باسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على سٌدنا محمد الفاتح الخاتم

مشروع النظام األساسً
الباب األول  :التأسٌس -المقر
تؤسس المجلس المدٌري للطرٌقة التجانٌة بتارٌخ  ،.......وذلك فً نطاق الظهٌر الشرٌف  .............الذي خوله االعتناء بشإون
عائلة أبناء الشٌخ التجانً رضً هللا عنه  ،وبشإون الزواٌا التجانٌة  ،والعمل فً األنشطة العلمٌة المرتبطة بالطرٌقة.
اتخذ المجلس مقرا له فً الدار العتٌقة للشٌخ سٌدي أحمد التجانً بفاس المعروفة ب "دار المراٌة" .
الباب الثانً  :أهداف المجلس
ٌتوخى المجلس تحقٌق األهداف التالٌة:
 القٌام بلقاءات وندوات ومإتمرات علمٌة صوفٌة تهتم بالطرٌقة التجانٌة  :أسسها وأهدافها السنٌة  ،تارٌخ رجاالتها ومإلفاتهم  ،توعٌةالمنتسبٌن إلٌها وربط الصالت بٌنهم...
 رعاٌة المكتبات العلمٌة فً مختلف الزواٌا والحفاظ على ما تحتوي علٌه من مخطوطات  ،وفً الزاوٌة الكبرى األم على األخص. نشر الكتب واألبحاث المتعلقة بالطرٌقة والشرٌعة  ،بالطباعة أو عبر االنترنٌت. توطٌد العالقات مع الهٌئات الرسمٌة منها والعلمٌة داخل المغرب  ،ومع تنظٌمات الطرٌقة التجانٌة فً جمٌع األقطار. تنظٌم وتؤطٌر الزواٌا التجانٌة فً ربوع المملكة  ،مادٌا ومعنوٌا  ،بالنظر فً أهلٌة المقدمٌن والنظار  ،وفً أحوال المنتسبٌن فً كل مدٌنةوقرٌة  ،وفً أوضاع الزواٌا من بناء وفرش وإنارة ومٌاه وصٌانة ....
 تنظٌم جمع وصرف الموارد المالٌة والنوعٌة الواردة على الزواٌا  ،وعلى النظار ... حق التقرٌر فً الشإون العامة للطرٌقة التجانٌة داخل المغرب بخصوص التوعٌة الدٌنٌة  ،وتعٌٌن المسإولٌن عن كل زاوٌة مع رعاٌةرأي الفقراء خاصة فً انتخاب المقدمٌن والنظار المسموح لهم بممارسة مهمتهم التً تقتضً أهلٌة خاصة  ،وتعتبر نموذجا ومثاال حٌا
ٌتالءم وسنٌة الطرٌقة التجانٌة المإسسة على هدي من هللا ورسوله.
الباب الثالث  :هٌئات المجلس
ٌشتمل المجلس على ثالث هٌئات ٌجدد تشكٌلها كل خمس سنوات.
 هٌئة األعضاء المؤسسٌن  :هم خمسة أفراد بارزٌن تختارهم العائلة التجانٌة الكبرى المقٌمة بالمغرب باالقتراع من بٌن ذرٌة سٌدناالشٌخ الذكور؛ وتمثل بنات سٌدنا الشٌخ البالغات فً عضوٌة الهٌئة بواسطة التوكٌل للذكور الذٌن ٌضم كل منهم صوته إلى أصوات
موكالته .
ٌتم اختٌار األعضاء الخمسة باحتساب أغلبٌة األصوات وفً ضمنها أصوات اإلناث بالتوكٌل.
وتعٌن الهٌئة المنتخبة بكٌفٌة دورٌة لمدة سنة ،رئٌسا لها ونائبا له من بٌن أعضائها .
فً أول اجتماع للمجلس ٌعٌن بؤغلبٌة األصوات  ،الرئٌس الدوري ونائبه للسنة الجارٌة  ،وأمٌن المال ونائبه والمقرر العام ونائبه
للخمس السنٌن المقبلة ؛ ٌختار أمٌن المال ونائبه من المرٌدٌن أو المحبٌن المٌسورٌن  ،اوعلى األقل المكتفٌن فً معاشهم  ،غٌر ذرٌة
سٌدنا الشٌخ ؛ وٌفتح المجلس حسابا بنكٌا تتم بواسطته جمٌع المعامالت المالٌة .
هٌئ األعضاء المإسسٌن وهٌئة المقدمٌن  ،بالوفاة أو العجز المستدٌم  ،بنفس طرٌق االقتراع األول
وٌعوض الم جلس كل عضو م ن ة
؛ وٌعوض أمٌن المال أو نائبه والمقرر العام أو نائبه  ،إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك بموافقة أغلبٌة األعضاء.
ٌمكن للم جلس طلب تعوٌض مقدم أو ناظر  ،من مقدمً اإلقلٌم  ،إذا دعت الضرورة إلى ذلك .
.
ٌوقع المقرر العام مع الرئٌس جمٌع المحاضر والمذكرات والمراسالت.
ٌقوم المقرر العام بضبط الوثائق اإلدارٌّة للمجلس ومحاضر اجتماعات هٌئاتها ،وبتحرٌر المذكرات والمراسالت ،وٌساعده فً ذلك
نائبه .
ٌعقد المجلس اجتماعا داخلٌا عادٌا كل شهر باستدعاء من ا لرئٌس وبحضور أغلبٌة األعضاء المإسسٌن  ،مع المقرر العام وأمٌن
المال  ،أو نائبٌهما  ،لضبط التدبٌر المالً ؛ و اجتماعا داخلٌا عادٌا كل ثالثة أشهر لمتابعة األعمال العامة للمجلس واألعمال المبرمجة فً
الجمع العام  ،ولدراسة التعدٌالت التنظٌمٌة  ،واإلشكاالت الواردة  ،ولتهٌئ جمٌع الترتٌبات المتعلقة باالجتماعات العامة أو االستثنائٌة ؛

كما ٌعقد المجلس اجتماعا استثنائٌا كل ما دعت الضرورة إلى ذلك ،
ٌقوم المجلس باإلحصاء الشامل للزواٌا الموجودة فً جمٌع أقالٌم المملكة  ،مدنها وقراها  ،مع ذكر العنوان والمإسس والتارٌخ
والمقدم الحالً أو المقدمٌن والناظر والهاتف والعنوان االلكترونً إن وجد  ،والسند فً التقدٌم لكل مقدم ،مستعٌنا فً ذلك بالمقدمٌن
والنظار الممثلٌن فً اللجنة العلٌا للمقدمٌن.
كما ٌقوم المجلس بإحصاء شامل للممتلكات الموقوفة على الزواٌا فً جمٌع األقالٌم مستعٌنا بمن ذكر قبل .
 لجنة كبار علماء الطرٌق  :تتكون من أربعة أعضاء من األقطار التً ٌتوفر فٌه أعداد التجانٌٌن  ،وعضو من المغرب  ،وذلك استنارةبآرائهم ٌ ،قع اختٌارهم من طرف هٌئة األعضاء المإسسٌن .
 اللجنة العلٌا للمقدمٌن والنظار  :التً تضم المقدمٌن والنظار الممثلٌن لكل إقلٌم ٌ ،عٌن كل واحد منهم إما بتوافق المقدمٌن الموجودٌن فًاإلقلٌم  ،وإما باالقتراع السري بٌنهم تحت إشراف أكبرهم سنا ؛ ال ٌجمع بٌن التقدٌم والنظارة للحفاظ على حرمة المقدم  ،ورفع همته عن
التشوف أو الطلب لما بؤٌدي المرٌدٌن أو المحبٌن .
و فً حالة وجود أي اختالف أو وفً حالة وجود مقدمٌن اثنٌن فً اإلقلٌمٌ ،تم اختٌار الممثل من طرف أغلبٌة المرٌدٌن بالكٌفٌة التً
ٌرتضونها ؛ وبصفة عامة ٌ ،طلب أن تراعى بصفة خاصة ومإكدة فً هذا التمثٌل ،أهلٌة المقدم المنصوص علٌها فً كتاب "بغٌة
المستفٌد" أو فً الكتب األخرى المعتمدة فً الطرٌق  ،ونزاهة الناظر مع الحالة المٌسورة أو اكتفائه الشخصً على األقل .
أما عدد المقدمٌن المنتخبٌن والنظار فً كل إقلٌم  ،فٌكون مقدم واحد من بٌن كل خمسة مقدمٌن :مثال إذا كانوا ثالثة ٌنتخب من بٌنهم
واحد ،وإذا كانوا سبعة ٌنتخب من بٌنهم مقدمان اثنان ،وإذا كانوا ثالثة عشر ٌنتخب ثالثة ،وهكذا .وٌقاس على هذا بالنسبة للنظار.
وبمجرد ما ٌتم اختٌار ممثلً اإلقلٌم مقدمٌن ونظارا ٌ ،قع تحرٌر محضر ٌتضمن طرٌقة االختٌار والمكان والزمان  ،والتعرٌف
الكامل مع الصورة والعنوان ( المسكن  -الزاوٌة  -الهاتف  -الفاكس والعنوان االلكترونً إن وجدا) ،والسند فً الطرٌق ،للمقدم المختار
ّ
والبت إذا اقتضى الحال.
والمقدمٌن المشاركٌن ؛ وٌوقع المحضر من طرف هإالء جمٌعا  ،ثم ٌبعث إلى المجلس  ،قصد االطالع
وٌحق لمقدمً كل إقلٌم أن ٌتقدموا للمجلس بمقترحات أو تعدٌالت لهذه المسطرة .
الباب الرابع  :االجتماعات السنوٌة
 الجمع العام العادي السنوي :ٌعقد مرّة فً السنة ،حوالً السابع عشر من شهر ربٌع األول تزامنا مع المولد النبوي ،باستدعاء من الرئٌس الدوري للمجلس ،
وٌكمل نصابه القانونً بحضور األغلبٌة من هٌئة األعضاء المإسسٌن وهٌئة المقدمٌن والنظار ؛ وٌمكن لرئٌس المجلس استدعاء عدد من
الشخصٌات التجانٌة البارزة فً العالم .
ٌتضمّن جدول أعمال الجمع العام :
 تقٌٌم األعمال التدبٌرٌة فً ما ٌخص الزواٌا للسنة المنصرمة تقٌٌم األعمال العلمٌة للسنة المنصرمة عروض تعارفٌة بٌن األقطار الممثلة فً الجمع العام القضاٌا التنظٌمٌّة تنظٌم األنشطة والندوات العلمٌة الصوفٌة خالل السنة المقبلة الجمع العام االستثنائً :ٌعقد المجلس المدٌري للطرٌقة التجانٌة جمع ًا عام ًا استثنائٌ ًا ك ّلما دعت الضرورة إلى ذلك  ،كتغٌٌر النظام األساسً أو بعض فصوله.
الباب الخامس :التدبٌر المالً
ٌوقع ا لرئٌس مع أمٌن المال جمٌع الوثائق المالٌة.
ٌقوم أمٌن المال بمسك حسابات المجلس وضبطها ،وٌساعده فً ذلك نائبه .
رقم الحساب البنكً الدائم للمجلس .....................................................................................:
موارد المجلس:
 اإلعانات والهبات التً تقدمها السلطات والمإسسات الرسمٌة والمدنٌة  ،والتً تودع مباشرة فً الحساب الهداٌا والهبات الواردة من الداخل أو الخارج  ،من طرف المنتسبٌن أو المحبٌن  ،على الحساب البنكً للمجلس الهداٌا والهبات المتجمعة فً صنادٌق الزواٌا "الربٌعات " ،أو الحاصلة بؤٌدي المقدمٌن والنظار فً ربوع المملكة  ،بعد اقتطاع ماٌتم صرفه على الزواٌا مباشرة من أجل الصٌانة العادٌة واستهالك الماء والكهرباء  ،مع تقدٌم كل الوثائق البٌانٌة للمجلس.

 مداخٌل ممتلكات الزواٌا المحصلة من طرف النظار .ٌدفع النظار فً آخر كل شهر ما تجمع بؤٌدٌهم  ،فً الحساب البنكً وٌشهد أحد المقدمٌن على ذلك  ،وبالنسبة ل "الربٌعات" فً جمٌع
الزواٌا ال تفتح إال مرة فً الشهر بمحضر الناظر والمقدم ؛ وٌتؤكد هذا بالنسبة ل "الربٌعة" فً الزاوٌة الكبرى األم التً ال تفتح إال مرة فً
الشهر بحضور رئٌس المجلس وأمٌن المال واألعضاء ( أو أغلبٌتهم) .
وبصفة عامة تدفع الموارد النقدٌة جمٌعها فً الحساب البنكً قبل صرفها ؛ ٌتم االطالع على كل ما جمع من الموارد خالل الجمع
الداخلً للمجلس.
تنبٌه :
تجمل اإلشارة فً صدد تنظٌم جمع موارد المجلس  ،إلى بغٌة رفع همة ذرٌة سٌدنا الشٌخ عن السعً بؤنفسهم أو بالواسطة ،فً طلب ما
بؤٌدي المرٌدٌن أو المحبٌن .وماال نرضاه للمقدمٌن  ،كما ذكر من قبل ،ال نرضاه لذرٌة سٌدنا الشٌخ من باب أولى وأحرى .هذا مع التؤكٌد
على قٌام المرٌدٌن بحقوق ذرٌة سٌدنا الشٌخ  ،والتذكٌر بان خدمتهم والسعً فً مصالحهم وإغنائهم عن الطلب لسد حاجة العٌش الكرٌم ،
بقدر المستطاع ومن غٌر كثرة تكلف  ،من أكبر األسباب فً توثٌق المحبة ورسوخها ومن أعظم القربات إلى هللا.
صرف موارد المجلس :
ٌحدد المجلس فً اجتماعاته الداخلٌة ،كل األنصبة المتعلقة بصرف الموارد المذكورة أعاله فً األبواب التالٌة ،مع تحتم استعمال
الحساب البنكً فً كل عملٌة صرف :
-

عائالت سٌدنا الشٌخ المقٌمة فً المغرب  ،بتطبٌق قاعدة "للذكر مثل حظ األنثٌٌن" ،لكل فرد فرد  ،صغٌر أو كبٌر ،
الصٌانات الكبٌرة للزواٌا فً المغرب أو خارجه
بناء زواٌا جدٌدة فً المغرب أو خارجه
األنشطة العلمٌة والصوفٌة المقررة فً الجمع العام
تتمةٌ :علق هذا القانون األساسً بعد المصادقة علٌه فً جمٌع الزواٌا  ،وٌنشر عبر االنترنٌت  ،من أجل العمل به.
"وسٌرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق هللا العظٌم  ،وصلى هللا على سٌنا محمد الفاتح الخاتم  ،والحمد هلل رب العالمٌن.

حرر بالرباط بتارٌخ  2007/ 10/ 23من طرف المقرر المنتدب من طرف أغلبٌة ذرٌة سٌدنا الشٌخ رضً هللا عنه
السٌد عبد العزٌز بنعبدهللا
صودق علٌه من طرف أرباب أسر سٌدنا الشٌخ بتارٌخ .................

