك يف انتفاضة األوراس سنة 

م إبخوانه ومريديه، مما أدى ابلسلطات 1879
االستعمارية إىل نفيه إىل جزيرة كورسيكا سنة 

= -ه 1303م، ويف سنة 1880= -ه 1293
م وبعد أن قضى يف املنفى أكثر من عشر 1890

سنوات، أطلق سراح الشيخ اهلامشي وعاد إىل أرض 
                                                 

يــذكر األســتاذ صــالح مؤيــد العقــا يف كتابــه الطــرق الصــوفية والــزوااي ابجلزائــر عنــد احلــديث عــن زاويــة الشــيخ علــي دردور أن مؤســس  (19]19[
يخ اهلـامشي وذلـك يف هنايـة القـرن الثـامن عشـر، وأن الشـيخ اهلـامشي قـد حفـظ القـرآن هبـا وتـوىل زاوية مدرونة هـو الشـيخ علـي دردور والـد الشـ

 م. 1879التدريس هبا وهي اليت قامت ابملشاركة يف ثورة ابن جار هللا 
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الوطن, استأنف نشاطه ابلزاوية, وتعود السلطات 
ونقلته إىل  1895الفرنسية إىل اعتقاله اثنية سنة 

ابتنة غري أن سكان األوراس قاموا مبظاهرات 
 إلطالق سراحه وكان يف طليعة احملتجني مجاعة من
األعيان من بينهم الشيخ املبارك بن حممد بن بلقاسم 
من زاوية ثنية العابد وحتت ضغط اجلماهري مت 

 اإلفراج عن الشيخ اهلامشي.
واصل الشيخ مهمته التعليمية واجلهادية إىل أن وافاه 

م. عن عمر 1899= -ه 1317األجل سنة 
 يناهز اخلامسة والثمانني.

ه من ألد أعداء وصفه كل من ديبون وكوبوالين أبن
 فرنسا وحيمل هلا حقدا شديدا
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