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 قرق

        بعيداً في صحراء قاحلة، ولكنها عامرة بقلوب عاشت باهلل وهلل بمدينة "الَبيَّض" جنوب غرب 
الجزائر، يوجد مسجد "زاوية الموحدين"0 الُمقام تحت األرض على عمق 6 أمتار وتبلغ مساحته 200 
متر مربع، وهو المسجد الوحيد في الجزائر الذي اختير له أن يكون فى مكان يفترض أنه مسكن 

لألموات.
المسجد الذى تم بناءه تحت األرض له قصة مشرفة في تاريخ الجزائر، قصة كفاح شعب 
وإصراره على المحافظة على هويته اإلسالمية والعربية التي حاول االستعمار الفرنسي طمسها 
بكل الوسائل قرابة الـ 132 سنة، فخالل فترة االستعمار الفرنسي أصبح المسجد منارة للعلم وقبلة 
لطلبة العلوم، حيث تخرج منه 375 طالًبا حافًظا للقرآن الكريم التحق عدد كبير منهم بصفوف 
الثورة التحريرية الجزائرية، كما كان في الوقت نفسه مخبًأ للمجاهدين الرافضين لتواجد 

الفرنسي.  المستعمر 

فى زاوية الموحدين
صوت الحرية من باطن األرض
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البداية كانت سنة 1930، عندما قرر شيخ من 
هذه المدينة يدعى "محمد بن بحوص" أن يحفر 
باطن األرض ليتخذ منها "مسجداً سريًا" يتعّبد 
فيه اهلل بعد أن وصل األمر باإلستعمار الفرنسي 
شعائرهم  ممارسة  من  الجزائريين  منع  إلى 
الدينية ومن تعلم وحفظ القرآن الكريم واللغة 
العربية بقوة السالح، بل ولجأوا إلى هدم بعض 
وأديرة، في  إلى كنائس  أو تحويلها  المساجد 
إطار محاربة وطمس الهوية الوطنية، فكان بناء 
المسجد بمثابة التحدي الذي رفعه هذا الشيخ 

في وجه جبروت االستعمار.
فقد  التاريخية  المراجع  من  للكثير  وفقًا 
بناء  من  بحوص"  بن  "محمد  الشيخ  انتهى 
مسجده سنة 1940 بعد شهور من العمل الدؤوب 
بسيطة  تقليدية  وسائل  باستخدام  المتواصل، 
لم تزد على المطرقة والقدوم لنحت الصخور، 
مساحة  على  سقفًا  األرض  باطن  من  متخذاً 
ُتقدر بنحو 200 متر مربع، حيث تستطيع الدخول 
إلى المسجد عن طريق بوابة صغيرة تقع فوق 
األرض، ثم النزول على ساللم تم حفرها أمتاراً 

األرض. تحت 
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 ولعل الزائر للمسجد 
تجذبه طريقة تشييده 

التي تعد آية في 
اإلتقان، إلى درجة 

أن كثيراً ممن 
زاروه ألول مرة، 

اعتقدوا أن 
ا  مهندسًا مختصًّ

صممه، نظراً 
لتناسق أركانه 

وجدرانه، وتطابق 
مساحته مع األعمدة 
األرضية التي تحمله.

زاوية  مسجد  أرسى  أن  وبمجرد 
الموحدين دعائمه وذاع صيته، حتى استطاعت 
اكتشافه،  الفرنسية  االستعمارية  السلطات 
حيث اهتدت إليه سنة 1950، فسارعت إلى اعتقال 
الشيخ بن بحوص بتهمة "إنشاء مسجد"، ثم نفيه 
من المنطقة ووضعه تحت اإلقامة الجبرية في 
شّيدها  التي  زاويته  عن  بعيداً  البيض،  مدينة 
بأكثر من 40 كم، حتى وافته المنية سنة 1954، 
مع  تتزامن  أن  األقدار  شاءت  التي  السنة  وهي 

الجزائرية. التحرير  ثورة  اندالع 
"محمد بن بحوص" هو الشيخ الولي الصالح 
بن  الحاج  بن  بحوص  بن  محمد  زوي  سيدي 
بن  سليمان  بن  يوسف  بن  الطيب  بن  محمد 
الحاج الشيح بـــــن سيدي عبد القادر بن محمد 
ذرية  من  المنحدر  الشيخ  بسيدي  المعروف 
فهو  عنه،  اهلل  رضي  الصديق  بكر  أبو  سيدنا 
القبيلة  تلك  الشيخ،  سيدي  أوالد  ساللة  من 
المنطقة بوقوفها في وجه  المعروفة في هذه 
من  وهو  األبطال،  وقوف  الفرنسي  االستعمار 

البيض. بأربوات   1894 سنة  مواليد 
الفقه والسيرة  الكريم ومبادئ  القرآن  تعلم 
الفاضل  الشيخ  منهم  مشايخ  عدة  عن  النبوية 
والعالمة الجليل سيدي الحاج محمد بن عبد.

 القادر الشريف التاجرونى 
بمدينة البيض والزمه 
حتى الوفاة وأخذ عنه 
الطريقة القادرية 
واإلذن في تلقينها، 
وجددها عن الشيخ 
موالي عبد اهلل 
من أحفاد الولي 
الصالح سيدي 
الحاج بن عامر 
بمدينة البيض، وأخذ 
الطريقة التيجانية 
والطريقة الطيبية عن 
الشيخ الولي الصالح موالي 
التهامي بالمغرب، وهكذا أصبحت زاويته 
تسمى زاوية الطرق الصوفية.
زاوية  إلى  انتقل  عمره  من  الثالثين  وفي 
الشيخ بوعمامة بالمغرب فتتلمذ له واخذ عنه 
حصل  وهنالك  الشاذلية،  الشيخية  الطريقة 
له الفتح األكبر، وأخذ اإلذن في فتح زاويتين 
الطريقة  لنشر  الموحدين  زاوية  األولى 
في  البيض  والية  الرقاصة  ببلدية  الشيخية 
عام 1933 والثانية الزاوية بعين السخونة والية 
سعيدة في عام 1946 وكالهما يتميزان عن باقي 
الزوايا بحفريات تتمثل بمسجد وقاعة لضيوف 
بيوت  وعدة  "الخلوة"  للعبادة  ودار  ومطبخ 
للزوار التزال موجودة حتى وقتنا هذا كمعالم 

وثقافية. وسياحية  تاريخية 
"زاوية  مسجد  يزال  ال  هذا  يومنا  وإلى 
الموحدين" قبلة للمجاهدين ولسكان المنطقة، 
كما ال يزال القبلة المفضلة للسكان المحلّيين 
الذين يعرفون جّيدا تاريخ المسجد وتفاصيل 
بنائه، وهم ُيفضلونه ألداء صلواتهم على مساجد 
أخرى، خاصة في فصل الصيف المعروف بشدة 
حرارته بهذه المنطقة، فالمسجد الواقع تحت 
األرض يوفر لهم أفضل الظروف ألداء العبادة 

في جو بارد.


