جملة علوم اإلنسان واجملتمع..................................................د /مجعة بن زروال
هجرة زعماء الطرق الصوفية التونسية حنو اجلزائر ونشاطهم السياسي والديين
الشيخ سيدي علي نفطي واحلاج حممد خلضر السهيلي – أمنوذجا-
الدكتورة :مجعة بن زروال ،جامعة بـاتنة ،1اجلزائر
امللخص:
تتناول هذه املداخلة التواصل الثقايف بني اجلزائر وتونس إذ ظهرت
عدة هجرات منذ أواخر القرن الثامن عشر من طرف بعض زعماء الطرق
الصوفية التونسية حنو اجلنوب اجلزائري بسبب األوضاع السياسية واالجتماعية
ومن بني أولي هذه اهلجرات اليت ظهرت يف أواخر القرن الثامن عشر ،هجرة
الشيخ سيدي علي نفطي الذي استقر يف جنوب االوراس قرب بسكرة ،وأسس
زاوية صغرية ودفن يف مسجدها الذي أصبح يعرف باسم قرب سيدي علي نفطي
واليت مازالت أثاره إلي يومنا هذا.

Abstract :
This presentation deals with cultural communication between
Algeria and Tunisia, as several migrations have emerged since the late
eighteenth century by some Sufi Tunisian leaders towards the south of
Algeria because of the political and social situation.
Among the first of these migrations that have emerged in the late
eighteenth century was the migration of Sheikh Sidi Ali Nafti, who
( settled in South Aures near Biskra and founded a small corner
zewiya) and was buried in the mosque, which became known as the
tomb of Sidi Ali of Nafti, whose tracks are still there in the present
day.
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مقدّمة:
تعود اجلذور التارخيية للعالقة األخوية بني اجملتمع اجلزائري والتونسي إىل
العصور القدمية إذ اختلط اجملتمع اجلزائري القديم باجملتمع التونسي منذ عهد
الدولة القرطاجية والنوميدية وفرتة االحتالل الروماني والبيزنطي لبالد املغرب
القديم ،وبعد الفتح اإلسالمي لبالد املغرب ازدادت العالقات االجتماعية
والثقافية توسعا وعمقا ،ففي العصور احلديثة عرفت العالقات بني الشعبني
اجلزائري والتونسي تطورا ومتازجا خاصة بعد االحتالل الفرنسي للجزائر 0381
بسبب اهلجرة اجلزائرية حنو تونس و التونسية حنو اجل زائر خاصة زعماء الطرق
الصوفية والعائالت الثرية و اليت ازدادت واشتدت أكثر يف أواخر القرن 01
وبداية القرن .01
فما أسباب اهلجرات اجلزائرية التونسية ومن هم روادها ؟
ماهي الشخصيات الصوفية التونسية اليت هاجرت حنو اجلنوب اجلزائري ؟
لإلجابة عن هذه األسئلة جيدر بنا أن نتطرق أوال إلي اهلجرة اجلزائرية
حنو تونس ألنها كانت األكثر نشاطا وعددا خاصة هجرة العلماء وزعماء الطرق
الصوفيةكعائلة الثعاليب اليت ينسب إليها زعيم احلركة الوطنية التونسية عبد العزيز
الثعاليب (*) وعائلة قالتي اليت ينسب إليها املناضل التونسي حسن قالتي (*)واليت
هاجرت عائلته إىل تونس سنة  )0( 0330ومن بني زعماء الطرق الصوفية اليت
هاجرت إىل تونس بعد االحتالل الفرنسي الشيخ مصطفى بن عزوز (*) زعيم
الطريقة الرمحانية يف اجلنوب الشرقي الذي أسس زاوية طولقة الرمحانية والذي
هاجر إىل تونس بعد احتالل فرنسا لبسكرة إذ أسس زاوية رمحانية بنفطة باجلنوب
التونسي وكان للشيخ عدد من األبناء هم :احلفناوي الذي خلفه علي زاوية نفطة
وحممد الذي أسس زاوية بالقريوان (.)7
وهجرة سليمان بن جالب آخر سالطني بن جالب يف توقرت الذي فر
إىل تونس  ، 0381وهجرة إبراهيم بن عبد اهلل شيخ الطريقة القادرية اجليالنية
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بورقلة ،وهجرة حممد بن يعقوب زعيم أوالد يعقوب األغواطيني ،وهجرة الشيخ
حممد رزوق بن سيدي صاحل البسكري وهجرة الشيخ امليزوني شيخ زاوية الكاف
وهجرة بن هالل كاتب األمري عبد القادر (.)3
فكل هؤالء العلماء وشيوخ الطرق الصوفية هاجروا من اجلزائر إىل تونس
بعد االحتالل الفرنسي للجزائر بسبب السياسة االستعمارية الفرنسية من مصادرة
األراضي وفرض الضرائب ومنع التدريس العربي ومصادرة أمالك األوقاف
والزوايا...
بعد اإلحتالل الفرنسي للجزائر  0381واندالع املقاومات الشعبية يف
اجلزائر ظهرت اهلجرات اجلماعية حنو الدول اجملاورة للجزائر خاصة تونس واليت
عرفت هجرات كبرية من طرف اجلزائريني بسبب سوء السياسة الفرنسية والقوانني
الردعية اليت فرضتها على األهالي وبسبب قانون التهجري الذي أصدرته فرنسا
ضد زعماء املقاومات الشعبية وعائالتهم وأعراشهم،إذ هاجر إىل تونس اآلالف
من اجلزائريني هروبا من السياسة الفرنسية ،ففي خالل مقاومة احلاج أمحد باي
واألمري عبد القادر يف الثالثينات واألربعينات من القرن  01عشر جلأ إىل تونس
عدد كبري من املقاومني اجلزائريني منهم ،الشيخ احلسناوي بن بلقاسم احلناشي
وهاجر إليها ثوار مقاومة الزعاطشة بعد ختريبها إىل منطقة نفطة وتوزر ونفزاوة
بإقليم اجلريد وهاجر إليها خليفة األمري عبد القادر ،وحممد الصغري بن عبد
الرمحان والشريف حممد بن عبد اهلل وثوار الزواغة وفرجيوة سنة .)4( 0311
يف سنة  0380وبعد القضاء على مقاومة احلاج املقراني إلتجأ من جنا
منهم إىل تونس واستنجدوا بباياتها وكان عددهم أكثر من  811عائلة .وهاجر
إليها القائدان الثائران حممد الكبلوني وبن الطاهر رزقي وبن الناصر بن شهرة
(*) إذ تدخل األمري عبد القادر من دمشق واتصل ببايات تونس من أجل محاية
املهاجرين الثوار والقادة الثائرين اجلزائريني وحل مشاكلهم ( .)5يف بداية القرن
العشرين ازدادت اهلجرة اجلماعية من اجلزائريني حنو تونس خاصة بعد فرض
قانون التجنيد اإلجباري وبسبب الفقر واجملاعات هاجرت العديد من األسر
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والقبائل حنو تونس خاصة من منطقة وادي سوف والزيبان ووادي ميزاب وورقلة
وتبسة إىل األراضي التونسية ،مما ساهم يف التالحم ما بني الشعبني التونسي
واجلزائري إذ شارك اجلزائريون مع إخوانهم التونسيني يف مقاومة الغزو الفرنسي
لتونس  0330يف ثورة جبال اخلمري ووشتاتة والفراشيش (*) وبين مازن والقريوان
وصفاقص (.)6
وبهذا نستخلص أن اهلجرات اجلزائرية حنو تونس كانت كثرية ومتنوعة
وازدادت أكثر بعد االحتالل الفرنسي للجزائر إذ هناك العديد من الدراسات
واألطروحات اجلامعية حول التواجد اجلزائري يف تونس .
أما الدراسات اجلزائرية حول اهلجرة التونسية حنو اجلزائر ،فهي قليلة
باملقارنة مع الدراسات عن اجلزائر خاصة يف فرتة القرن التاسع عشر ،ويعود سبب
ذلك إلي األو ضاع السياسية اليت متيزت بها تونس إذ كانت ايالة مستقلة  ،ومل
ختضع للحكم الفرنسي بعد باملقارنة مع اجلزائر اليت احتلت منذ  0381مما أدي
إلي هجرة اآلالف من األهالي اجلزائريني حنو الدول اجملاورة .
ظهر التواجد التونسي يف اجلزائر يف العصر احلديث منذ العهد العثماني
ومتثل يف هجرة بعض علماء وشيوخ الطرق الصوفية التونسية حنو اجلزائر بسبب
سوء سياسة بايات تونس وقمعهم لبعض شيوخ الطرق الصوفية ،أو نظرا لظروف
اجتماعية واقتصادية معينة أدت إلي هجرة بعضهم حنو اجلزائر ومن بني هؤالء
الشيوخ الذين هاجروا إلي اجلزائر سوف نركز علي شخصيتني األولي عاصرت
احلكم العثماني يف اجلزائر و الثانية عاصرت االحتالل الفرنسي معتمدين يف
دراستنا علي بعض املصادر األرشيفية الفرنسية و عدة مراجع جزائرية وتونسية .
أوال  :الشيخ سيدي علي نفطي التونسي ودوره الديين يف منطقة جنوب االوراس
سيدي علي نفطي هو شيخ طريق ة صوفية ظهرت يف اجلنوب التونسي
مبنطقة توزر يف أواخر القرن الثامن عشر،ولد سيدي علي يف نفطه يف العشرينات
من القرن الثامن عشر حفظ القرآن ودرس العلوم الدينية يف مسقط رأسه وأسس
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زاوية يف منطقة توزر متيزت طريقته بأنها تتبع مذهب أهل السنة وتعارض مذهب
الفرق كاخلوارج (.)2
انتشرت طريقة سيدي علي الصوفية يف اجلنوب التونسي خاصة يف منطقة
اجلريد ومل تتوسع يف املناطق الشمالية  ،تتميز هذه الطريقة بان أتباعها يبهرون
املتفرجني بوضعهم ألسنة النار يف مواضع خمتلفة من أجسامهم دون إن حيرتقوا إذ
قدر أتباع هذه الطريقة يف تونس سنة  0108ب  0188مريد ،ألف الشيخ سيدي
علي نفطي كتاب بعنوان (الرد علي اخلوارج )
تويف سيدي علي نفطي سنة  0008ه املوافق 0810م ( ،)8يف جنوب
األوراس بقرية غويف(*) إذ يوجد قربه يف اعلي سفح اجلبل وعن سبب انتقاله إلي
األ وراس فهو غري معروف فرمبا لظروف سياسية أو اجتماعية إذ يعترب قربه من
املزارات اخلاصة لدي سكان جنوب االوراس الذين كانوا يقصدونه يف القرن
التاسع عشر للتربك به وانشأ علي قربه مسجدا ( .)9أما أتباع هذه الطريقة فكانوا
يأتون من جنوب تونس إلي قرية غويف وميارسون طقوسهم الدينية ويزورون قرب
شيخهم إلي غاية فرتة الثالثينات من القرن العشرين (.)01
نظرا لقلة املصادر التارخيية حول هذه الطريقة الصوفية بسبب بعد الفرتة
التارخيية واليت تعود إلي أواخر العهد العثماني ،مل يتسن لنا التوسع أكثر يف هذا
املوضوع إال أننا نستنتج أن الشيخ سيدي علي نفطي التونسي ساهم بدور كبري يف
النشاط الد يين لدي سكان جنوب االوراس فبعد وفاته حافظ سكان االوراس
علي ذكري الشيخ وأقامو له قربا ومسجدا كان مزارا لسكان املنطقة لعدة عقود .
ثانيا :احلاج حممد خلضر السهيلي التيجاني
ولد احلاج حممد السهيلي يف منتصف القرن التاسع عشر بقرية تربسق
ينتمي إلي الطريقة الصوفية التيجانية (*) املوجودة بقرية تربسق قرب باجة علي
طريق تونس الكاف واليت تبعد عن العاصمة التونسية ب  011كلم إذ تتلمذ
علي شيوخ التيجانية العلوم الدينية وحفظ القران يف عدة زوايا بتونس(.)00
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.1نشاطه التعليمي والديين
أسس احلاج حممد السهيلي زاويته بتربسق معتمدا علي تعاليم الطريقة
التيجانية حيث تفرغ للتدريس وتعليم حفظ القران يف زاويته إذ استطاع أن جيمع
املئات من املريدين والطلبة مركزا علي الذكر والدعاء ومن بني أهم أذكاره وهي
عبارة عن خمطوطات خبط يده وجدناها مبركز ارشيف ماوراء البحار :
(استغفر اهلل العظيم وأتوب إليه ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل يف كل حملة
ونفس عدد ما وسعه علم اهلل ) ثالث مئة مرة(اللهم صلي وسلم وبارك علي
سيدنا وموالنا حممد الفاتح ملا أغلق و اخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق واهلادي إلي
الصراط املستقيم وعلي اله حق قدره ومقداره العظيم ) .
(اللهم إنا ن ستعني بك ونستغفرك ونؤمن بك نتوكل عليك وخنضع لك
وخنلع ونرتك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد واليك نسعى
ونرجو رمحتك وخناف عذابك ) (.)23

فحسب هذه األذكار املوجودة يف املخطوطات كلها أذكار صحيحة
مستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي الصحيح وال تعتمد علي الطالسم والبدع
والشعوذة اليت متيزت بها بعض الطرق الصوفية يف فرتة أواخر القرن التاسع عشر
وهذا دليل علي حسن دراسة احلاج حممد السهيلي ملبادئ الدين اإلسالمي اخلالية
من الشوائب والشبهات .
متيز الشيخ بكثرة تنقالته و زياراته لشيوخ الزوايا خاصة التيجانية منها
سواء يف تونس مثل زيارة الزاوية التيجانية ببوعرادة املعروفة بزاوية سيدي صاحل
التيجانى وكانت للشيخ صداقة متينة مع امحد التيجاني بن حممد العباسي شيخ
زاوية قابس .
كانت له عالقات وزيارات لزعماء الطرق الصوفية السنوسية بطرابلس
واجلبل األخضر ،فلقب باحلاج حممد األخضر الشريف السهيلي التيجاني
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السنوسي دليل علي تلقنه و معرفته بتعاليم الطريقتني الصوفيتني السنوسية
والتيجانية .
وبهذا نستخلص أن الشيخ كان له نشاط تعليمي ديين يف زاويته وكانت له عدة
اتصاالت مع شيوخ الطرق الصوفية يف تونس وليبيا واجلزائر
 .2رحلته إلي اجلزائر ونشاطه الديين والسياسي
بعد االحتالل الفرنسي لتونس سنة  0330تغريت أوضاع اجملتمع
التونسي خاصة االقتصادية ا بسبب مصادرة فرنسا ألراضي األوقاف فتأثرت
الزوايا والطرق الصوفية إذ اتبعت فرنسا سياسة ممنهجة مع زعماء الطرق
الصوفية استمدتها من جتربتها يف اجلزائر فا لواقع ألطرقي باجلزائر قد حدد إلي
حد كبري مالمح السياسة االستعمارية لفرنسا جتاه الطرق الصوفية التونسية واليت
تتمثل يف مايلي:
 ضرب االحباس العامة واخلاصة مبصادرة أمالك األوقاف التابعة للطرق
الصوفية باالستيالء عليها بسن قانون اإلنزال الذي أصدرته فرنسا يف 03
أوت . 0338
 منع الزيارات و الصدقات واليت متثل موردا هاما للطرق الصوفية حتت
ذريعة تفقري السكان مما جيعلهم عاجزين عن دفع الضرائب .
 تفقري السلط االستعمارية للطرق الصوفية ومشاخيها بتضييق اخلناق عليها
وإضعافها بضرب املقومات املادية للطرق باعتبارها السند املالي
األساسي له (.)03
 مراقبة االستعمار الفرنسي ملشايخ الطرق والزوايا ومن بني الشخصيات
اليت راقبتهم احلاج حممد خلضر السهيلي بسبب نشاطه السياسي والديين
وحماولة اتصاله بشيوخ الطرق الصوفية السنوسية يف ليبيا والتيجانية يف
اجلنوب الشرقي اجلزائري .
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أوال  :رحلته إلي طرابلس وجزيرة مالطة
اختلفت املصادر عن أسباب رحلة احلاج حممد السهيلي إلي ليبيا ،فهناك
من يرجعها إلي دوافع اجتماعية بسبب الفقر مبصادرة أوقاف الزوايا اليت كان
يشر ف عليها وهناك من يسندها إلي دوافع سياسية خاصة املصادر الفرنسية اليت
كانت تراقب الشيخ يف تنقالته من تونس إلي مالطة وطرابلس ،عرب قنصليتها
املتواجدة يف هاتني املدينتني إذ أرسلت قنصلية فرنسا يف مالطة عدة رسائل وتقارير
عن حتركات احلاج السهيلي كتبت يف احدي مراسالتها إلي احلاكم العام يف
اجلزائر مؤرخة يف يوم 80جانفي ....( 0313إن املدعو حممد بن خلضر السهيلي
قد رحل من جزيرة مالطة يف يوم  01جانفي  0313متجها حنو طرابلس . ). ....
وكان هدف رحلته إلي طرابلس هو مجع املساعدات املادية لزاويته و زيارة بعض
شيوخ الطريقة الصوفية السنوسية باجلبل األخضر (.)04
ثانيا  :رحلته إلي اجلنوب الشرقي اجلزائري
بعد تردي األوضاع االقتصادية اليت عرفتها تونس بعد االحتالل واليت
أثرت علي احلالة االجتماعية لبعض الطرق الصوفية ،قرر احلاج حممد السهيلي
االنتقال إلي اجلزائر يف رحلة لزيارة شيوخ الطريقة التيجانية يف اجلنوب الشرقي
توقرت ومتاسني (*).لطلب املعونة واملساعدة املادية أو اهلجرة واالستقرار يف
اجلزائر قرب مقر الزاوية التيجانية بعني ماضى (*).
فحسب التقارير الفرنسية اليت ذكرت يف مرسالتها مع حاكم عام اجلزائر
"يف بداية شهر فيفري  0313دخل األراضي اجلزائرية شخصان أجنبيان من
أصول تونسية حيمالن جواز سفر صدر من بريوت األول يدعي مصطفي بن حممد
والثاني يدعي حممد األخضر السهيلي و يف شهر افريل  0313قبض عليهما
مبنطقة املسيلة عند القائد مول احلدبة الذي وشي بهما لدي القائد العسكري
الفرنسي إذ وجد أثناء إلقاء القبض عليهم جمموعة معتربة من املخطوطات الدينية
واألذكار واألدعية" .
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أرسل الشيخ السهيلي إلي سجن تعظميت اليت تقع بني اجللفة واالغواط بعد
إصدار حكم عسكري بسجنه ملدة عام من 0313الي . 0311
فمن سجنه بعث الشيخ عدة رسائل إلي احلاكم العسكري الفرنسي طالبا
إطالق سراح ه وانه جاء إلي اجلزائر ليس ألغراض سياسية وانه يريد التوجه حنو
توقرت لزيارة شيخ الطريقة التيجانية ثم العودة إلي تونس  ،مكث الشيخ يف
سجن تعضميت مدة سنة كاملة ومل تشفع له الرسائل اليت كان يرسلها للسلطة
الفرنسية وال تدخالت شيوخ الطريقة التيجانية بتقرت وهذا بسبب خوف فرنسا
من نشاطه السياسي نظرا لتنقالته الكثرية واتصاالته بشيوخ السنوسية
بطرابلس(.)08
وبعد إطالق سراحه سنة  0311عاد إلي موطنه تونس وازدادت أوضاع
زاويته سوء ا وفقرا بسبب تضييق ومراقبة فرنسا لنشاطه الديين مما اجربه يف سنة
 0110إلي التوجه حنو السلطة الفرنسية طالبا اإلعانة واملساعدة (.)01
ويف األخري نستنتج إن فرنسا استعملت خمتلف الطرق والوسائل لقهر
واستمالة شيوخ الطرق الصوفية سواء يف اجلزائر وتونس وان التواصل بني
الشعب اجلزائري والتونسي متثل يف عدة جمالت سياسية واقتصادية واجتماعية
وثقافية وان منطقة ا جلنوب الشرقي للجزائر هي أكثر املناطق استقطابا لتمازج
الشعبني الشقيقني .
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قرب سيدي علي نفطي يف اعلي قمة اجلبل بقرية غويف جبنوب االوراس

املصدر  :صورة التقطت من طرف الباحثة

صورة احلاج حممد خلضر السهيلي يف سجن تعظميت املصدر  :أرشيف ماوراء البحار علبة
رقم 1H26
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 هوامش البحث:
(*) عبد العزيز الثعاليب :مؤسس حزب الدستور التونسي ،ساهم يف احلركة الوطنية التونسية
ألف عدة كتب أهمها " تونس الشهيدة"
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حسن قالتي :من أصول جزائرية ،درس مبدرسة اخللدونية وساهم يف تأسيس حزب

الدستور التونسي اجلديد.
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اجلمعي مخري ،حركة الشبان اجلزائريني والتونسيني  – 1091- 1011دراسة حتليلية

وسياسية مقارنة -أطروحة دكتوراه -جامعة قسنطينة  ،0118-0110،ص.811
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مصطفى بن عزوز :مؤسس الزاوية الرمحانية بطولقة  ،هاجر إىل تونس وأسس زاوية رمحانية

يف نفطة.
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أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،اجلزء  ،0181-0381 ،1دار الغرب

اإلسالمي ،بريوت ،0113،ص.030
( )3حيي بوعزيز :موضوعات وقضايا من تاريخ اجلزائر والعرب،ج ،0دار اهلدي عني مليلة،
 ،0111ص.018
( )4حيي بوعزيز :مرجع سبق ذكره ،ص.018
(*) ابن ناصر بن شهرة بن فرحات :ولد سنة  0311من قبائل لرباع نواحي األغواط ثار ضد
االستعمار الفرنسي من  0380إىل  0388نفي إلي تونس ثم إىل بالد الشام وتويف فيها سنة
.0388
( )5

حيي بوعزيز ،عالقة األمري عبد القادر وحلفائه باململكة التونسية ،حماضرة ألقيت يف ملتقى

األمري عبد القادر ،0113،ص.33،38
(*)

ثورة الفراشيش :ظهرت مبنطقة تالة بتونس سنة  0111قادها عمر بن عثمان الذي ينتمي

إلي الطريقة الرمحانية .
( )6حيي بوعزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص.018
( )2

التليلي العجيلي ،الطرق الصوفية واالستعمار الفرنسي ،0181/0330منشورات كلية

اآلداب منوبة ،تونس ،0110ص . 81
( )3املرجع السابق،ص. 11
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غويف  :قرية تقع جنوب شرق والية باتنة ببلدية غسرية دائرة تكوت علي الطريق الوالئى

بسكرة باتنة عرب أريس تبعد عن بسكرة ب  18كلم تشتهر بشرفاتها ومبناظرها الطبيعية اليت
جتلب السياح .
(9) les archives d’autre mer, Aix- en provence- France, boite n° 15k28, historique
de la tribu du Rassira , Le Merabous Si Ali Nafti.

( )01مجعة بن زروال ،وادى غويف دراسة تارخيية أثرية ،امللتقى الوطين حول اآلثار ودورها يف
إبراز اهلوية الوطنية ،املنعقد بقسنطينة يوم  01و  00نوفمرب . 0101
(*)

الطريقة التيجانية :تأسست يف مدينة فاس يف املغرب سنة  0830من طرف أمحد بن حممد

املختار التيجاني املولود يف عني ماضي بوالية األغواط حاليا ،توسعت هذه احلركة يف اجلنوب
اجلزائري والسودان وأواسط إفريقيا ،ساهمت يف نشر تعاليم الدين اإلسالمي واللغة العربية ،يف
أواخر القرن التاسع عشر مت تهجني هذه الطريقة سياسيا إذ أيدت الفرنسيني ضد مقاومة األمري
عبد القادر.
( )00التليلي العجيلي ،مرجع سبق ذكره ،ص .018
(12) A.O.M, boite n° 1H31 .ELHADJ MOHAMED LAKDER ES SOHEILI.
( )03التليلي العجيلي ،مرجع سبق ذكره،ص ص . 010 ،011،11
(14) A.O.M, boite n° 1H31 .ELHADJ MOHAMED LAKDER ES
SOHEILI .opcit .
(*) متاسني :منطقة تقع يف والية ورقلة توجد بها الزاوية التيجانية .
(*) عني ماضى :دائرة تقع مشال والية االغواط توجد بها مقر الزاوية التيجانية ومسقط راس
مؤسسها الشيخ سيدي.
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