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ملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على شخصية الشيخ ماء العيني التارخيية ،فهو أحد وجوه العلم
املوريتانيني ،وأحد رموز حركتها اجلهادية ،الذي احتفى به املؤرخون والدارسون املعاصرون بعناية فائقة،
فألفوا حوله الكتب ،ووضعوا املؤلفات ذات القيمة العلمية املتميزة اليت تكتسي أمهية خاصة يف جمال
التوثيق للنشاط الثقايف لتارخيه ،و كذا إلقاء الضوء على طبيعة العالقات اليت نسجها مع أعالم عصره ،كما
ارتبط امسه بتنظيم مقاومة مسلحة ملواجهة االستعمار الفرنسي يف موريتانيا ،بتأسيس مدينة السمارة يف
منطقة الصحراء الغربية لتكون مركزا لزاويته العلمية .وهذا ما سنعرج عليه يف دراستنا هذه بتتبع مساره
الفكري واجلهادي يف املنطقة.
كلمات مفتاحية :إفريقيا ،الشيخ ماء العينني ،السمارة ،االستعمار الفرنسي ،موريتانيا
Abstract:
This study aims to shed light on the historical figure of Sheikh Ma El
Aïnin, one of the science faces in Mauritania , symbol of the jihadi
movement, with him contemporary historians and scholars have celebrated
with great care and authored books about him ,They put the literature of
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outstanding scientific value which is of special importance in the field of
documentation of the cultural activity of its history, as well as shedding
light on the nature of the relations that it weaved with figures of his time,
and his intellectual and military resistance against French colonialism, and
this is what we will review in this study by tracing its intellectual and
jihadist path in the region.
Keywords: Africa; Ma El Aïnin; Smara; Colonialisme français; Mauritanie.

 .1مقدمة:
ٍ
بشخصيات استطاعت أن ترتك أثراً وراءها ،فاحلديث عن هذه الشخصيات جيب
يزخر التاريخ
وُتلد ،لتبقى حية يف ذاكرة األجيال ،وإن شخصية حممد
أن تعطى هلا العناية الفائقة ،لذا ينبغي أن تُبعث ُ

املصطفى بن الشيخ حممد فاضل بن مامني ،امللقب واملشهور بالشيخ ماء العينني) ( Ma El Aïninأحد
رموز منطقة الصحراء ،وأبرز أعالمها الذين سجلوا أمساءهم يف تاريخ اإلسالم احلديث يف غرب إفريقيا
عامة ،ويف التاريخ الصحراء خاصة .كما أن صيته جتاوز حدود وطنه من البقاع العربية واإلسالمية ،هذا
إضافة إىل االهتمام الذي حظي به من قبل الدراسني واملؤرخني الغربيني .
وعليه فإن الشيخ ماء العينني يعد من بني الذين كرسوا حياهتم للتوعية والرتبية والتعليم يف جل
املناطق الصحراوية ،والبلدان اجملاورة هلا جنوبا ،وعلى ضفاف هنر السينغال ،فقد كانت منطلقات الشيخ
قائمة على أساس األخوة اليت تتجاوز الثقافة واحلدود ،ومن هذا املنطلق كانت له جهود علمية ووطنية،
يصا على توحيد القبائل سياسيًا ،وجماهبة االستعمار
وكذا صالت وثيقة مبلوك الدولة العلوية ،فقد كان حر ً
الفرنسي مبختلف أشكاله.
هتدف هذذه الدراسذة إىل تسذليط الضذوء علذى شخصذية مذاء العينذني  ،وذلذ عذن طريذق إبذراز الذدور
الذي لعبذه يف نشذر الثقافذة العلميذة ،وجماهبذة االسذتعمار الفرنسذي ،بتأسيسذه قاعذدة جهاديذة باملنطقذة  ،ومذن
هذا املنطلق  ،وإلعطاء املوضوع حقه ،تتبادر إىل الذهن جمموعذة مذن التسذا الت لتسذلط الضذوء علذى بعذ
احلقائق التارخيية ،اليت دفعتنا إىل طرح اإلشكالية التالية :
من هو الشيخ ماء العينني؟ كيف ساهم الشيخ ماء العينني يف تكريس احلياة العلمية والرتبوية يف املناطق
الصحراوية؟ و ماهي التدابري اليت اُتذها ملقاومة االستعمار الفرنسي باملنطقة ؟.
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ومن أجل اإلجابة على السؤال البحثي قسمنا هذه الدراسة إىل حماور رئيسية هي كالتايل:
أوال :حياة الشيخ ماء العينني.
ثانيا :مكانته العلمية ور يته الصوفية.
ثالثا :إنتاجه الفكري.
رابعا :حركة املقاومة للشيخ ماء العينني ضد االستعمار الفرنسي.
 2 .1حياة الشيخ ماء العينين:
 1.1نسبه:
حاول بع من الكتاب األجانب النيل من نسب الشيخ ملواقفه ،إال أن الوثائق واحلجج تؤكد شذرعية
انتمائذذه وارذذداره م ذن البيذذت النبذذوي الش ذريف ،وهذذذا مذذا أكدتذذه أكثذذر مذذن جهذذة واحذذدة ،فنسذذبه كمذذا تذذورده
املصادر هو:
حممذد املصذذطفى الشذيخ مذذاء العينذني بذذن الشذيخ حممذذد فاضذذل بذن سذذيدي حممذد األمذذني امللقذب مذذامني بذذن
الطالذذب أخيذذار بذذن الطالذذب حممذذد أن األن ذوار بذذن الطالذذب املختذذار امللقذذب الشذذيخ اجليذذه املختذذار بذذن الشذذيخ
الطالذذب احلبيذذب بذذن الشذذيخ الطالذذب علذذي بذذن سذذيدي حممذذد سذذيدي حيذذي األول بذذن سذذيدي عذذايل بذذن ذذس
الذذدين ،بذذن سذذيدي حيذذا الكبذذري القلقمذذي بذذن سذذيدي عثمذذان بذذن أن بكذذر بذذن حيذذا بذذن القاسذذم ب ذن مذذوالي
إدريس األزهري ،حيث يتصل نسبه الشريف بإدريس األكرب مث بابنه إدريس األزهر فاتح املغرب مث بعبد اهلل
الكامذل فاحلسذن املثذف ،فاحلسذن السذذبط بذن علذي وابذن فاطمذة الزهذراء بنذت الرسذول صذلى اهلل عليذه وسذذلم،1
وأمذذه م مذ ننم بنذذت املعلذذوم مذذن أسذذرة علذذم واحذرتام عنذذد سذذكان مسذذقط رأس املذذرتجم لذذه ،ومنهذذا املذذرتجم حممذذد
املصطفى الذي مسى عليه الشيخ حممد فاضل ولده امللقب الشيخ ماء العينني.2
 2.1مولده:
ولذد الشذذيخ مذذاء العينذذني ( )Ma El Aïninيذذوم الثالثذذاء  27مذذن شذذهر شذذعبان عذذام 1246م ،يف
املنطقذة احلذذو  3مذذن بذذالد شذنقيط ،4مذذن أبذذوين شذذرفني يف احلسذذب والنسذب ،فسذذماه والذذده حممذذد املصذذطفى
على شيخه ولقبه مباء العينني.
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الشيخ ماء العينني هو االبن الثاين عشر للشيخ حممد فاضل ،ومل يولد لوالده املتعدد الزوجات يف ذل
العام غريه من األوالد الذكور ،فكانت والدته خرياً وبركةً على أهايل احلي الذي ولذد فيذه والذده ،5و أمذا عذن
وفاتذه ،فقذد تذويف الشذيخ يف منتصذف ليلذة الثالثذاء احلذادي والعشذرين مذن شذوال عذام نانيذة وعشذرين وثالنائذة
وألف  ،1328موافق ل  10أكتوبر سنة  1910بتيزنيت هذه املنطقة اليت تقع وسط اململكة املغربية .6
نشأ وترىب الشيخ ماء العينني يف حضانة وكنف والديه ،وبني إخوته ووسط عشريته ،ومما يستغربه كل
من ترجم له أنه مل يبارح مكان والده لطلب الرتبية والعلذم ،وهذذا يعطذي انطباعذا صذادقا عذن املكانذة العلميذة
والرتبوية اليت كان عليها والده الشيخ حممد فاضل الذي استطاع أن يصدر علمذاء هبذذا املسذتون مذن التبحذر
.
يف شىت العلوم
متيز عن أقرانه حبفظه القرآن الكرمي كامالً وعمره سبع سذنوات ،وببلوغذه سذن الثامنذة عشذر كذان قذد أ
حتصذذيله العلمذذي خاصذذة يف الفقذذه واحلذذديث وغريهذذا مذذن املعذذارف الذذيت كانذذت رائجذذة يف بيلتذذه ،وإىل جانذذب
التكوين العلمي تلقذى الشذيخ مذن والذده تربيذة حربيذة جتلذت يف تعلذم طذر اسذتعمال السذالح ،والتعذرف علذى
جامعا بني إتقان العلوم الشرعية واألدبيذة ،والذيت بلغذت مؤلفاتذه فيهذا
املسال الصحراوية ،هكذا نشأ الشيخ ً
 500عنوان . 7
فأخذذذ عذذن وال ذده الشذذيخ حممذذد فاضذذل بذذن مذذامني ( املتذذو 1286ه1869/م) مجيذذع العلذذوم العقليذذة
والنقليذذة ،وملذذا اسذذتكماهلا تاقذذت نفسذذه إىل الذذدخول يف الطريقذذة الصذذوفية ،8ومبذذا أن والذذده هذذو مؤسذذس الطريقذذة
الفاضلية ،9فقد أسذلم لذه االبذن نفسذه ،فاشذتغل بتهذذيب الذنفس وجمهذدهتا مذن صذيام وسذهر ،وعزلذة وممذا زاد
من مهته هو قول والدته له:
ظاهرا وباطنًذا ،وكذن عنذد
م يا بين ،إن األولياء ليس هلم أوالد وال أقارب إال يف اهلل ،فأسلم نفس ألبي
ً
أمره وهنيه ،واجعله حمل سرك وجنواك ،وال يكذن حائذل بينذ وبينذهم .10فذالزم والذده مالزمذة املريذد لشذيخه ال
مالزمذذة الولذذد ألبيذذه ،وال التلميذذذ ألسذذتاذه ،ومذذا إن ملذذس الشذذيخ حممذذد فاضذذل بفراسذذته للشذذأن العظذذيم الذذذي
سيكون البنه الشيخ ماء العينني ،ف عنه احلجر على طريق الصوفية ،وقال له:
م يا بني لم يبق لك علي حق ،فاذهب إلى بالد يحييها اهلل تعالى بكم .11

ففذذار والذذده وهذذو شذذيخه الوحيذذد يف العلذذوم والرتبيذذة يذذوم ا مذذيس  12مجذذادي األول سذذنة 1274ه،
قاصدا الديار املقدسة ألداء مناس احلج ،وهو يف عمر ناين وعشرون سنة ،وأثنذاء هذذه الرحلذة زار العديذد
ً
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مذن املذذدن املغربيذة الكذذربن ،فحذز يف نفسذذه مذا الحظذذه مذن تنذذافر واخذتالف بذذني الطذر الصذذوفية السذنية ،هذذذا
لتلقيه للطريقة الفاضلية 12عن والده ،ألنه مل يكن يرن عيبًا يف تعدد األدعية ،وتنوع األوراد والعبادات اليت
تقوم عليها الطر مادام مصدرها الكتاب والسنة ،بل كان يعتقد أن هذذه الطذر واحذدة ،وال غرابذة يف هذذا
مادام هذا املعتقد من بني املبادئ األساسية اليت تبين عليهذا الطريقذة الفاضذلية ،وهلذذا خذالف لذذل إال بعذد
مفارقتذه لشذيخه ،13ويف هذذذا يقذول:م فذذو اهلل مذا كنذذت أظذن أن طذر أهذذل اهلل شذيء واحذذد ...حذىت خرجذذت
م ذذن عن ذذده ،وأتي ذذت ال ذذبالد غ ذذري بل ذذده ،إذا بالن ذذاس كأهن ذذا – أع ذذوذ ب ذذاهلل – أه ذذل مل ذذل متفرق ذذة ،وأه ذذل ط ذذر
خمتلفةم.14
ومذذن هذذذا املنطلذذق ،قصذذد يف طريقذذه إىل احلذذج السذذلطان مذذوالي عبذذد الرسذذان سذذلطان املغذذرب يف مكنذذاس
علم 1274ه ،فأحسن وفادته وأكذرم مقدمذه وبسذط عليذه بالتبجيذل واالحذرتام مذامل يفعلذه ألحذد مذن رعيتذه
أو غريها قبله.15
ومن هنا سوف تربز عالقته الطيبة مع ملوك املغرب ،وأثناء عودته من احلج توجه إىل مصر ومكث هبا
مخسة أشهر مث ركب إىل طنجة فدخلها يف شعبان 1276ه مث مر إىل مكنذاس حيذث مذوالي عبذد الرسذان
السلطان فأحسن وفادته واكرم مقدمه ،وقد كانت الصلة بني الشيخ مذاء العينذني واألسذرة املالكذة يف املغذرب
قوية حيث كانوا يعتربونه ممثال هلم يف الصحراء الواقعة جنوب املغرب.16
ويف هذذذا الس ذذيا  ،نق ذذل إلينذذا احلاج ذذب الس ذذيد حممذذد ب ذذن إدري ذذس بذذن يع ذذي ص ذذورا عذذن حف ذذاوة ه ذذذا
االستقبال وقال :م  ....خذرج الذوزراء عذن إذن مذن امللذ ملالقاتذه ،ويف مقذدمتهم ...حممذد الصذغري اجلذامعي
العالف – وزيذر احلذرب -والفقيذه علذي املسذفيوي وزيذر الشذكايات ،وفضذول غذريط وزيذر البحذر ،وابذن العذالم
قائذذد املشذذور...خرج الكذذل يف العسذذكر ...يالقذذون الشذذيخ يف بذذاب الذذرب ،مث...اصذذطفى النذذاس امذذام الشذذيخ
يدعو معهم ،مث ميال به إىل حمل النزول ،والكل معه ،والنفقة على خزينة الدولة...م ،مث اجتمع بذه م مذوالي
احلسنم وطلب من الدعاء يف خلوة بقعر دارهن وأطلعه على احلقري واجلليذل مذن أخبذاره ...وابذتهج مبقدمذه،
واجرن عليه وعلى أتباعه ومواريده كثريا من نعمهم
ومما نقلته األخبار عن هذا االجتماع قول الشيخ ماء العينني خماطبا موالي احلسن:
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م إين زرت جذذدك مذذوالي عب ذذد الرسذذان فجعل ذذين ابنذذا ،وأب ذذاك فجعلذذين اخذذا ،فق ذذال لذذه م ذذوالي احلسذذن :وأن ذذا
أجعل أبام .17
وعليه ،يبدو جلياً أن مكانة الشيخ ماء العني عنذد املخذزن 18كانذت قويذة ،وعلذت يف عيذوهنم ألن النذاس
أتباع امللذوك وأصذداء ألصذواهتم ،فمذن تقذرب إليذه امللذوك شذربا تقذرب إليذه النذاس باعذا ،ومذن كانذت إليذه مذنهم
لفتة ترن الرعية تكاد تسجد جلهته.19
ويتفق كل الذين كتبوا عن الشيخ مذاء العينذني حذول احلظذوة الكذربن والتذأثري القذوي واملكانذة املرموقذة الذيت
متتذذع هبذذا بذذني مذذن عاصذذرهم مذذن سذذالطني املغذذرب مذذن عهذذد عبذذد الرسذذان بذذن هشذذام( )1859-1822إىل
حممذذد بذذن عبذذد الرسذذان( ،)1873-1859فعهذذد احلسذذن األول(  ،)1873-1894مث عهذذد مذذوالي عبذذد
العزيز( )1908-1894واخريا عهد موالي عبد احلفيظ(.)1912-1908
انتقلذذت هذذذه العالقذذة علذذى وتذذرية تصذذاعدية مذذن اح ذرتام الشخصذذية والعلميذذة والقداسذذة الدينيذذة ،إىل تقذذدير
إشذذعاعها اإلقليمذذي وبعذذدها االجتمذذاعي ،إىل االنبهذذار الروحذذي وإسذذداء املشذذورة والذرأي ،إىل تبذذادل املنذذافع مث
احلاجة إىل توظيف بعديها السياسي والعسكري.20
 .2مكانته العلمية ورؤيته الصوفية:
1-2مكانته العلمية:

مل تقتصر جهذود الشذيخ مذاء العينذني علذى اجلانذب اجلهذادي و السياسذي فقذط ،بذل تعذددت إىل اجملذال
الفكري والروحي واألدن ،اليت ال تقل أمهية عن هذه اجملاالت السياسية ،21فقد كان الشيخ متعدد املواهب
متنذذوع املعذذارف ،ولذذذل تعذذددت اجملذذاالت الذذيت لهذذا عطذذا ه فكذذان عاملذذا معلمذذا ،ولقذذد مذذر مبذذرحلتني للعلذذم
كعادة من سبقوه من العلماء:
املرحلة األوىل:
مرحلة التحصيل :وتكون هذه عادة على أيدي علماء ذوي بصرية باملعارف اليت يريد الطالب البدء هبا.
مرحلة النظر والتبصر وهذه املرحلة تعتمد على النظر يف الكتب وحماورة العلماء واملتتبع حلياة الشيخ جيد
انه بداها باألخذ من شيوخ بلده وذل بعد أن نذال مذن املعذارف حظذا كبذريا ومل ميكذث إال فذرتة وجيذزة حذىت
فا استاذته حفظا واتقانا.
املرحلة الثانية:
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بعذذد أن أصذذبح مذذؤهالً ملرتبذذة الشذذيخ خذذرج إىل الصذذحراء عذذام 1853م حيذذث نذذون اإلقامذذة حسذذب ارشذذاد
والده ،حيث أقام مدرسذة علميذة لذت كافذة العلذوم ،فتتلمذذ علذى يديذه عذدد كبذري مذن سذاكين الصذحراء،22
فكانت جامعة علمية وفكرية يف السمارة اليت تبلورت مشروعه الفكري والثقذايف ،وصذارت السذمارة 23ذائعذة
الصيت وأصبحت مركزا هاما للدراسة وحفظة القرآن ،واتسمت بالشمولية وعدم التجزئة للتعاليم االسالمية
وقذذد جتلذذى ذلذ يف جانبهذذا الذذدعوي ،كمذذا سذذامهت السذذمارة يف جهذذاده ضذذد االسذذتعمار ،واعتمذذدت اجلهذذاد
الروحي والفكري للحفاظ على الشخصية املوريتانية يف مواجهة االستعمار الفرنسي.24
.3إنتاجه الفكري:
للشذذيخ مذذاء العينذذني كتذذب خمتلفذذة يف مضذذامينها ،ومتفاوتذذة يف أحجامهذذا ،وكثذذرية يف أعذذدادها ،فقذذد
أمضى حياته يف النظر ومطالعة خمتلف الكتب مع التدريس والتأليف ،فألف كتبًذا كثذرية خاصذة يف التصذوف
كما كان له استعمال احلديث واللغة والسري ،وله معرفذة يف علذم خذواأل األمسذاء واجلذداول والذدوائر واالفذا
وسذذر احلذذروف ،25ومذذن كتذذب ومصذذنفات فريذذدة مذذن نوعهذذا وحمتواهذذا ،ولقذذد سذذاعدت هذذذه املؤلفذذات علذذى
انتشار الطريقة القادرية 26يف فاس ومراك وموريتانيا وساعدت أيضا على ذيوع شهرته بني العلمذاء لدرجذة
أهنم أطلقوا عليه لقب قطب.
ويف هذذا الصذذدد يقذذول أخيذار بذذن الشذذيخ مذاء العينذذني أنذذه ألذف مذذا يزيذذد علذى املائذذة هذذذا دون املراسذذالت
والفتون ،ولقد وصف الشذيخ مذاء العينذني التصذوف بأنذه أفضذل العلذوم وأجلهذا ألنذه علذم بذه صذالح القلذوب
وهتذيبها من العيوب ،وانكشاف احلجب عنها ملشاهدة الغيوب.27
وقذال الشذذيخ حممذد العاقذذب بذن مايابذذا يف كتابذهم جممذذع البحذرين يف مناقذذب الشذيخ مذذاء العينذني  :م وكذذان
شذذيخنا رضذذي اهلل عنذذه م ذا أعطذذاه اهلل مذذن احلفذذظ والتفذذنن يف العلذذوم ،متعلذذق ا ذذاطر بالكتذذب ،باحثذذا عنهذذا،
سذذاعيا يف مجعهذذا ،يشذذرتي منهذذا األسذذال الكثذذرية حذذىت مجذذع مذذن صذذحاح الكتذذب مذذاال يكذذاد حيتويذذه أحذذد يف
ملكذذه حذذىت ملكذذه  ،وال يذذدخل مدينذذة وال قريذذة ،إال ومجذذع مذذا فيهذذا مذذن الكتذذبم ،مث قذذال :م مل يذذرتك فنذذا مذذن
سائر فنون العلم ،إال وألف فيه تأليفا كافيام.28
ومن أشهر مؤلفاته يف الفقه واألصول:
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املوافذذق وشذذرحه املرافذذق -األقذذدس وشذذرحه األنفذذس -تنذذوير السذذعيد يف العذذام وا ذذاأل وشذذرحه املفيذذد -نظذذمقواعد اإلمام أن حنيفة -كتاب يف معرفة اوقات الصالة -دليل الرفا على س االتفذا  -أحكذام التذيمم
واملتمم -ديوان األحكام واحلكم  -رسالة يف أحكام الطال ..
ولذذه مؤلفذذات يف التوحيذذد والعقائذذد والنصذذائح والسذذري ،أبرزهذذا :منظومذذة يف العقائذذد السذذت والسذذتني الواجبذذة-
كت ذذاب يف ص ذذاحلات النس ذذاء وعكس ذذهن -منظوم ذذة يف م ذذدح البك ذذر وذمه ذذا وم ذذدح الش ذذيب وذمه ذذا -خ ذذيط
اإلخوان واألخوات ملن ال يعرفهم من البنني والبنات -ديوان يف احملاصد الربانية واملدائح والنبوية.
ومن مؤلفاته يف النحو والصرف والعربية والبيان والعر والتصوف جند:
هدايذذة املبتذذدأين يف النحذذو -األوزان واألفعذذال وتصذريفها ،األفعذذال الذذيت بذذني فعذذل أمرهذذا علذذى حذذرف واحذذد،
أوزان البح ذذور املتقارب ذذة ،مفي ذذد الذ ذراوي عل ذذى ش ذذرح أن خم ذذاوي ،29ا ذذاأل يف حقيق ذذة اإلخ ذذالأل ،الكربي ذذت
األسر ،كتاب تبني الغمو على نعت العرو . 30
ونتيجذذة هلذذذا العلذذم فقذذد أسذذس الشذذيخ مذذاء العينذذني عذذدة زوايذذا يف مذراك وفذذاس واصذذويره اضذذافة إىل
زاويتيه الرئيسيتني يف السماره يف الصحراء و بأدرار.31
وقد كتب الزعيم عالل الفاسي 32دراسة تعر فيها ألهم املميذزات العلميذة والسذلوكية واجلهاديذة الذيت
متيذذز هبذذا الشذذيخ مذذاء العيذذني ،33هذذذه املؤلفذذات و الكتذذب الفلكيذذة والفقهيذذة والصذذوفية أمهيذذة خاصذذة وإن كذذان
جلها ال يزال خمطوطًا ،فهي تربز معامل أساسية من سريته ،وتعترب مفتاحاً جوهريًا لفهم شخصذيته ونفسذيته،
وهذا واضح يف ديوانه الشعري ،ويف كتبه النثرية الكثرية.
وهبذا استطاع الشيخ ماء العينني إقناع وحث املشذايخ الطذر علذى نبذذ ا الفذات الذيت اهنكذت اجملتمذع
اإلسذذالمي آنذذذاك ،وحذذاول إرجذذاع الكثذذري مذذن تصذذرفاهتم للكتذذاب والسذذنة ليبذذني هلذذم وبذذنفس تلذ النصذذوأل
أيضا أن االختالف ال يرضى اهلل وال رسوله ،فإذا كان هدف هذه الطر هو تطبيق شرع اهلل على عباد
اهتمام شيخ ماء العينني بالعمران يف مدينة مسارة ومؤسسها:
يف مرحلذذة مذذن املراحذذل اكتملذذت يف ذهذذن الشذذيخ فكذذرة االسذذتقرار ،وبعذذد تفكذذري عميذذق قذذرر تشذذييد مدينذذة
السذذمارة علذذى تذذل يشذذرف علذذى وادي سذذلوان بالسذذاقية احلم ذراء ،34مبنطقذذة معروفذذة بذذوفرة النباتذذات الغذائيذذة
والطبية الصاحلة لإلنسان واحليوان على حد سواء ،و اليت تشتق امسهذا مذن مدينذة السذمار ،وهذو نبذات ينمذو
بكثرة بوادي سلوان ويستعمل يف صناعة احلصري  ،لدن قبائل املنطقة.
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عذذزم الشذذيخ مذذاء العذذني بنذذاء مدينذذة تكذذون عاصذذمة الصذذحراء ،وصذذلة بذذني الشذذمال املغذذرب وبذذالد شذذنقيط،
وقاعدة لصد االعداء املستعمرين من إسبان وفرنسيني ،وكان ينظر للمشروع بالنسبة ألتباع الشيخ ضربا من
ا يال خاصة وان الصحراء كانت تفتقر ملواد البناء الضرورية.
مع انطال أشغل البناء أمر الشيخ ماء العينني حبفذر عذدة آبذار وقنذوات للذري ،وهكذذا حفذر حذوايل
 50بل ذرا قابلذذة لالسذذتغالل ب ذوادي سذذلوان ،وكذذذا غذذرس آالف أشذذجار النخيذذل الذذيت اسذذتقدمت مذذن واحذذات
اجلنوب من أدرار وشنقيط.
ويف هذا السيا ميكن تصنيف املواد املستعملة يف البناء إىل صنفني :صنف املواد احمللية كاحلجارة واألتربذة
واملياهن وصنف املواد املستورة من املغرب كاألخشاب والرخام واجلري والياجور
شذذيد منذذزل خذذاأل بالشذذيخ مذذاء العينذذني يتوسذذط هذذذه القصذذبة ويتكذذون مذذن عذذدة قاعذذات هلذذا سذذقف منقذذو
وفيهذذا يسذذتقبل الشذذيخ كبذذار زواره ،كمذذا توجذذد قاعذذة كذذربن ،وبيذذت للخذذدم وخمذذزن للمذواد ومطذذبخ ،فقذذد كذذان
يرن الشذيخ ضذرورة بنذاء مدينذة يسذكنها هذو وأتباعذه الكثذريون تكذون عاصذمة الصذحراء ،ومنطلقذا للحمذالت
اجلهادية يف مواجهة املستعمرين ،والش ان الشيخ كان يرن يف صعوبات العذي الذيت يعانيهذا الصذحراويون
واليت تضطرهم لالنتقال الدائم حبثا عن املاء والكأل عائقا عن التطور من الناحية االقتصذادية ،كمذا استشذعر
خطذذورة وجذذود منطقذذة خاليذذة ال عم ذران فيهذذا ،ممذذا سذذيكون يف صذذاى املسذذتعمرين الذذذين يعملذذون علذذى عذذزل
الشمال عن اجلنوب .35
.4حركة المقاومة للشيخ ماء العينين ضد االستعمار :
م ذذع دخ ذذول الفرنس ذذيني إىل أرا موريتاني ذذا وج ذذدوا أم ذذامهم مقاوم ذذة ثقافي ذذة ص ذذلبة متمثل ذذة يف احملاض ذذر
وتعاليمه ذذا وفت ذذاون علمائه ذذا املناهض ذذة لالس ذذتعمار ،36وق ذذد ك ذذان الش ذذيخ م ذذاء العين ذذني دور ب ذذارز يف املقاوم ذذة
العسذذكرية والثقافيذذة الذذيت كذذان هلذذا السذذبق واألثذذر األكذذرب يف سذذل لذواء اجلهذذاد املسذذلح ،وحتصذذني املنطقذذة ثقافيذذا
وروحيا حيث تتلمذ على يديه عدد كبري من التالميذ الذين صاروا جنودا له.37
كان ذذت حرك ذذة الش ذذيخ م ذذاء العين ذذني أكث ذذر وعيًذذا بأمهي ذذة التحص ذذني العلم ذذي لألجي ذذال ،وش ذذكلت ل ذذذل
مؤسسات علمية وروحيذة قامذت هبذذا الذدور علذى أكمذل وجذه ( الزوايذا -املذدارس اجلامعيذة الكبذرية بإمسذاره)،
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حبيث عملت هذه املؤسسات على ملء ساحات اجلهاد باجملاهدين املعدين نفسذيًا وروحيًذا وجسذدياً وعقليًذا
وعلمياً .وهذا باعرتاف اإلدارة الفرنسية .
بدأ الشيخ ماء العينني مشروعه السياسي بإصالح ذات البذني بذني القبائذل الصذحراوية املتنذاحرة فيمذا
خصوص ذ ذا وأن فرنسذ ذذا كانذ ذذت تعتمذ ذذد إشذ ذذعال نذ ذذار الفتنذ ذذة
بينهذ ذذا ،وتوجيذ ذذه قواهتذ ذذا صذ ذذوب الوجذ ذذود األجن ذ ذ ،
ً
واالضذذطرابات بذذني القبائذذل وذلذ بضذذرب بعذ األمذراء بذذبع  ،وبعذ الزعمذذاء بذذبع منطلقذذة مذذن مبذذدأ م
38
فر تسدم خدمة ملصاحلها يف إضعاف شوكة املقاومني وحتقيقا ألهداف التوسعية.
حتققذذت رغبذذة القبائذذل الصذذحراوية يف االنطذواء حتذذت زعامذذة روحيذذة دينيذذة توحذذد كلمذذتهم وشذذتاهتا ،فقذذد
احتذذار الطذذرف الفرنسذذي بش ذأن اجملاهذذد والذذزعيم الروحذذي الشذذيخ مذذاء العين ذني  ،فقذذد كذذان ك ذزايف كبذذوالين
( 39 )Coppolani Xavierيقذذدم تق ذذارير متتالي ذذة عنذذه :م دور امل ذرابط الكب ذذري الشذذيخ م ذذاء العين ذذني املوج ذذود
بالسذذاقية احلم ذراء حبيذذث يتمتذذع مبكذذان مرمذذو بذذني القبائذذل الصذذحراويةم ،أمذذا التقذذارير الذذيت كانذذت ترسذذل إىل
احلاكم العام الفرنسي للشؤون الصحراوية خبصوأل حتركات الشيخ اجملاهد فقد ثبت فيها بذالتواتر أن الشذيخ
السذذاقية احلمذراء أرسذذل نذذداء عامذذا للثذذورة إىل بعذ القبائذذل الصذذحراوية الذذيت قبلذذت الذذدخول حتذذت إمرتنذذا عذذن
طواعية واألكثر من هذا فإن ذل يتم بالتواطؤ مع املخزن املغرن الذي ميده بالسالح بأدرارم.40
طابعذذا إسذذالميًا حي ذث اعتذذرب مقاومذذة النصذذارن
كانذذت دعذذوة الشذذيخ مذذاء العينذذني للحذذرب املقدسذذة حتمذذل ً
جهادا يف سبيل اهلل ،وأن احلرب ضذدهم هذي حذرب مقدسذة ،وبذف الشذيخ مواقفذه هذذه علذى مجلذة اعتبذارات
ذرعا إال بسذذيادة
مذذن أمههذذا أن النصذذارن هذذم غ ذزاة حمتلذذون كفذذرة ،وأن اسذذتيطاهنم لذذبالد املسذذلمني ال جيذذوز شذ ً
املسلمني عليهم. 41
فمذذع دخذذول املسذذتعمر الفرنسذذي و توغلذذه يف بذذالد شذذنقيط و الصذذحراء ،عمذذل الشذذيخ مذذاء العينذذني علذذى
تذذأطري القبائذذل و حثهذذا علذذى اجلهذذاد و رف ذ التعامذذل مذذع احملتذذل ،و تواصذذل مذذع السذذلطان و القبائذذل و أم ذراء
تلذ الذذبالد يف شذذأن التقذذدم الفرنسذذي و صذذده .و حتذذتفظ الذذذاكرة التارخييذذة مبجموعذذة مذذن الوثذذائق و الرسذذائل
املوثقذذة هلذذذا الذذدور ،مذذن بينهذذا الوثيقذذة املقدمذذة يف هذذذا املقذذال ،و هذذي رسذذالة مذذن الشذذيخ إىل قبيلذذة ادوعذذي و
إمارهتا بتكانت ( وسط موريتانيا حاليا) ،خيربهم فيها بتوجيه السلطان موالي عبد احلفيظ ابذن عمذه مذوالي
ادريس يف سلة جهادية انطلقت من السذمارة تضذم عذدد كبذريا مذن اجملاهذدين ،كذان مذن نتائجهذا و كمذا هذو
معلذوم معركذذة النذذيمالن الشذذهرية سذذنة  1906ميالديذذة ،و الذذيت انتصذذرت فيهذذا املقاومذذة بقيذذادة األمذذري و شذذارك
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فيها أبناء الشيخ ماء العينني ،الشيخ حسن و الشيخ الطالذب أخيذار و الشذيخ الذويل ،إىل جانذب عذدد كبذري
من أمراء و أعيان القبائل و كبار مريدي الشيخ ماء العينني.
وهذا ماجاء يف نص الرسالة:
نص الرسالة:
احلمد هلل وحده وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
أحبا ن ذذا األكرم ذذون وأص ذذدقا نا األقرب ذذون األس ذذدون األطه ذذرون األطيب ذذون األس ذذياد مجاع ذذة ادوع ذذي عموم ذذا
وخصوصذذا وطذذررا ونصوصذذا كذذل واحذذد مذذنكم بامسذذه وخصذذائص ومسذذه السذذيما أهذذل احلذذل والعقذذد مذذنكم ك ذ ل
سويد أسد السالم عليكم ورسة اهلل وبركاته مادام الكون وحركاته.
أما بعد فليكن يف كرمي علمكم أن السلطان نصره اهلل وجذه إلينذا ابذن عمذه خليفتذه باتباعذه يف كذل مذا
أمهكم اآلن أو قبل من األمذور كلهذا السذيما أمذر النصذارن دمذرهم اهلل ألنذه وهلل احلمذد أرسذله بذالوقوف علذى
سا اجلد حىت تعلو كلمة اإلسالم ويقضى حبول اهلل كل مرام واآلن البد من إتيان والت األمر منكم لتقع
املشافهة مع ا ليفذة علذى أيذدينا كمذا أن السذلطان نصذره اهلل كتذب إلينذا بذذل ليحصذل لكذم هبذا كذل غذر
فيما مضى وما عر ألنا كتبنا ألمذري املذؤمنني نصذره اهلل أنكذم يف تلذ الذبالد أنذتم أهذل شذوكتها وأنذتم أهذل
حلها وعقدها ونراكم تفوزون هبذه السذبقية إن شذاء اهلل تعذاىل كذان اهلل لنذا ولكذم وليذا ونصذريا وعلذى سذائر
األعداء ظهريا وبلغكم أقصى املرام بالتمام وعلى خالص احملبة والسالم.
ألحدن عشر بقيت من مجادن األوىل عام . 1323
عبيد ربه ماء العينني بن شيخه الشيخ حممد فاضل ابن مامني غفر اهلل هلم وللمسلمني آمني .
و يف هذذذا السذذيا  ،يشذذري هذذودجز إىل بعذ املعذذارك واهلجومذذات املنظمذذة الذذيت كذذان الشذذيخ مذذن ورائهذذا،
واليت أحلقت الكثري من األضرار جبذي االسذتعمار أمههذا معركذة الفذيالت الواقعذة علذى بعذد  25كلذم جنذوب
42
جتكجة سنة .1906
وجذذاء يف تقريذذر ديبذذون وكوبذذوالين حذذول شذذيخ الزاويذذة :م ...مذذن مقذذر زاويتذذه ،يسذذمع ويذرن ،ويعذذرف كذذل
شيء ،يفشل اخطر املخططات ،حيدث تدخله كذل الكذوارث ،يذرتجم حتركذه وينفذذ فعلذه يف كذل مكذان ،ويف
كل جزئيات احلياة ،عرب وسائل عجيبة وخارقة...م. 43
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فكان الشيخ من زاوية السمارة خيطط الحتواء الوضع وإفشال املؤامرات وتوحيذد القبائذل ...ووضذع نظذام
فع ذذل املخ ذذابرات  ،إذ تواج ذذد أتباعذ ذذه يف ك ذذل مك ذذان يرصذ ذذدون ك ذذل حترك ذذات األعذ ذذداء كم ذذا تع ذذرتف التقذ ذذارير
واملراسالت الفرنسية.
ففي رسالة من الكولونيل مونتانيه إىل مسذيو رومذه ،يعذرتف بنجذاح وقذوة الدعايذة لذدن اجملاهذدين ،ومذن
مث اسرتجاع القبائل الضالة :م ....وقد وجه الشيخ نداء هتديذديا يف هذذه األيذام األخذرية...إىل مجيذع القبائذل
44
ا اضعة لنفوذنا حيرضها على الثورة...ويقدم للذين يقبلون ا روج من إدارتنا كل تشجيع على التمردم
ويف هذا الصدد يعرتف الفرنسيون يف تقاريرهم بعدم فهم ما حيدث وسوء تقديرهم بقوهلم م ...فالزوايا
45
اليت مل تكن قبل  18أشهر فقط نثريها يف حديثنا إال للضح م .
كما كتب ديبون وكوبوالين عن شيخ الزاوية ما يلي:
بلغ صيت الشيخ ماء العينني وحركته التحريرية يف أقصى الصحراء جنوبا وشذرقا  ،كمذا أحذدث تفذا ال
كب ذريا يف منذذاطق الصذذحراء وعذذودة كذذل مناهضذذي االسذذتعمار إىل نشذذاطهم احلذذرن ،وتأكذذد بسذذرعة دور مذذاء
العينني يف التحري ومن احمليط إىل متبكتو 46ال تسمع يف املخيمات إال احلديث عن اهلجوم املرتقب الذي
47
سيحرر املسلمني من أسر الكفار.
فف ذذي بت ذذاريخ  12م ذذاي  1905انته ذذت معرك ذذة كوب ذذوالين ،ح ذذني اق ذذتحم اجملاه ذذدون علي ذذه ثكن ذذة جتكج ذذة
مسذذلحني بالبنذذاد والسذذيوف ،يتذذزعمهم سذذيدي حممذذد ولذذد مذذوالي الذزين ،مذذن اوالد النذذور ،وعليذذه ،اهنالذذت
التقارير والتحريات الفرنسية تطالب بالتحقيق من عالقة السمارة من مقتل ممثل فرنسا.
عمذذل الشذذيخ مذذاء العينذذني يف اجلهذذاد واستشذذعر خطذذر التذذدخل األجن ذ الذذذي كذذان كوبذذوالين ميهذذد لذذه يف
اجلنوب ،وميكن إمجال أعمال الشيخ يف التصدي للتدخل الفرنسي فيما يلي:
 -1إخضاع املناطق الصحراوية مذن السذاقية احلمذراء حذىت احلذو والذرتارزة للسذلطة املركزيذة حيذث رحذل
الشيخ إىل مراك ليحصل من السلطان على ظهري واليته خليفة على مجيع املناطق الصحراوية.
 -2العمل على توحيد القبائل الصحراوية وف مذا بينهذا مذن خالفذات ونزاعذات يف إطذار السذعي إىل
مؤاخاة أبناء امللة اإلسالمية للتصدي للتدخل االجن املسيحي.
 -3تعيني ر ساء للمجاهدين ،فقام الشيخ بتعني ابنه حسنة لتزعم املقاتلني ب درار و تكانت.
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 -4القيذذام بذذدور االتصذذال بذذني السذذلطان بفذذاس والقبائذذل الصذذحراوية اجملاهذذدة ونقذذل مطالبهذا يف التذذزود
بالسالح واالعوان ،وقد أثذارت هذذه لزيذارة انتبذاه املذراقبني األوروبذني الذذين كذانوا يراقبذون عذن كثذب
حتركات الشيخ ،ومن هؤالء القنصل اإلسباين مانويل اليندي ساالزار ،الذي وصف دخول الشيخ
إىل فذذاس بقولذذه :م وصذذل اليذذوم امل ذرابط املشذذهور مذذاء العينذذني الذذزعيم الذذديين ملنطقذذة الصذذحراء ،جذذاء
حماطذذا هذذذه السذذنة بكثذذري مذذن األهبذذة وحباشذذية كبذذرية.... ،إن دخذذول مذذاء العينذذني لفذذاس قذذد اتسذذم
حبفاوة كبرية ألنه استقبل استقباال رمسيا وحضر كل أعضاء احلكومة للسالم عليهم
 -5عمذذل الشذذيخ مذذاء العينذذني إىل حتمذذيس الصذذحراويني لقتذذال الفرنسذذيني ووضذذع ا طذذط لذذذل سذواء
جبماعات منظمة من اجملاهدين أو جبماعات خفيفة أجنزت عمليات تسمى حبرب العصابات وقد
انذذرت هذذذه العمليذذات مقتذذل كوبذذوالين الذذذي نذذزل بذذاجلنوب يذذوم  13مذذاي  1905كمذذا هومجذذت
جتكج ذذة وحوص ذذرت ع ذذدة اي ذذام وط ذذرد الفرنس ذذيون م ذذن أكجوج ذذت ،وه ذذزم وقت ذذل ع ذذدد م ذذن الض ذذباط
الفرنسذيني الكبذار مثذل القبطذان روبذو  Repouxوالقبطذان منجذان Manginوالقبطذان بذالو
 Bahalouوالعقيد فيويل  Violetوكان الشيخ يقوم بإدارة املعارك من مقره بالسمارة اعتمادا على
مجاعة منظمة من املخربين كما توىل قيادة املعارك ابنا ه خاصة حسنة والطالب أخبار.
 -6استطاع الشيخ ماء العينني مذن خذالل حتركاتذه ومبادراتذه اجلهاديذة املنظمذة الذيت قامذت هبذا القبائذل
الصحراوية طرد الفرنسيني مذن الصذحراء مذن السذاقية احلمذراء حذىت أدرار والذرتارزة وصذارت السذمارة
رمز النصر على املسحيني.
يف املقابذذل صذذرح احلذذاج املقذذري ،منذذدوب السذذلطان عبذذد العزيذذز يف امل ذؤمتر الثذذاين للجزيذذرة ا ض ذراء،
أمذذام ممثلذذني أوروبذذني ،وروس وأمريكذذان قذذائال م إن دراسذذة وسذذائل منذذع ،والقضذذاء علذذى حركتذذه التهريذذب
عامذذة ،ومنذذع اسذذترياد أسذذلحة الصذذيد واحلذذرب ،خاصذذة بذذدون إذن شذريفي ...ويف املذذدن واملذوان يسذذمح
48
حبمل سالح الصيد فقط ملن يتوفرون على رخصة من اجلهة اليت هم تابعون هلا ...م
انتهت حياة الشيخ مذاء العينذني وانتهذى معهذا جهذاده ،غذري ان أبنذاءه تذابعوا خطتذه ووسذعوا دائذرة
49
اجلهاد ليشمل اجلنوب املغرن كله من سوس وحىت والته ،واستمر اجلهاد بزعامذة الشذيخ أسذد اهليبذة
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مث اخيذذه الشذذيخ مربيذذه ربذذه وتطذذور احلركذذة اجلهاديذذة منذذذ وفذذاة الشذذيخ مذذاء العينذذني حذذىت السذذيطرة الفرنسذذية
النهائية على املغرب سنة .50 1934
م جيذذب ان تذذرو كيذذف حيذذارب ويقاتذذل املوريتذذانيون ،حذذىت تذذدركوا قيمذذتهم...هلم سذذيقان عاريذذة ،بذذل
إهنذذم يتجذذردون حذذىت مذذن س ذراويلهم ا فيفذذة لذذلال تعذذرقلهم يف القتذذال ،وال حيتفظذذون غذذال بعبذذاءة مقذذورة
الطذذو وبذذدون اكمذذام ،لذذيس معهذذم مذذن السذذالح غذذري البندقيذذة وحمفظذذة ا ذراطي وخنجذذرعهم ،ن ذراهم
بشذذعرهم الطويذذل ،بعيذذوهنم الرباقذذة ،يقفذذزون مذذن صذذخرة الخذذرن ،خيتفذذون خلذذف أقذذل حذذاجز ،يطلقذذون
النار ،حياصرون موقعا ،غنهم أشبه بظبيان حقيقية...م.51
العدو األول الذي أرهب الفرنسيني أال وهو املقاتل الصذحراوي  ،وذلذ نظذرا لطريقتذه وذكائذه ونظذرا
لقيمته القتالية وخطته احلربية ،أما العدو الثاين واألكثر رعبا فكان بالد الصحراء  ،بالد العط وبالد
ا وف كما وصفها اجلنرال ديبوك املكابدة واملعاناة اليت مل يتحملها اجلنود الفرنسذيون وجمنذدوهم قذائال
م ينذذبطح بعضذذهم ويطل ذب أن يقتذذل ليذذتخلص مذذن اآلالم املربحذذة الذذيت يقاسذذيها ،وآخذذرون ممذذن اسذذتطعنا
وبصعوبة ان نساعدهم على الوقوف علذى أرجلهذم ،يف جمهذود كبذري ،ميينذا ويسذاران حبثذا عذن شذجريات
توفر هلم بع الظل ...ويف وقت ما سيطرت حالة من اجلنون والغضب على أغلبية القناصة ،ابتعدوا
عن اجتاه خط ال سري حىت قذابلوا الطذابور وشذرعوا يطلقذون النذار عليذه ،إىل ان نفذذت ذخذريهتم ،مث رمذوا
52
بنادقهم اليت مل تعد نافعة...م
يعرتف الفرنسيون أن حروهبم يف الصحراء انتهت مبأساة ،فذإذا كذان كذورو قذد متكذن مذن احذتالل
ادرار وتأسذيس مراكذز بنواكشذذط وعطذار ،فقذد كذذان علذى فرنسذذا أن تواجذه مذن أطلقذذت علذيهمم قراصذذنة
الرمال والصحراءم الذين جتدهم جيوشها يف كل كمني ويف كل غزوة.53
.5الخاتمة:
يتضذذح مذذن خذذالل مذذا تقذذدم أن الشذذيخ مذذاء العينذذني ميثذذل بالنسذذبة للجميذذع يف الصذذحراء الكذذربن،
النمذذوذج واملثذذل األعلذذى يف احلفذذاظ علذذى الذذروح اإلسذذالمية ،ويف احلفذذاظ علذذى منطقذذة الصذذحراء الغربيذذة
كمركز إشعاعي وثقايف وحضاري.
وميكن حصر العوامل اليت أثرت يف تكوين شخصية ماء العينني فيما يلي:
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 -1التغيذذري االجتمذذاعي الذذذي حذذدث إثذذر ظهذذور الشذذيخ مذذاء العينذذني كمصذذطلح اجتمذذاعي وجمذذدد ديذذين
ومفكر سلفي ،فمنطقة ساقية احلمذراء رغذم الذدور الذذي كانذت تؤديذه يف تارخيهذا الطويذل يف الذربط
بذذني الشذذمال وجنوهبذذا ،فقذذد كانذذت كمذذا يقذذول أسذذد بذذن االمذذني الشذذنقيطي :م خاليذذة ال انذذيس هبذذا
لشدة ا وف ولقحولتها دائما حىت عمرها الشيخ ماء العينني....م.
 -2لقذذد كذذان الشذذيخ مذذاء العينذذني يعذذي أمهيذذة العلذذم ويذذدرك قيمتذذه وخطورتذذه يف قيذذام االمذذم وسذذقوطها،
ودوره يف رفعها وحفظها  ،فبف زاويته على الرتبية والتهذذيب ،وأقامهذا علذى صذقل النفذوس وشذحذ
العقول ،فخلق هنضة ثقافية كربن داخل الصحراء وخارجها .
 -3عمل الشيخ ماء العينني علذى حتمذيس الصذحراويني لقتذال الفرنسذيني ووضذع ا طذط احلربيذة لذذل
س ذواء جبماع ذذات منظم ذذة م ذذن اجملاه ذذدين  ،وأخ ذذرن تتمث ذذل يف ح ذذرب العص ذذابات وق ذذد ان ذذرت ه ذذذه
العمليات مقتل كوبوالين الذي نزل باجلنوب يوم  13ماي  ،1905وقتل عدد كبذري مذن الضذباط
الفرنسذذيني الكبذذار مثذذل روبذذو والضذذابط  Manginوالقبطذذان بذذالو  ،Bahlouوالعقيذذد فيذذويل
 violetوكان الشيخ يقوم بإدارة املعارك من مقره بالسمارة .
وهبذا متيز الشيخ ماء العينني عن كثري من علمذاء وزعمذاء عصذره ،فشخصذية مذن هذذا احلجذم فرضذت
نفسها بقوة على الكتابة ،والتأليف ،وأضحت حمور دراسات توثيقية ،ومقاربات علمية ،األمر الذي يفذر
على الباحث أن يضع تصورا شذامال لإلطذار البيبلذوغرايف الذذي يسذلط االضذواء علذى خمتلذف جوانذب ومعذامل
سذذري الشذذيخ مذذاء العينذذني الذذذي حذذرك األقذذالم مذذن حولذذه ،حمققذذا تراكمذذا ثقافيذذا ،الزال يف أمذذس احلاجذذة إىل
التنقيب.
نص الرسالة م
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رسالة من الشيخ إىل قبيلة ادو عي و إمارهتا بتكانت ( وسط موريتانيا حاليا)

 .7هوامش:
-1ا لشيخ ماء العينني بن الشيخ بن مامني :دليل الرفا على س االتفا  ،تح ،البلعشمي أسد يكن ،ج ،1اللجنة املشرتكة لنشر
الرتاث اإلسالمي ،بريوت ،أل.06
 -2خري الدين الزركلي :األعالم ،دار العامل للماليني ،بريوت ،أل .243
 -3منطقة احلو  :عاد احلو إىل موريتانيا سنة  ،1945وهو اليوم واليتان كبريتان ،مها احلو الشذرقي واحلذو الغذرن ،عاصذمة
مدينة النعمة ،وعاصذمة الثانيذة مدينذة عيذون العذرتوس ،ويبلذغ عذدد سذكان احلذو الشذرقي مذا يربذوا علذى  370ألذف نسذمة ( تقذديرات
 ، )1997ويضذم عذدة جهذات تسذمى مقاطعذذات ومراكذز ،مذن أمههذا والتذذة وأمرجذو باسذكنو وجيكذين .أمذذا احلذو الغذرن فيضذم عذذدة
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مدن ومراكز امهها الطينطان وكوبين والطويل ،ويبلغ عدد سكاهنا حوايل 300.000نسمة(تقديرات  .)1997ومنطقذة احلذو ذات
امهيذذة كذذربن ملوريتانيذذا ،بفضذذل جتمعاهتذذا السذذكنية الكثيفذذة ،ومراعيهذذا ا صذذبة ،وثرواهتذذا احليوانيذذة والزراعيذذة اهلامذذة ،وموقعهذذا االسذرتاتيجي،
كنقطة متاس حضاري وبشري بني إفريقيا الشذمالية ،وإفريقيذا الواقعذة جنذوب غذرب الصذحراء الكذربن .للمزيذد انظذر :يذول مذر  :القبائذل
البيضذذانية يف احلذذو والسذذاحل املوريتذذاين وقصذذة االحذذتالل الفرنسذذي للمنطقذذة ،تذذر :حممذذد حممذذود وداوي ،ط ،1دار الكتذذب الوطنيذذة،
بنغازي ،ليبيا ،2001 ،أل .6
 -4بالد شنقيط  :كانت تعرف قبل االستقالل ببالد شنقيط ،وشنقيط مدينة يف موريتانيا تقع يف املنطقة الشمالية الغربية منها
واشتهرت لكوهنا واقعة على طريق القوافل املسافرة من الشمال إ ىل بالد السودان الغرن وأهم حاضرة فيه كانت مدينة متبكتو ،واسم
مدينة واحدة يف األصل وليس اسم منطقة واسعة ،واشتقاقه من اللغة الرببرية ويعين (آبار ا يل) ويعين ( بلر ا يل) فأصله (شني
قدو) وشني :فرس ،وقدو :بلر أو آبار يف تل اللغة .للمزيد انظر :حممد بن ناصر العبودي :إطاللة على موريتانيا ،ط ،1السعودية،
 ،1997أل .18
 -5علي بدوي علي ساملان :م الطريقة القادرية واالستعمار الفرنسي يف موريتانيا ()1960-1903م ،رسالة املاجستري ،قسم
التاريخ ،جامعة القاهرة ،2003 ،أل.172
 -6شبيهنا سدا ماء العينني :قبسات من حياة الشيخ ماء العينني ،أعمال العلمية الشيخ ماء العينني فكر وجهاده ،ط ،1النجاح
اجلديد ،200 ،أل 36
 -7املهدي السعدي :م الزاوية واملدينة قراءة يف كتاب  Hommes et choses de Smaraم ،الشيخ ماء العينني فكر
وجهاد ،أعمال الندوة العلمية  :الشيخ ماء العينني فكره وجهاده ،ط ،1النجاح اجلديدة ،املغرب ،2001 ،أل .141
 -8الطريقة الصوفية :لقد سامهت الطر الصوفية يف افريقيا عامة وموريتانيا خاصة يف نشر الدين اإلسالمي جنوب الصحراء
ومقاومة التوسع األورون يف إفريقيا ومقاومة حركات التنصري اليت قام هبا االوروبيون ،ولقد اثارت احلركة الصوفية يف حركة العلم إىل
جانب مقاومة االستعمار حيث استطاعت أن ُتر كل احلواجز ملزيد انظر :عبد اهلل عبد الرزا ابراهيم :أضواء على الطر الصوفية
يف القارة اإلفريقية ،دار املعارف ،القاهرة ،1989 ،أل .25
 -9الطريقة الفاضلية :أسسها الشيخ حممد فاضل بن مامني القلقمي ،الذي كان يقيم يف منطقة احلو شر البالد مث انتقل إىل
أدوار ايل مدينة شنقيط فاُتذ منها مقرا له وقد انتهج سياسة حكيمة فوزع أبناءه يف البالد فكان لكل منهم منهج ومنطقة نفوذ
خاصة به فقد بعث الشيخ ماء العينني إىل منطقة الصحراء الغربية والشيخ سيد ا ري إىل منطقة احلو  .للمزيد انظر :علي بدوي
علي ساملان :املرجع السابق ،أل .38
 -10خدجية كمايسن :م اجلمع بني الطر يف فكر الشيخ ماء العيننيم ،أعمال الندوة العلمية :الشيخ ماء العينني فكر وجهاد،
ط ،1النجاح اجلديد ،2000 ،أل377
 -11ماء العينني أمربيه حامين :أمهية تدوين النسب عن د رجاالت الزاوية املعينية ،أعمال الندوة العلمية :الشيخ ماء العنني فكر
وجهاد ،ط ،1دار النجاح اجلديدة  ،املغرب2000 ،م ،أل .184
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 -12وهي الطريقة اليت كانت تسمى بالطريقة الفاضلية نسبة إيل والدده ،وهي الطريقة اليت كان هلا أكرب األثر يف توحيد القبائل
الصحراوية ضد االستعمار .للمزيد انظرTony Hodges , Sahara occidental : Origines et enjeux d :
une guerre du désert , Traduit par Dominique Kugler , p.80.
 -13خدجية كمايسني :املرجع السابق ،أل .378
 -14الشيخ ماء العينني :مفيد الراوي على أين خماوي ،حتقيق ،حممد الظريف ،مطبعة املعارف اجلديدة ،الرباط ،أل 44-43
 -15شبيهناء ماء العينني :قبائل الصحراء املغربية أصوهلا ،جهادها ،ثقافتها ،الرباط ،1998 ،أل .142
 -16أسد الوارث :انتشار الطريقة املعينية يف املغرب ،أعمال الندوة العلمية الشيخ ماء العينني فكره وجهاده ،ط ،1دار النجاح
اجلديد ،2000 ،أل .349

 -17نفسه .
 -18لقد كانت الصلة بني الشيخ ماء العينني واألسرة احلاكمة يف املغرب قوية وكان يقوم بتقدمي خدمات مباشرة لألسرة العلوية يف
املغرب باذال كل ما يستطيع من مقاومة ضد االستعمار األورون يف اجلنوب .للمزيد انظر :عالل الفاسي :التصوف االسالمي يف
املغرب ،الرباط ،1998 ،أل .121
 -19أسد الوارث :املرجع السابق ،أل .354
 -20أسد منكي الزاياين :حركة املقاومة املعينية حماولة تأسيس فعل املواجهة الشعبية بني الضغط االستعماري واضطراب الوضع
املخزين ،أعمال الندوة العلمية الشيخ ماء العينني فكره وجهاده ،ط ،1دار النجاح اجلديد ،2000 ،أل .111
 -21عبد اهلل عبد الرزا إبراهيم  :أضواء على الطر الصوفية يف القارة االفريقية ،ط ،1املعارف ،القاهرة ،1989،أل.135
 -22عثمان ولد الشيخ أبو املعايل ،م الفكر األصويل عند علماء شنقيط خالل القرنني الثالث عشر والرابع عشر اهلجريم ،رسالة
ُترج كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،قسم التاريخ  ،نواكشط ،1990-1989 ،أل .225
 -23السمارة :متكن الشيخ ماء العينني من حتقيق حلمه الكبري املتمثل يف بنائه ملدينة السمارة حيث استغل فيها احلرفيني والتقنيني
واألدوات وكل مستلزمات البناء والتشيد واليت ضرع يف بنائها سنة 1898م ،ومتكن السيخ باالستقرار بعاصمته السمارة بالساقية
احلمراء ،وهبا كان يصله الدعم العسكري والسياسي من لدن السالطني العلويني الذين كانوا يكنون له الكثري من التقدير واالحرتام
نتيجة للنفوذ الذي كان يتمتع به بني قبائل الصحراء .للمزيد انظرTony Hodges , Sahara occidental : :
désert .op.cit.p 81. Origines et enjeux d une guerre du
24عبد اهلل ولد مبارة :املرجع السابق ،أل .05
 -25فاطمة حمجوب  :املوسوعة الذهبية للعلوم اإلسالمية :ج ،44أل .290
 -26تنسب الطريقة للشيخ أبو صاى سيدي عبد القادر اجليالين وهو ابذن بذن عبذد اهلل بذن حيذي الزاهذد بذن حممذد بذن داود بذن موسذى
اجلذذون بذذن عبذذد اهلل احمل ذ بذذن احلسذذن بذذن احلسذذن املثذذين بذذن علذذي بذذن أن طالذذب رضذذي اهلل عذذنهم وهذذو حسذذين النسذذب .للمزيذذد انظذذر:
امساعيل بن السيد حممد سعيد القادري :الفيوضات الربانية ،بريوت ،1988 ،أل .7
27الشيخ ماء العينني :نعت البدايات وتوصيف النهايات ،مرجع السابق  ،أل .7
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 -28قبسات من حياة الشيخ ماء العيننيم  ،أل 40
 -29مفيد الراوي على اين خماوي :طبع بفاس 1315ه ،مث حققه الدكتور حممد الظريف ،وطبعه سنة 1999م ،مبطبعة النجاح،
بالرباط  .وهذا الكتاب شرح ألبيات نظمها الشيخ مؤكدا هبا موقفه من تعدد الطر الصوفية ،ومنبها إىل ان هذه الطر رغم
تعددها ،واحدة وموحدة ،ألن هدفها واحد وهو ذكر اهلل وحده ،ومنبعها واحد ،أال وهو سنة رسول اهلل .انظر :اسد بن املبارك أبو
القاسم :البنية األسلوبية يف كتاب مفيد الراوي على أين خماوي م للشيخ ماء العينني ،أعمال الندوة العلمية الشيخ ماء العينني فكره
وجهاده ،ط ،1دار النجاح اجلديدة ،2000 ،أل 277
 -30كتاب تبني الغمو على نعت العرو  :ألفه الشيخ ماء العينني ،وقام بإخراجه والتعليق عليه الباحث حممد عينا  ،كما
سامهت مؤسسة الشيخ مربيه ربه إلحياء الرتاث والتبادل الثقايف بطب عه ونشره ،ويت لف من تسعني صفحة  .للمزيد انظر :حممد
أبيدار :قراءة يف مؤلف م تبني الغمو على نعت العرو للشيخ ماء العينني ،أعمال الندوة العلمية الشيخ ماء العينني فكره
وجهاده ،ط ،1دار النجاح اجلديد ،2000 ،أل .263
 -31ا ليل النحوي  :املرجع السابق ،أل .281
 -32عالل الفاسي :ولد عالل بن عبد الواحد الفاسي يف مدينة فاس يف كانون الثاين /يناير 1910يف ٍ
بيت يُ عرف باجلاه والغف
من أسرة عربية مسلمة ،تعتّز بعروبتها وإسالمها هاجرت من األندلس إىل املغرب واستقرّ ت يف مدينة فاس ،فأبوه عبد الواحد كان
خرجت أسرة آل
من كبار علماء املغرب  ،كان عضو جملس العلماء وأمينه وحافظًا ملكتبة جامعة القرويني وواعظًا يف املسجد امللكيَّ .
الفاسي الكثري من العلماء الّذين كان هلم تأثريٌ يف الدولة املغربية نذكر منهم مأبواحملاسن يوسف الفاسيم الّذي كان زعيما سياسيا،

وعبد الرسان بن عبد القادر الفاسي .انظر :حممد العلمي ،عالل الفاسي رائد احلركة الوطنية ،مطبعة الرسالة ،الرباط1980،أل .1
انظر ايضا :عبد الرسان بن العرن احلريشي ،فهرس املخطوطات ،خزانة مؤسسة عالل الفاسي بالرباط ،منشورات عالل الفاسي،
 ،1992،أل . 387
 -33شبيهنا سدا ماء العينني :املرجع السابق ،أل 48
 -34الساقية احلمراء :هي أر مشهورة ،وهي اخر شنقيط من جهة واد نون ،تبعد عن شنقيط عشرين يوما بالسري احلثيث ،كانت
خالية ال انيس هبا لشدة ا وف ،ولقحولتها دائمان حىت عمرها الشيخ ماء العينني وبف فيها وغرس النخيل فسهلت املواصلة بني
شنقيط وغريها من املواضي ع املغربية ،للمزيد انظر :اسد االمني الشنقيطي :الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط ،املطبعة املالية جتارة الروع
سلطنة الثرن ،القاهرة ،أل .439-438
 -35املهدي السعدي :املرجع السابق ،أل 142
 -36فاطمة بنت اإلمام :م املقاومة الدينية من خالل احملاضرم ،رسالة ُترج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،قسم التاريخ ،جامعة
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