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Le soufisme, en tant que patrimoine culturel au Maroc, entre 

les pouvoirs spirituel et temporel 
 

Sufism, as a cultural heritage in Morocco, between spiritual 

and temporal powers 

Nabil Lahcen 

 الملخص

وقود عجلة و وحضارته مجتمعأي  وأسس نمو الثقافة والدين والتراث كيانات اجتماعية

والزمني. وكانت  الروحي لقد لعبت الزوايا أدوارا تتأرجح ما بين. ، ومنها يستمد هويتههتقدم

النقص ومن المفترض أن تعوض  ،استجابة لدواعي وحاجيات مجتمعية تتنوع بتنوع المجتمعات

تعكس صورة صحيحة للمجتمع في أبعاده الدينية والسياسية  . وهيالحاصل لدى مؤسسات الدولة

كحلقة مفقودة من تاريخ الجبال بني بويلول معالجة التاريخ الحديث لقبيلة  . ونهدف إلىوالثقافية

الحية ال يمكن  تهاوذاكر هاقبيلة اعتمادا على أرشيفهذه الب صوفالتعن  اتضح أن الحديث. والمغربية

 .عزله عن الظرفية الوطنية العامة وال فهمه بعيدا عنها

كان كثيرا ما يجد الحلول كان له تاريخ حافل باألمجاد والتصوف في أن  اإلشكالية تتجلى

 همن الكتابات الحديثة تحمل اكثيرجد ون من مشاكل، وأصبح اآلن شبه عقيم، لما استعصى على الدولة

 لألزمات.  سبب تأخر المسلمين بشكل عام، وترى في التخلص منه حال

حكام ستنبط األالذي ي الجيومنظوميلمنهاج ل الدينامية ةشموليال مقاربةبال عالجنا الموضوع

وكان ال بد من نمطي.  غيرجديد تركيب من نظرة تركيبية لألحداث في ظرفيتها وتفاعالتها لصياغة 

التي بعض المواضيع  التركيز علىوذات تاريخ حافل باألحداث،  يةذجومنالبعض الزوايا  ياراخت

من الجوانب وتعطي  اوبعض فترات أزمة الدولة التي تضيء لنا كثير تمثل المنعطفات التاريخية

 لدراسة. ل المختارةلها عالقة بالقبيلة تلك التي  الجواب لكثير من التساؤالت المحيرة أو

أن االطالع على هذا السياق الوطني جعلني أعيد النظر في كثير تي في ياتؤيد فرض النتائج

أن الفكر الصوفي لم ومن اآلراء التي توصلت إليها من خالل المعالجة األولية للمعطيات المحلية. 

بل هو بنفسه كان المسعف في كثير من  ،عن تأخر الدولة اإلسالميةالحقيقي يكن هو المسؤول 

أزمات الدولة، وعانى بدوره من هذه االختالالت. وكان من األخطاء الفادحة أن تتألب كثير من 

القوى السياسية وتجهد على هذا الفكر الذي هو تراثنا وحامل هويتنا، في حين كان يجب تطويره 
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في أشد الحاجة إلى مثل هذه المنظومة  سالمية اآلنوحسن استغالله. وفي منظورنا، الدولة اإل

 الدين الحنيف. االخالق ولتتصدى للعولمة واالنحراف عن 

 الكلمات المفاتيح :

  ،الزمنية ةالسلط ،الروحية ةالسلط ،ثقافيالتراث ال ،الزوايا ،المغرببالتصوف 

Résumé  

La culture, la religion et le patrimoine sont des institutions sociales 

et fondent la civilisation de chaque société, et sont l’énergie de sa 

dynamique et manifestent son identité. Les zaouia ont joué des rôles 

oscillant entre le spirituel et le temporel, en réponse à des stimulus et 

besoins propres à chaque société. En principe, elles devaient pallier à 

l’insuffisance des institutions de l’Etat. Elles reflètent l’image réelle de la 

société dans ses dimensions spirituelle, temporelle et culturelle. Nous visons 

traiter l’histoire contemporaine de la tribu de Beni Bou Illoul (Moyen Atlas 

septentrional) à partir de ses archives, comme page omise de l’histoire 

montagnarde marocaine. Mais, aborder le soufisme local s’est avéré une 

tâche périlleuse et incompréhensive sans le contexte national.  

La problématique réside dans le fait que le soufisme a toujours 

trouvé des solutions pour des problèmes insolubles pour le pouvoir central, 

mais de nos jours, est devenu presque stérile, de plus qu’on lui reproche 

d’être à l’origine du sous-développement des peuples musulmans, à tel point 

que nombreux sont ceux qui voient dans son exclusion la solution miracle 

de toutes les crises sociales. 

Nous avions adopté l’approche globale et dynamique de la méthode 

géosystémique, dégageant les interactions des paramètres et replaçant les 

évènements dans leur contexte pour une restructuration plus adéquate. Le 

choix de zaouias modèles s’avère nécessaire, avec un profil évolutif riche en 

expériences, des renommées et des pouvoirs assez étendus, particulières et 

présentent des réponses à des questions longtemps posées, ou ayant une 

relation avec le thème tribal visé. 

Les résultats m’ont permis de relativiser un nombre de jugements 

dégagés de mes premiers travaux sur les archives locales. De même, ils 

confirment le fait que la pensée soufisme n’est pas le vrai responsable du 

sous-développement des peuples musulmans ; inversement, le soufisme a 

souvent su remédier aux crises qu’a connues l’Etat et a su en réduire les 

impacts. C’était une erreur fatale que plusieurs pouvoirs politiques 

s’opposent farouchement à ce patrimoine cultuel, symbole de notre identité 

musulmane, alors qu’on avait à le moderniser pour mieux l’exploiter. La 
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société musulmane actuelle a, plus que jamais, besoin d’une telle institution 

pour amortir les impacts de la mondialisation et de l’éloignement de 

l’éthique et de la religion. 

Mots clés :  

Soufisme au Maroc, Zaouia, patrimoine culturel, pouvoir spirituel. 

Abstract :  

Culture, religion and heritage are social institutions and founded the 

civilization of each society and are energy dynamics and show its identity. 

Zaouia played spiritual and the temporal roles, in response to stimuli and 

specific needs of each society. In principle, they should make up for the lack 

of state institutions. They reflect the actual image of the society in its 

spiritual, temporal and cultural dimensions. We aim treat the contemporary 

history of the tribe of Beni Bou Illoul (northern Middle-Atlas) from its 

archives, page omitted from the Moroccan mountain history. But approach 

the local Sufism has been a perilous and uncomprehending task without the 

national context. 

The issue of Sufism lies in the fact that he has always come up with 

solutions to intractable problems for the central government, but today 

became almost sterile, over which he is charged of being behind the 

underdevelopment of the Muslim peoples to the point that many people who 

view his exclusion as a miracle solution for all social crises. 

We adopted the global and dynamic approach of the geosystemic 

method, releasing parameters interaction and placing events in their context 

for an adequate restructuring. The choice of zawiya models is necessary, 

with a rich experience progressive profile, famous and fairly extensive 

powers, and specific having answers to questions long asked, or having a 

relationship with the tribal theme referred. 

The results allowed me to relativize a number of judgments emerged 

from my early work on local archives. Also, they confirm that Sufism 

thought is not really responsible of underdevelopment of the Muslim 

peoples; conversely Sufism has often managed to overcome crises in the 

State and was able to reduce its impacts. It was a fatal error that several 

political powers are strongly opposed to this cultic heritage as a symbol of 

our Muslim identity, while he had to modernize to better exploit. The 

current Muslim society needs more than ever such institution to absorb the 

impacts of globalization and the remoteness of ethics and religion. 
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 مقدمة 

والتراث كيانات اجتماعية متقاطعة ومتكاملة وتشمل كل مناحي الحياة.  إن الثقافة والدين

وكلها امتدت جذورها عبر التاريخ ولها ابعاد عقائدية أو علمية أو اجتماعية )العادات واألعراف( 

وبالتالي تعتمد على دراسة الماضي لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. وهذه العناصر هي وقود عجلة 

لد وأسس نموه وحضارته، وبها تتحرك عجلة االقتصاد والمجتمع بعناصره الديموغرافية التقدم ألي ب

 والسوسيولوجية، ومنها يستمد هويته. 

لقد لعبت الزوايا أدوارا مختلفة ومعقدة تتأرجح ما بين الديني والزمني. وكانت استجابة 

عية التي من المفترض أنها لدواعي وحاجيات مجتمعية تتنوع بتنوع المجتمعات أو الفئات االجتما

انشئت لخدمتها، ومن المفترض أن تعوض النقص الحاصل لدى مؤسسات الدولة من الجوانب الدينية 

والثقافية واألخالقية واالجتماعية وحتى االقتصادية والسياسية. وأيا كان هدفها، فيجب أن ال ننسى 

هما معا، وبذلك تتنافس والهيأة  أنها تحصل بقصد أو بغير قصد على سلطة دينية أو سياسية أو

السياسية الحاكمة. ومفهوم الزاوية، إلى حد ما، يشبه مفهوم القبيلة. وتصبح العالقة متأرجحة في مد 

والزاوية، فقد يقع تقارب وتعاون وتبادل المصالح إلى حد أن من  المركزية وجزر ما بين السلطة

ل قد تعلن الحرب كالزاوية الدالئية وإليغ )عبد السالطين من أنشأ زاوية، كما قد تنشب العداوة ب

(. فدراسة الزوايا إذن يمكن أن تعكس صورة صحيحة للمجتمع في أبعاده الدينية 7002الحليم 

المحلي. والزاوية ابنة بيئتها، فهي بالطبع تعكس  ووالسياسية والثقافية إن على المستوى المركزي أ

مجتمع الذي ترعرعت فيه والذي قد تحاول أن تتجاوزه لتتميز. الفكر الديني والسياسي اإليديولوجي لل

وإذا كان األتباع والمريدين في أغلبيتهم من الفئات الفقيرة والمعوزة، فإن روادها من فئات مثقفة 

وغالبا ميسورة. وفي المنظور السائد، لم تكن السلطتين الدينية والزمنية مفصولتين كما عرف في 

 امة. الخالفات اإلسالمية ع

تندرج هذه المقالة في مشروع كبير وهو الدراسة النسقية لقبيلة بني بويلول موضوع 

(. وتتمثل الغايات في معالجة التاريخ الحديث للقبيلة  5891NABILرسالتي لدكتوراه السلك الثالث )

لية وطريقة كحلقة مفقودة من تاريخ األرياف والجبال المغربية، انطالقا من تراثها لفهم أوضاعها الحا

تطورها قصد معالجة األزمات التي نجمت عنها. وال يمكن أن نغفل حفظ التراث، والذي ادرجناه في 

الدرجة الثانية، ألن النزر اليسير الذي بقي منه مهدد بالضياع ما لم نستدركه. وقد باشرنا عملية جمع 

الوسائل آنذاك. وأعدت الكرة بحملة  الوثائق في بداية الثمانينيات، لكن لم يتوفر ال الوقت الالزم وال

. وسأسهر على معالجته ونشره بالتدريج على شكل مقاالت متنوعة مثال 7002جمعه وحفظه منذ 

( أو النزوح القروي NABIL 2012 a( أو االقتصاد ) 2008تخص األرشيف )نبيل

(NABIL 2012 b وعندما باشرت العمل، اتضح أن الحديث عن التصوف في القبيلة .) ال يمكن

عزله عن الظرفية الوطنية العامة وال فهمه بعيدا عنها، وقد اهتدى من قبلنا إلى المقولة "التدخل 

محليا يستوجب الرؤية الشمولية". هكذا استوجب األمر تخصيص هذه المقالة للمستوى الوطني، 

 والذاكرة الحية.  ألشفعها الحقا بدراسة التيجانية بقبيلة بني بويلول اعتمادا على أرشيف القبيلة

 المنهجية  1
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 والفرضية الرئيسيتين اإلشكالية

التصوف والزوايا كانت في الماضي التي يتمحور حولها المقال، تتجلى في أن  اإلشكالية

كثيرا ما تجد الحلول لما استعصى على الدولة من مشاكل، واصبحت اآلن شبه عقيمة، ومع تاريخها 

سبب تأخر المسلمين بشكل عام، وترى في  هاالحديثة تحمل كثير من الكتاباتالحافل باألمجاد 

 نزوال عند رغبة العلمانيين ومن حام في فلكهم.  لألزمات التخلص منه حال

أن في اقصاء التصوف اقصاء للدين وللتراث ونكران لهويتنا وقلة فهم إن فرضيتنا هي 

المنشورات جزئية وتتناول الظاهرة لجوهر األمور. وهذا ربما مرده إلى قلة االطالع، ولكون معظم 

  من زاوية محددة، وتستثمر غالبا أحداثا بعيدة عن ظرفيتها، هذا ما لم تتبع أهواء الكتابات الغربية.

 المقاربة

توافق والمنهاج النسقي الذي أعتمده ت ةشمولي مقاربةحاولت أن أعالج الموضوع من خالل 

نظرة شمولية للمشهد المجتمعي، ويحاول فهم  في دراساتي بشكل عام. وهذا المنهاج، يقتضي

ميكانيزمات الصراع وفهم حقيقة موجبها وسالبها ال بصورة نمطية تعمم فيها األحكام، وتستند على 

آراء محدودة غالبا ما يكون أصحابها مغرضون أو جاهلون بحقيقتها. اخترت بعض الزوايا كنماذج 

فية األحداث علني أفهم الروابط الحقيقية بينها وبين وحاولت من خالل تعدد القراءات أن أحيط بظر

مسبباتها. واستخرجت بعض المواضيع المثيرة للجدل وبعض فترات أزمة الدولة التي تعطي الجواب 

لها عالقة بالقبيلة عينة الدراسة. وسأرجع في مقاالت الحقة إلى  التي لكثير من التساؤالت المحيرة أو

نها التيجانية والمقاومة )من خالل قبيلة بني بويلول(. وعلى خالف بعض الجوانب من الموضوع وم

الدراسات التاريخية خففت المرجعية من عنعنتها طلبا لإليجاز، ولنفس السبب تفاديت مناقشة كثير 

على  التصوف من اآلراء اكتشفت تناقضاتها. وعسى أن يمكنني هذا من رؤيا واضحة عندما أتناول

 المستوى المحلي. 

 يارات اإلسالمية والتصوف والسلطةالت 2

 نبذة تاريخية  1.2
أرجع بعض الباحثين والمؤرخين المختصين بعلوم الديانات القديمة من غير المتصوفة، 

:  وأول من عرف بهذا الرأي .: )سوفيا(، ومعناها الحكمة الكلمة إلى أصل يوناني، هو كلمة

الصوفية أو التصوف وفق الرؤية . الصوفلبس من  مشتقوليس كما يقولون إنه  ،البيروني

اهتم واإلسالمية ليست مذهبًا، وإنما هو أحد أركان الدين الثالثة )اإلسالم، اإليمان، اإلحسان(، 

، وذلك عن طريق االجتهاد هللاالتصوف بتحقيق مقام اإلحسان، وهو طريق يسلكه العبد للوصول إلى 

في العبادات واجتناب المنهيات، وتربية النفس وتطهير القلب من األخالق السيئة، وتحليته باألخالق 

واجتهاد العلماء فيما لم يرد فيه نص،  والسنة النبوية رآنالقالحسنة. منهج يستمد أصوله وفروعه من 

، أحمد زروق، للشيخ قواعد التصوف:  المؤلفاتومن أشهر  .سموه بـعلم التصوف، أو علم األخالقو

يرجع و . (WIKIPEDIA)القشيريلإلمام  والرسالة القشيرية، الغزاليلإلمام  وإحياء علوم الدين

كان يخّص كل من "رسول صلّى هللا عليه سلّم عندما الأصل الطرق الصوفية إلى عهد البعض 
)نسبة ألبي بكر  : البكرية والعلوية تينالطريق ظهرتو". الصحابة بورد يتفق مع درجته وأحواله

، الخلوتيةثم تفرعتا إلى  القاسم الجنيد أبوعند  التقتوا وعلي ابن أبي طالب رضي هللا عنهما(،

 أحمد البدويو عبد القادر الجيالنيو أحمد الرفاعي:  األقطاب األربعة تالها ظهور .النقشبنديةو

، الطريقة الشاذليةصاحب  أبو الحسن الشاذليوتالهم  .طرقهم الرئيسية األربعةب إبراهيم الدسوقيو
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
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. وقد ورد نص (WIKIPEDIA)حاليا والتي تعتبر أوراده جزًءا من أوراد أي طريقة موجودة 

(. ومما يالحظ لسند الطريقة القادرية من الشيخ ماء العينين إلى علي بن أبي طالب والرسول )ص

عليه، أن األعالم الخمسة عشر األخيرة توارثته أبا عن جد، أي ما يقارب أربعة قرون، كما أدرج 

في السند أبي الحسن الشاذلي عن شيخه عبد السالم بن مشيش عن شيخه ابن العربي الحاتمي عن 

لشبلي عن الجنيد، شيخه القطب سيدي عبد القادر الجيالني عن شيخه أبي الوفاء عن الشنبكي عن ا

أستاذ الطائفة، عن السقطي عن الكرخي عن الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن 

 (.517 و 515 صص 5891اإلمام علي عن الرسول )ص( )القادري 

 ،حركة التصوف في العالم اإلسالمي في القرن الثالث الهجري كنزعات فرديةظهرت 

ل على العبادات واجتناب المنهيات ومجاهدة للنفس وكثرة لذكر كسلوك وتعبد وزهد في الدنيا وإقباو

اعتمادا على ما نزل به القرآن وما جاء في الحديث والسنة عن المصطفى )ص(. وتطورت عبر  هللا

، كما والعز بن عبد السالم والغزالي النوويالزمن لتعطي الطرقية. وقد اعتنقها فطاحل العلماء ك

وعز  وعمر المختار واألمير عبد القادر ومحمد الفاتح صالح الدين األيوبيأفذاذ كقادة انتسب إليها 

، التوحيد، والفقه علوم الدين المختلفة : من اإلسالم تطورتفي الصدر األول . فالدين القسام

، ، واألصول، والفرائض وغيرهاديثمصطلح الح، والمنطق، والتفسير، وأصول الدين، والحديثو

وكان على الصوفية أن يؤدوا دورهم في إحيائه. وهكذا  لكن مع مرور االجيال تراجع االهتمام بالدين

 :أمثال في التصوف من ظهرت الكتابات 

 بدء من أناب إلى هللا، وآداب  هـ، ومن كتبه 742، المتوفى سنة الحارث المحاسبي :

 .النفوس، ورسالة التوهم

 آداب الصوفية ، ومن كتبه(هـ 271 )ت أبو عبد الرحمن السلمي :، 

 في التصوف ، وهي من أهم الكتبالرسالة القشيرية، وله (هـ 411 )ت أبو قاسم القشيري، 

 األربعين في أصول الدين، إحياء علوم الدين : ، ومن كتبه(هـ 101 )ت أبو حامد الغزالي ،

إحياء منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين، بداية الهداية، وغيرها الكثير. ويعد كتاب 

 (WIKIPEDIA) كتب التصوف ومن أجمعها -إن لم يكن األشهر-من أشهر  علوم الدين

 . )webالغزالي (

 المتنافسون على السلطات الدينية والزمنية 1.1

: الفقيه،  تقمصت السلطة أشكاال متنوعة فردية ومؤسساتية متداخلة ومتكاملة، منها

، القبيلة(الضريح)الشريف، الولي الصالح 
1

، الزاوية، الطريقة، الرباط، الحزب، الدولة. وهي 

: دينية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية،  تنظيمات أو مؤسسات متداخلة. ولها أبعاد متنوعة

وبولوجية. وقد تجاوزت حدود بعضها حدود الدولة وحدود العالم اإلسالمي نفسه لتغزو العالم انثر

قاطبة، وأصبحت سلطتها دولية. وتنوعت أهدافها وتطورت في الزمكانية، وكثيرا ما أفضت إلى 

اكتساب الشرعية وتبرير السلطة. وهي مؤسسات لها سلط صريحة أو رمزية تتداخل بنسب مختلفة 

أو تتكامل في تجانسها وتعارضها حسب الظرفية، فتتعدد عالقاتها ونسبها في إطار التدافع  وتتضاد

:  كضرورة لحياة أي مجتمع، ويفرض عليها أن تتعايش وتتالزم. ويمكن مقاربتها من أوجه شتى

تاريخية، سياسية، دينية، اجتماعية، اقتصادية. ورأى البعض مزج السلطتين الروحية والزمنية 

ن فصلهما. وكثير ما حاولت كل سلطة منها اقصاء األخرى أو األخريات بكل الوسائل وآخرو

                                                 
1
 تناولناها ليكون للقارئ تصور كامل للمشهد السوسيوسياسي، ثم تخلينا عنها لطول المقالة. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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المتاحة. فظهرت طرق اعتمدت الرجوع للسنة للتخلص من البدعة، كما ظهرت تيارات تصحيحية 

كالسلفية، واالصالحية، والجهادية، الخ. وأرى أن هذه المؤسسات تتكامل كأصابع اليد، فبالرغم من 

 مكن أن يحل محل األخرى، إال أنها مخلوقة لتتعاون وتتكامل. أن أحدها ي

  "الرباط" 2.2.2

الرباط ثغر يرابط فيه المسلمون للجهاد عن أوطانهم المسلمة. وأعطي له معنى أوسع في 

المغرب حيث أصبح يعني أيضا المكان الذي يعتزل فيه للعبادة رفضا لكل مذهب مخالف للسنة، وقد 

:  ألدارسة. ووظيفته تتركز في الدفاع، الجهاد )بنشر المذهب السنيظهر في المغرب منذ عهد ا

: التجربة المرابطية )ضريف  التجربة المرابطية(، وقد يهدف لتأسيس الدولة أو المحافظة عليها

(. وقد يندمج فيه األولياء الصلحاء ومن استنفروه، كما جندت أيضا بعض الزوايا لهذا 5887

ر". وهكذا نرى أن الرباط يتقاطع مع القبيلة، ومع الزاوية ومع "رباط تيط الفطك :  الغرض

عند العامة يعني الشريف. وله  "أمرابط"الشرفاوية. وقد يحمل صيغة الشرف حتى أصبح مفهوم 

 عالقة وطيدة بالزاوية حتى أن المفهومين أصبحا متالزمين.

 "الزاوية" والطريقة  2.2.2

قصد أو غير قصد( لتجاوز الوضع العلماني كمؤسسة دينية، ربما مهدت )عن  "الزاوية"

نوع من إزالة مشروعية السلطة من مؤسسة القبيلة. ولكنها روح ال  ، وهيللقبيلة بالشرق كما بالغرب

 دعمل في بعض المناسباتيمكن لها أن تعيش بدون جسم والذي هو القبيلة. وقد استغلت الشرفاوية 

حاولت الدولة  ،سة العلمانية. واستشرافا لدور الصوفيةسلطتها الروحية ومحاولة التخفيف من المناف

: "حب الشرفاء" )آل البيت(. وكان على المخزن شراء  من هذا السند اإليديولوجي المرينية حرمانها

تعاون ودعم الشرفاء، بل أيضا تعاون الزاوية، وهكذا برزت ظهائر التوقير. لكنها لم تكن لتنجح 

يمكن شراؤه، وألنها كرهت العامة في الشرفاء المقربين من السلطة.  من هؤالء ال ادائما ألن كثير

وتم التراجع عن هذه السياسة أيضا لكثرة اإلنعامات والهبات، كما تم الغاء االحتفال بالمولد النبوي
2
 .

: الطرح االستعماري الذي يريد تبرير التدخل األجنبي بغياب  واتخذت دراسات الزاوية منحيين

وانتشار الفوضى، والطرح الوطني الذي يرى أن وجود الزاوية مرهون بوجود الدولة. سلطة الدولة 

لتجاوز المقاربات وففي منظورنا يمكن اعتماد الرؤيا الشمولية لتناول ظاهرة التصوف والسلطة 

الزاوية مؤسسة ذات نزعة دينية قبل كل شيء وال يمكن فالتقليدية الفاصلة لعناصر الظاهرة. 

 نها بصفة نهائية.االستغناء ع

ترى كثير من الكتابات على أن القادرية كانت الطريقة األولى والتي ظهرت أوال ببغداد 

وتفرعت عنها باقي الطرق، ولعل ظهور مؤسسة الزاوية مرتبط بها، ولكن بدراستنا لتاريخ رباط 

والتي تنظم العالقات شفنا أنها السباقة. وللزاوية بعد استراتيجي ينبني على الطريقة تتيط الفطر، اك

بين "المريدين" )الفقراء( وتضمن الوحدة والتناغم بين زوايا الطريقة رغم تباعد أمكنتها وأزمنتها 

والتي تمكنها من التوسع والهرمية لتتجاوز مؤسسة القبيلة حتى على مستواها ( 7002)الزاهي 

طار مذهبي إيدانية، والطريقة ممؤسساتية والكونفدرالي بل حتى حدود الدولة. إن الزاوية واجهة 

وهما وجهان لعملة واحدة. وقد كانت هناك زوايا اعتنقت الطرقية، كما كانت هناك طرقية  ،تنظيمي

                                                 
2
ونسجل هنا كيف أن االحتفال بالمولد النبوي كان بدعة ابتدعها المخزن وليس الزوايا كما شاع، واعتماده والغاؤه كان  

 ألسباب سياسية محضة. 
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مهدت إلنشاء زوايا )حالة الطريقة التيجانية التي مهدت إلنشاء زاوية بقبيلة بني بويلول(. وقد حددت 

 :  أدوار الزاوية على أنها مؤسسة

  الجزولية ترشح السعديين للحكم(، الختيار الحكم( 

  ،)مصدر لسلطة احتياطية )الكتانية تلعب دور المعارضة للمخزن 

  ،)لحماية الشرع )الناصرية والدرقاوية 

  إلى دولة،  م يحول الزاوية الدالئية 5119-5140الزاوية كمخزن )محمد الحاج ما بين

 م(، 5959-5950أمهاوش كتيار بربري ضد عنصرية موالي سليمان 

  م(،  5120كإمارة )تزروالت قبل أن يقضي عليها المولى الرشيد العلوي سنة 

  (،5887كرباط )الرسونية، تيط الفطر( )ضريف 

  زاوية تامصلوحت، تشيد السواقي مؤسسة اجتماعية تنشئ وتسير المرافق االجتماعية(

 (Pascon 1977)( طارات للسقيوالخ

  تفض الخالفات ما بين األفراد والجماعات والقبائل وحتى مع السلطان، تكرم الوافد وعابر

 توزع الصدقات والزكاة، الخ(، وسبيل، تؤوي الالجئ، تجمع 

  ،)مؤسسة ثقافية ومركز اشعاع علمي )الدالئية تعتمد العلم 

  .)مؤسسة ومركز اشعاع ديني وتوجه مذهبي كاتباع السنة )الناصرية 

ن أخريات بل فقط عونشير هنا إلى أن نسبة كل خاصية لزاوية معينة ال يعني انتفاؤها 

لتميزها بها. ونرى أن هذه األدوار األولى التي ذكرها ضريف ليست تاريخية سرعان ما يتم 

 كما تطورت خصائص كل المؤسسات بما فيها الدولة.تجاوزها، ولكنها تطورت حسب الظرفيات 

ومن المسلمات أن الدولة إطار أعلى ال تفوقه مؤسسة من المؤسسات المشار إليها حتى ولو كان 

نفوذها يمتد خارج ترابها الوطني، وبالتالي فإن عدم تبعيتها للدولة من باب النشاز. وليست فقط 

وال، ولكن طبيعة العالقات وتكامل الوظائف والمهام موازين القوى هي التي تتأرجح صعودا ونز

وتبادل المصالح هي التي تحكم العالقات، وبالطبع أيضا طبائع الحكام والمسؤولين وأهواءهم 

تهيمن الدولة و "تدجن" الزاوية وتأثيرات البالط تتدخل أكثر كلما غيب القانون والعدل. وهنا 

ستشارة على أبعد تقدير، حتى أصبح بعض أربابها ومختلف المؤسسات لتصبح مجرد داعمة أو م

أن هناك  ىبمثابة قواد أو شيوخ لدى الدولة يقدمون الوالء ويغازلون المخزن بكل مناسبة، وال ننس

زوايا أسسها السالطين
3
 . 

وإذا كانت الصوفية قد اكتسحت السلطتين الدينية والسياسية واكتسبت األموال واإلقطاعات 

ما، مقابل جهودها وخدماتها لكل من المخزن والمجتمع، أي أنه حق منتزع ال هبة فقد كان هذا، عمو

: فقد أعطت الزاوية، في عمومها، نماذج البطولة والشجاعة، والخلق والصالح. وطبعا ال  من أحد

: فمنهم العالم، ومنهم الفقيه، ومنهم األفاقي، ومنهم المجدوب، ومنهم  ننزل كل شيوخها نفس المنزلة

سلطة زمنية، وصاحب غنى وثراء وجاه، والشريف، والعامي والزاهد. ف "الوالية" تكتسب ذو 

بالسلطة أو بالشجاعة واإلقدام في الجهاد، أو بعمل البر واإلحسان، وبالتقوي والورع، أو بالكرامات 

من وهللا وحده هو  .الحقيقية أو المفترية والنصب واالحتيال، أو حتي بغطاء أجنبي دخيل ومدسوس

لمن يشاء وهو الخبير بالسرائر. فالصحابة لم يهتدوا إلى كثير ممن بشرهم  الوالية الحقيقية يمنح

. فعلينا أن نقيم األشخاص ، بل إنهم استغربوا في حاالتالرسول بالجنة إال بعد االفصاح عنهم

 بأعمالهم ونترك الحكم على سرائرهم هلل وحده.

                                                 
3
 والمقصود هنا التراجع عن أدوارها كمعارضة للسلطة المركزية.  
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قف المعارضة، تعني باألساس حرية االختالف وموقف الزاوية أو أية مؤسسة أخرى مو

ر عند األصوليين ال درا ما تعني العداوة أو تفضي إليها )والنادفي الرأي التي أتى بها اإلسالم، ونا

-مسؤولية وظيفة من وظائف الدولة ال يعني الخيانة واإلبراء من المهام الروحية هاحكم له(. وتحمل

رضها المصلحة العامة، بالطبع ما دامت ال تتناقض مع العقدية، بل، بالعكس، هي ضرورة تف

الشريعة اإلسالمية )وهكذا نجد مقدم الزاوية التيجانية ببني بويلول يقبل أن يتولى المشيخة على بني 

بويلول وبني مقبل والقبائل المجاورة لها في بداية االستقالل، ولم تكن سلطة المخزن في أوجها وال 

القرار(. والزاوية ابنة بيئتها، لكن ال يمكن أن نجعلها مسؤولة عن كل  الزاوية مجاورة لمراكز

موسى( وال يمكن أن نجزم بأن التصوف أصبح =  أعراف القبائل التي احتضنتها )عيساوة، أحمد أو

-سياسي)تأقلم . ويرى البعض أن في تساهل الزوايا مع العادات عنصر قوى "اإلسالم الشعبي"

ندثار. ونرى أن المسؤول األول عن تفشي هذه البدع هو المخزن، والذي له وقاها من اال (اجتماعي

السلطة العليا على كل من القبيلة والزاوية. ولقد طرحت الزاوية بدورها إشكالية عرقية بحدة مثال في 

الزاوية الناصرية حين رفض أحمد بن ابراهيم من تولي الخالفة لكونه غير أنصاري النسب. ولم 

زمة إال بزواجه بأنصارية وقبوله بتوريث خالفته للزاوية البنه من األنصارية. ولكن على تتجاوز األ

 العموم لم تكن الخالفة في الزوايا دائما وراثية وال رهينة بالنسب.

ويرى البعض أن الزاوية مصدر احتياطي للسلطة، بل ويبالغون بالقول بأن وراء كل زاوية 

طالب للسلطة أو العرش
4

ح متى غاب السلطان والشرعية. وفي المقابل وخوفا على ، وهذا يص

العرش، غالبا ما كان السلطان يعتبر كل اختالف في الرأي مروق وفتنة ويتهم صاحبه بالخروج عن 

 السنة، أو بالعنصرية البربرية. 

إن وظائف الزاوية، كغيرها من المؤسسات، تتغير وتتأقلم مع الزمان والمكان ممكنة إياها 

مود واالستمرار، وتجعل من الصعب ضبط تصنيف لها في أنماط بسيطة ومختزلة كما من الص

(. فمؤسسة الزاوية لم تخمد، واستطاعت أن تخترع باستمرار 5887ضريف )ذلك حاول 

استراتيجيات فعالة لتبرهن على كفاءتها في االبداع وطرق خدمة المجتمع اإلسالمي، ولنا أمثلة في 

 والدرقاوية والكتانية. رباط تيط الفطر 

 الجمعية  2.2.2

التاسع عشر وبداية جمعيات أولى في نهاية القرن تنظيم  اإلسالميةشهدت كثير من البالد 

العشرين
5

من البلدان اإلسالمية كانت مستعمرة. وظهرت في  ا، وكانت غالبا بالمهجر، لألن كثير

المغرب في الثالثينيات من القرن الماضي كأرضية إلنشاء الحزب والذي كانت فرنسا تضع العراقيل 

لى ملف دقيق يشمل . وبما أنها كالحزب تحتاج إلى ترخيص رسمي مبني ع(7002)الزاهي  دونه

ربما رأى فيها المعمر، لعدم  ،القانون األساسي الذي يحدد سلطتها والمهام المخولة لها وتلتزم به

اعتمادها مرجعية دينية، ما يسهل له توجيهها لما يخدم أغراضه االستعمارية، وجعلها تختص 

ضبطها )قانون الحريات باألمور االجتماعية )بعيدا عن السياسة والدين(، ووضع "قانون إطار" ل

                                                 
4
كام عليها ألنها كانت حجر عثرة أمام وهذا رأي الكتاب األوروبيين أو من نحى منحاهم، ويقصد منه تحريض الح 

 االستعمار. وقد أوردنا ظرفية النماذج التي تاقت إلى السلطة.
5
 594 ـه 1323- 1266 محمد عبدهاألفغاني، وكان نائبه اإلمام  ارأسهتالذي  ةجمعية العروة الوثقى" السري" 

 جمعية تعليم الموحدين ،وجمعية أم القرى، امجلة "العروة الوثقى" بباريس لسان حاله كانتوالتي  ،م5801  -

 (.ikhwanwiki.com) م، 1902 - 1854 ـه 5270 -5720أ  عبدالرحمن الكواكبيالسرية التي تحدث عنها 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1266&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1905%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1905%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1854&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1902
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العامة(. لم تلق الجمعيات النجاح الذي لقيته الزاوية لتغييبها الجانب الروحي وألنها دخيلة عن 

مجتمعنا ولم تتوفر لها الموارد المالية الالزمة إال في النزر اليسير وحيث تقرن بمؤسسة محتضنة 

جع المؤسسات الدينية ودعم الدول )كالحزب(. وقد عرفت انتشارا واسعا في العقود األخيرة لترا

 .على االقل في كثير من الحاالت األجنبية لها لتكون لها نافذة على البلد

  الحزب 2.2.2

أولياء هللا والمشركون حزب، وأولياء الشيطان حزب، مفهوم قديم ذكر في القرآن الكريم، ف

األولى من  اإلسالمقد شهدت دولة و يجمعهم هدف واحد.كل طائفة أو جماعة ، ويعني حزب

 (اختصاصات دستورية)ب المهاجرينفي "المؤسسات" ما "يشبه" التمايز التنظيمي الحزبي 

تشبه إلى حد بعيد تنظيمات سياسية فيما بعد، كانت الفرق الكالمية  (. ولعلهيئة الوزراء)ك واألنصار

 (.ikhwanwiki.comالتنظيم الحزبي )

تصور واحد لبعض  لها قانون منظم مبني علىجماعة  الحزب على كل وحديثا، يطلق

موحدا. وقد ظهرت في مصر السياسية وتكون رأيا انتخابياأو  الدينيةالمسائل 
6
قبل ظهورها  

حينما طالبت باإلصالحات، بشكل  5824بالمغرب. وكان ظهورها بالمغرب، بالخصوص ابتداء من 

 يداعي الدفاع عن الوطن ه تموسع، كنوع جديد من الحركات التحررية من قيود االستعمار. وكان

ظريها السبب في ظهور الزاوية والرباط. وكثير من من تالسبب الرئيسي في ظهورها، كما كان

يرون أنها تجاوز للقبلية )والتي في نظرهم مبنية على العنصرية( وللزاوية )المبنية على الدين(. وقد 

السياسية )مهادنة  اكشف كيف أنها لم تستطع أن تنسلخ من هذا اإلرث التاريخي إال في استراتيجيته

كانت مواقفها من المعمر  االستعمار( والغاية التي اقتصرت على السلطة الزمنية دون الروحية. وقد

 مستويات :  2على 

o  ،طائفة واعية بأن النخبة تعمل داخل دائرة الحماية 

o  ،طائفة ال يشكل العمل داخل دائرة الحماية عندها أية مشكلة 

o  طائفة واعية بأن النخبة تعمل داخل دائرة الحماية وتحاول أن تبحث لها عن مبرر

 (.7002)الزاهي 

لمقاومة على نمط السلطان الذي وقع معاهدة الحماية. ومن والحزب صيغة من صيغ ا

: عالل الفاسي، بن الحسن الوزاني، بن العربي العلوي، عمر بن  أبطال هذه "المقاومة المحتشمة"

 عبد الجليل، اليزيدي، إبراهيم الكتاني، المختار السوسي، عبد الكريم غالب، أبو بكر القادري.

ورفض العمل  المقاومة المسلحةالوطنية" اعتمد أسلوب : "الحركة  وهناك شكل آخر من

 (. 7002داخل دائرة الحماية )جيش التحرير( جناح تؤطره مؤسسات أخرى غير األحزاب )الزاهي 

ورغم استعمار الغرب للدول اإلسالمية وانتشار منظوره للحزب )العولمة(، فإنها 

لتحقيق مقاصد نشئ األحزاب اإلسالمية استطاعت أن تدمج اإلسالم في برامج أحزابها، بل وأن ت

أن تلغي ال القبيلة وال  العولمة. ولم تستطع األحزاب ، ومواجهة تحدياتاإلسالميالبعث الحضاري 

 الزاوية بل هي مجرد مؤسسة أخرى انضافت إليها. 

                                                 
6
م(، ثم  5982 - 5929، على يد جمال الدين األفغاني )"الحزب الوطني الحر" التعددية الحزبيةوقد عرفت مصر  

 ، الذي كونه الشيخ"حزب اإلصالح"و ،"حزب األمة"و ،(م-18741908) مصطفي كامل ةاديقب"الحزب الوطني"، 

 بية العثمانيةفي الواليات العر ح، الذي ضم قيادات اإلصال"حزب الالمركزية ". و(م1913 -1863) علي يوسف

(ikhwanwiki.com.) 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1874&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1874&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1874&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1863&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1913
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  الدولة 2.2.2

مؤسسة ذات سلط عامة مكلفة بحفظ النظام واألمن والرفاه للشعب. قد تجمع ما بين السلطة 

الروحية والزمنية )نموذج الدولة اإلسالمية(، وتستمد شرعية سلطتها من الشرع )خليفة هللا في 

، وقد )استنها الرسول ببيعة الرضوان( ديني : البيعة -عقد اجتماعيمن إمارة المؤمنين(، واألرض، 

تستعين بالشرفاوية، ثم التدبير السياسي وقوة السالح )القبائل والزوايا واألحزاب القوية( وتدعمها 

ة( أو : وراثية )تاريخي القوانين الوضعية )الدستور الذي يحدد فيه نظام الحكم وطرق اختياره

في المنظور الخلدوني يزول المقدس بمجرد تأسيس الدولة، لكن الواقع وديموقراطية )انتخابية(. 

يظهر العكس، فقد احتفظت الدولة المغربية بمعظم عناصرها المقدسة السالفة الذكر. لكن مفهوم 

وباقي  "الدولة المسلمة" ال يلزم السلطان بتطبيق الشريعة كما ارتأى السلطان موالي زيدان

السالطين العلويين. وهناك من يرى في الشرفاوية اإلسالمية تركيب لتجاوز العرقية القبلية 

(، وهذا يتنافى والواقع، ألن البربر كانت لهم مملكة سائدة ولم تعقها القبلية، وال حتى 5887 )ضريف

في آل البيت ال  الجنس )حيث كانت لديهم ملكة(. فتمليك البربر للعرب كان تحكيما لإلسالم وحبا

تجاوزا للقبلية. فالدولة )على خالف الزاوية( مؤسسة أصبحت، بعد الخالفة اإلسالمية، ذات نزعة 

زمنية سياسية قبل كل شيء، ويمكن أن تزاوجها بالصبغة الدينية. وقد يتم الرجوع إلى المقدس كما 

األنظمة الرئاسية العربية. في ثورة الخميني اإليرانية، وقد يبتعد عنه أكثر كما في حالة معظم 

سلكتها وتهيمن سلطة الدولة على سلطة الفقيه والوالي والزاوية وقد يصح هذا حتى عندما تتجاوز 

الدولة )مثال تبعية الزاوية التيجانية للمخزن(. وقد أبعدت سلطة الدولة الفقيه والولي والزاوية  حدود

 ين )وهذا منظور خاص لفصل السلط(. من السياسة، لكنها لم تبعد الحاكم عن الفقه والد

وهذه الهيمنة ال تترك مجاال لممارسة المعارضة الفعلية وال لحماية الشرع، وأي خروج 

عن رأي السلطان يعتبر مروقا يستوجب أقصى العقوبات. وهذا احتكار مطلق للسلطة، يؤسس 

من الديموقراطية وحرية للدكتاتورية أكثر منها لنظام إسالمي يعتمد الشورى ويترك هامشا مهما 

 التعبير. 

 :  واعتمد السلطان كل االستراتيجيات

  المواجهة العسكرية مع الزوايا كما فعل محمد الشيخ المهدي والمولى رشيد )تخريبه

الزاويتين الدالئية وتازروالت
7

(، ومحمد بن عبد هللا )تخريب الزاوية الشرقاوية( والمولى 

لشرادية والتي سبق أن ألحقت هزيمة نكراء بجيش موالي عبد الرحمن بن هشام )الزاوية ا

 سليمان حين دعم قبائل مناوئة لها(، 

 دعم الشرفاوية، اعتماد العنصر العربي، مبدأ فرق تسد، األحالف والعنصرية : 

 اعتمد موالي اسماعيل على جيش االنكشارية الذي بلغ  اللجوء إلى جيش المرتزقة :

السوادانيين "عبيد الزنقة" و "عبيد البخاري"، والحراطين من  : جندي 510000

 المستقدمين من موريطانيا، والعلوج، لتجاوز سلطة القبائل والزوايا والطرق،

 ظهائر التوقير، االعفاء من الضرائب والتكاليف، منح اقطاعات وعزايب،  االحتواء : 

 قوادا وإسناد مهام لبعض اإلشراف على تنصيب شيوخ الزوايا، تنصيب بعضهم :  التدجين

 ،(5887الشيوخ أو أفراد عائالتهم كالكتابة والقضاء والحسبة )ضريف 

                                                 
7
 لم يكن المنافس قد تسلم السلطة المركزية بعد، وبالتالي كان الصراع عبارة عن تنافس األنداد.  



Revue AFN Maroc  N° : 12-14 Juin 2014 

13 
 

 التراجع عن المنح واالعفاءات )زاوية تامصلوحت(  إضعاف موارد الزاوية :

(PASCON 1977) ، 

 االغتيال والتسميم،  الخديعة : 

 أمور نهى عنها الشرع  النهب والسلب أثناء الغارات والحرق وقطع الشجر )هذه األخيرة

 الحنيف حتى وقت الحرب ومع المشركين(، 

 تخريب التحصينات )تيط الفطر(  : اخراج الزاوية من تحصيناتها وتشديد الرقابة عليها

تقريب مراكزها أو شيوخها ووضعها تحت المراقبة المشددة، بل وأخذ رهائن )المولي 

 فاس(،  اسماعيل ينقل مقر كل الزوايا أو بعض شيوخها إلى

  ،واستعملوا النفي واإلبعاد 

 تقمص مبادئ تضرب في العمق مبادئ الزاوية )"الوهابية"  وضع الزاوية خارج الشرع :

عند موالي سليمان كمبرر لمناهضة الزوايا "المقيمة للبدع والمبتعدة عن الشرع"(، 

أنه تفسير ديني أسلوب ماكر لم ينتبه كثير من الباحثين إلى أنه حق أريد به باطل، وظنوا 

 (،5887برئ )ضريف 

والسياسة في الحقيقة ال تحرم "الضرب تحت الحزام". فكل الوسائل استعملت حتى ما بين 

. وكثير من المواجهات مع الزوايا كان سببها أو االبناء اإلخوة المتناحرين على السلطة أو ضد اآلباء

عشيرة الحاكمة )زمن اضمحالل السلطة(، االنحياز إلى طرف في الصراع عن الحكم ما بين أفراد ال

وبالطبع حتى الحياد في هذه الحالة يعتبر تحيزا أو عدم مناصرة المعني )أي مناصرة العدو(. ويمكن 

للمخزن تلفيق أية تهمة متى شاء ولمن شاء، فليس هناك سلطة فوق المخزن، وال قضاء مستقل عن 

ويرى العروي قال كما في الخالفة االسالمية األولى. سلطته يمكن االحتكام إليه، فالقضاء لم يعد مست

( أن القبيلة دافعت عن سلطتها ضد التهميش واحتكار السلطة من طرف 5887عند ضريف )

في الفترة ما قبل االستعمار بإحداث ما سمي ب "السيبا". هذا المفهوم الذي استعمله المعمر المخزن 

 .كدفاع عن السلطان الحمايةريعة لتبرير غياب سلطة المخزن، وتبرير دك

عموما، هذه الفسيفساء من المؤسسات والسلط لعبت أدوارا إيجابية أحيانا وسلبية أخرى. 

وقد حاول الكل استغاللها لصالحه، وإن ظهرت كمراكز قوة حينا، فقد فتت في عضد الدولة أحيانا. 

اء باألجنبي، فوقع المحظور وكثير ما أدى الصراع على السلطة ما بين هذه المؤسسات إلى االستقو

  )وهي أخطاء ارتكبت ولم تكن حكرا لسلطة دون أخرى(.

 خاتمة

هذه العناصر تعمل بالضرورة في تناغم مع بعضها، وأي تغيير في أحدها يؤثر في 

اآلخرين، وكل يحاول تأكيد ذاته واستغالل نقط ضعف المنافس، ويتخذ استراتيجيات تختلف حسب 

راع بين هذه العناصر، في منظورنا، ال يعني دائما وبالضرورة العداوة الظرفية. ومفهوم الص

مصداقا لقوله تعالى )ولوال دفاع هللا الناس بعضهم لبعض لفسدت األرض(. فمنها ما يدخل في باب 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يأمر به الشرع، ومنها ما يلزم من السلط المستقلة 

لمخزن وتصويب توجهاته. وقد يتم االنزالق إلى الالمشروع عندما تكون لتوازن ا  والضرورية

الغاية غير مشروعة عند الطرفين المتنازعين، أو تستعمل الوسائل المحرمة شرعا )كاالغتيال، 

واالنتقام، وسفك الدماء، واإلبادة والشطط في استغالل السلطة(. وكل سلطة من هذه السلط سيف ذو 

 إيجابيا وعدم اقصائه.حدين يجب استعماله 
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فالمقاربة المنظومية ترى أن القبيلة بالنسبة للدولة بمثابة خلية في جسم تختلف أدوارها 

حسب الظرفية، وتفاعلهما إيجابي إال في حالة مرضية )سرطان(. فمتى أصيب عضو منه تداعى له 

لزاوية، وللزاوية بالسهر والحمى. ونفس الشيء يمكن أن يقال بالنسبة للقبيلة وا دسائر الجس

والطريقة، وللشريف والولي الصالح بالنسبة لكل من الدولة والقبيلة والزاوية، وهي مجموعات 

تتداخل عناصرها وتتكامل وتتفاعل باستمرار. فالليل ضد النهار لكنه ال يعاديه وال يقصيه، وال يمكن 

: اطروحتي  نتروبولوجيينتنتفي العداوة المفتعلة عند األ ، في منظورنا،أن يحل محله. بهذا

 (. 5887"االندماج" و "التمايز" )ضريف 

فظاهرة الصوفية عامة والزاوية خاصة أعقد من أن تحلها مقاربة تنبني على عنصر 

فردي، فهناك زوايا أسست دوال، ودول أسست زوايا، كما أن هناك زوايا قائمة بدون دول، ودول 

نشأ عندما يفقد المجتمع الثقة بالسلطة المركزية، نظرية قائمة بدون زوايا. والقول بأن الزاوية ت

تفترض تحول كل زاوية إلى سلطة مركزية. ومن حيث أن الزاوية مستمرة، فهذا يعني، حسب هذا 

الطرح، أن المجتمع فقد الثقة في السلطة المركزية وإلى األبد )وإال فالظاهرة يجب أن تزول بزوال 

كخلية مضادة حيوية تنشأ مع الجسم لتحافظ عليه، وقبل أن يبدأ عليه  السبب(. فالزاوية، في منظورنا،

العدوان من دخيل، ومن هنا محدودية المقاربة األنتروبولوجية. المنظور السوسيولوجي ال يضيف 

جديدا ألن ربطها بالطريقة أو الصالح أو الشريف من باب السماء فوقنا. وشرط ضعف السلطة ليس 

ة نفسها يمكن أن تنشئ زاوية. والمقاربة التاريخية كما عند ضريف ضروريا ما دامت السلط

من أدوارها كان يقوم  ا( لم تأخذ بعين االعتبار أن الزاوية أقدم من أزمات المخزن، وأن كثير5887)

 به األولياء الصلحاء، والشرفاء قبل ظهور الزاوية. 

سلطتها وإبعاد العنصر  والسلطة المركزية اإلسالمية استعملت عنصر الشرفاء لتزكية

البربري وحتى العناصر العربية األخرى من الحكم، لكنه لم يكن دائما كافيا، فظهر سالطين بربر 

كابن تومرت. ولم تكن دائما الوظيفة األساسية للزاوية هي الجهاد كما في فترة موالي عبد القادر 

 الجيالني، إال أن يكون الجهاد بمفهومه العام )جهاد النفس(.

وقد ظهرت عناصر جديدة حاول بها المخزن، خاصة في ظل االستعمار، زعزعة 

: وهي الحزب الذي أريد منه أن يحل محل الطريقة، و"الجماعة المحلية" محل  التنظيمات التقليدية

القبيلة، وأخيرا الجمعية محل الزاوية، وبالطبع المقيم العام محل السلطان. على أي، نرى أن تآكل 

التقليدية واستبدالها بمؤسسات خاصة من صنع أجنبي جنى على التطور المنطقي المؤسسات 

للمنظومة اإلسالمية التي مالت عن الدين نحو العولمة. وال شك من أنها ساهمت إلى حد بعيد في 

تراجع مناعة سلطة الدولة )المبنية على الدين واألخالق والجهاد وحب الوطن، واألمر بالمعروف 

منكر، إلى جانب تآكل سلطة الدولة وابتعادها عن أساليب الخالفة اإلسالمية )وحدة والنهي عن ال

األمة، الشورى، احترام الشريعة اإلسالمية سلما وحربا الخ.(. فاالحتفاظ بالمؤسسات األصيلة ال 

نقصد به معاداة التقدم وال الدفاع عن العادات السيئة والبدع، وإنما االحتفاظ فقط بإيجابياتها 

تطويرها لتتالءم مع الحداثة )مثال المركزيتها كعنصر خالق قاومه المخزن على مر الزمان، و

الوازع الديني الذي يحكم أساسا الضمير ويستحضر الرقيب األعلى قبل الخوف من سلطة المخزن(. 

وخير مثال على ما تحدثه العولمة والتدخل األجنبي ما شاهدناه من تخريب األنظمة من خالل ما 

 مي ب "الربيع العربي"، وقانا هللا شر الفتن.س
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 التيارات الدينية والسياسة 2.2.2

كانت هناك دائما حاجة ملحة لتطوير اإلسالم ليساير العصر ولينتفض من الجمود الذي قد 

، فظهرت التيارات التجديدية في كل العصور، وفي بادئ أمرها لعبت معظم الزوايا هذا يعتريه

توهن شوكتها تأقلما مع عادات المجتمع أو ضغطا من المخزن، أو قد مرور الزمن مع الدور. لكن 

بتسرب طالبي السلطة. ولعبت مؤسسة الفقيه أدوارها في رجاالت أمثال : اإلمام ابن حنبل وشيخ 

إن هللا يبعث على رأس كل مائة اإلسالم ابن تيمية واالمام الشاطبي وغيرهم مصداقا لقوله )ص( "
 تجديد". والكل يعلم أنه لم يسلم أحدهم من األذى. ولم يكن هذا الد لهذه األمة أمر دينهاسنة من يجد

فبفحته أبواب االجتهاد على مصراعيه، مكن بعض المغرضين من  ،بدوره ليسلم من االنحراف

 اإلساءة إلى اإلسالم بفتاويهم.

ه غبار ما قد يلحقه وإذا كان الدين في حاجة إلى الحفاظ على أصوليته، وإلى من ينفض عن

بالشرق على  األمرمن البدع والتحريف على مر الزمان، فإن "التيارات السلفية" التي ظهرت أول 

يد محمد عبد الوهاب الذي دعا إلى التوحيد والرجوع إلى اإلسالم الطاهر وإلى المصادر واألصول 

 لمحاربة الخرافات والبدع، وقد حورب بشدة من طرف العثمانيين.

(، أخذت السلفية صبغة جديدة في الشرق 5982-5928يد جمال الدين األفغاني ) وعلى

بالدعوة للتجديد لكل مناحي الحياة الفكرية والروحية والزمنية. وتتلمذ على يده مصلحون عظماء 

 .( مع التركيز على الجانب السياسي في مصر5801-5948أمثال محمد عبده )

إلى آل البيت.  نتسابااللى أسس شاذلية يدعمها وفي المغرب أسس النظام السلطاني ع

لتين اعتمدتا كل من السلطة الزمنية والسلطة الروحية لفعليه قامت الدولتين السعدية والعلوية ا

)المرتبطة بالزوايا واألضرحة والمرابطين( مما زج بها في نوع من الطغيان الصوفي الذي اعتمد، 

كرامات بل وحتى الخرافة واإلقطاع. ولم تكن استجابة بعض بدل التنوير الديني واالقناع، على ال

سالطين المغرب للوهابية إال ليضربوا بها الزوايا والطرق المستفحلة. ففي هذا الباب نجد المولي 

سليمان قد بعث برسائل منبرية للتوعية والتحذير والوعيد من المغاالة في الطرقية والبدع، لكنه آوى 

 دها.مثال التيجانية في مه

وقد تصدت الزوايا للسلفية وأعلنوها حربا ضروسا، عدا القليل منها كالزاوية الدرقاوية. 

"إيسلي" في نجدة الجزائريين ضد فرنسا بقيادة محمد بن عبد الرحمان واحتالل  ولعل هزيمة معركة 

ضة الجديدة الجزائر ساهمتا في استيقاظ المغاربة من سباتهم ومراجعة حساباتهم. وستبدأ حركات النه

 بالرجوع إلى التثقيف وتطوير العلم. 

وأرى أن وزر التخلف قد وضع على الصوفية بدل وضعه أوال على المخزن الذي له سلطة 

حقيقية وشمولية في التغيير. وخير دليل مثال أن الزاوية الدرقاوية، على يد مؤسسها موالي العربي، 

لطريقة الشاذلية وحاول تحرير الصوفية المغربية كانت من السباقين في هذا المضمار، وقد طور ا

اجتماعي -إلى تصوف علمي امن البدع معتمدا على السنة وسيرة السلف الصالح، ودع
8

. عانت 

الدرقاوية من ضغوط العثمانيين التي وصلت حد قتل بعض أتباعهم، كما عانوا مع الشعب من 

موقين : المغربي محمد االحرش الذي قاد الضغط الجبائي وجور الحكام. ومن مقدمي الزاوية المر

أول ثورة درقاوية ضد العثمانيين بشرق الجزائر، وعبد القادر ابن الشريف الذي قاد الثورة بغرب 

                                                 
8
 وقد طور بالموازاة فرعا خاصا بالمطرفين لحملهم على التجرد من غناهم وطرفهم. 



Revue AFN Maroc  N° : 12-14 Juin 2014 

16 
 

الجزائر ضد العثمانيين وقدم البيعة لموالي سليمان الذي رفضها خوفا من االصطدام باألتراك
9
 .

وية حتي اعتنقها بعض باياتهم كبوكابوس الذي واستمرت المواجهات مع األتراك وانتشرت الدرقا

، ولعل المساعدات العسكرية المغربية لم تصله 5952أعلن تمرده والبيعة لموالي سليمان سنة 

 (. 7002م )الخداري 5912-5728لرفض السلطان لهذه البيعة، فهزم وقتل بوحشية سنة 

لتحرر من التزامات موالي عبد وقد ساهمت هذه األفكار السلفية في قيام الثورة الحفيظية ل

العزيز نحو فرنسا. وساهم، هذا األخير، في دعم السلفية ونشر رسائل من أهمها الرد على التيجانيين 

مساندا من طرف مجموعة من العلماء كالشيخ أبو شعيب الدكالي في الرباط. كما ساهم في نشر كتب 

علوي والذي أقام بفاس. وتبعا لها تم تجديد لسلفيين كالقاضي عياض وابن رشد ومحمد ابن العربي ال

مناهج التدريس بالقرويين والمعاهد الدينية في إطار حزبي وإنشاء مدارس حرة )عالل الفاسي 

7002)
10
. 

ومع الحرب العامية الثانية، ولكسب متطوعين لتأييد حكومة فيشي ومهاجمة السلفية، 

يضاء سمتها "الطريقة العالية" يرأسها عبد اضطرت فرنسا إلى إنشاء زاوتين بكل من الرباط والب

العالي. وقد أمر السلطان المحكمة الشرعية للنظر في أمره، وتم إقفال الزاويتين، وصدور مرسوم 

م يمنع تأسيس أية زاوية بدون رخصة ملكية. وقد حاولت فرنسا إنشاء زاوية ومقبرة 5841سنة 

أعوانها سموه أبي دقيق، وأمرت من يكتب  بجوار إيفران، وبنت ضريحا اصطناعيا دفنت به أحد

عن مناقبه، كما فرضت على القبيلة المجاورة إقامة موسم له. لكن القبيلة وفدت إلى السلطان واشتكت 

هذا الجور، وبعد زيارة ميدانية، أمرهم بهدم الضريح، ولم تقم له قائمة بعدها. وتدخل عالل الفاسي 

 (.7002والذي كان يستغله المعمر لدعايته )عالل الفاسي  ليقاطع الشعب موسم أبي عراقية بطنجة

وفي المنطقة الخليفية حمل لواء السلفية علي الخطيب والعربي الخطيب. وكان من بين 

)الطريقة الريسونية( والتهامي  5851األعالم الحاج عبد السالم بنونة الذي تولى الحسبة سنة 

وعبد الحق  5820-5871لحركة الوطنية خالل فترة الوزاني )الطريقة الحراقية( الذي التحق با

السياسة من  في(. ونرى أنه كان للطرقية دور أهم 7002الطريس )بنجلون ع م ترجمة أعمار 

 األحزاب، كما كان دور السلفية باهتا، فالت وقت محاربة البدع. 

"اإلصالح وقد انحاز بعض األفراد كعرفة الحراق إلى اإلسبان حتى أنه أسس حزبا سياسيا 

(. وهكذا 7002الديني" بدعم من اإلسبان، لكن الحزب لم يعمر طويال )بنجلون ع م ترجمة أعمار 

يتضح أن المعمر لم يترك سبيال وال مؤسسة اال ولجها لينفذ مخططاته السياسية التوسعية من 

 سالطين وجمعيات وأحزاب وخواص. 

وترى بعض الكتابات أن استعمال فرنسا لبعض شيوخ الزاوية الكتانية كان السبب في 

اقفالها وتنفيذ اإلعدام في حق شيخها، في حين يروي آخرون أنه تم تلفيق التهمة له واغتياله. ودخول 

شيوخ بعض الزوايا تحت حماية فرنسا وبريطانيا )كما سنرى في حالتي الوزاني والمصلوحي( كان 

عة أخرى لمزيد من دعم الفكر السلفي وضرب الزوايا. وصار محمد بن يوسف في نفس النهج، دري

وصار هناك ضغط على الزوايا لتتراجع عن كثير من بدعها كعيساوة عن مواكبها، والتيجانية 

والخلوتية عن الرقص
11
(. ويظهر أن السلفية لم تعارض بشدة إال الطرق التي 7002)عالل الفاسي  

(. وهكذا تعارضت شهادات المتحزبين 7002مستعمر )بنجلون ع م ترجمة أعمار ساندت ال

                                                 
9
 ني )والتي سنتحدث عنها الحقا(.وهذا يفسر أسباب العداوة ما بين األمير عبد القادر والتيجا 
10
 ونسجل هنا الصراعات التي أضحت ايديولوجية وسياسية بين العرش، تدعمه األحزاب، والزوايا. 
11
 وال شك في أن هذه الصراعات في غير وقتها، مما ساهم في تشتيت القوى الوطنية أمام خطر االستعمار.  
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المنافسين للزوايا ليثبتوا أنه مرة أخرى تم استعمال السلفية ألغراض سياسية محضة. وسنرجع لهذا 

 الموضوع بشيء من التفصيل في حينه ونورد األحداث في ظرفيتها. 

 المبادئ العامة للصوفية والطرقية 1.2

والخروج عن اإلسالم حتى أن بعضهم قال  الزندقةب وحتى، ةديعقال صوفية بتحريفيتهم ال

إن األدبيات الصوفية مليئة ". ، وأبعده زندقةةأدنى درجات التصوف بدعة، وأوسطه ضالل"

بمصطلحات متخصصة يصعب ولوجها لغير المتخصص، ويرى الصوفية أنها السبب في تكتمهم 

منها. وقد قدمت نماذج منها في بعض الكتابات لكى ال يفهم منها غير المقصود
12
 (WIKIPEDIA).  

 الوالية عند الصوفية مراتب : مبدأ الوالية 2.2.2

 : كالتالي همعلى تفاوتت مراتب مقامات ءاألوليا مبادئ كالوالية، إذ رتبوا الصوفية  اعتمد 

  عبد :  أربعةالقطب الغوث، الذي به يغاث عباد هللا وبواسطته تنزل الرحمة، اشتهر منهم

 ،إبراهيم الدسوقيو أحمد البدويو أحمد الرفاعيواإلمام  القادر الجيالني

 اإلمامان، كالوزيرين له، 

 األربعة األوتاد الحافظون لجهات األرض، 

 السبعة النجباء والحافظون لألقاليم السبعة، 

 فيهم  توقد ورد .الشامالساعون في قضاء حوائج المسلمين، وهم في  األبدالربعون األ

وهم أربعون رجاًل  بالشام األبدال" : )ص( منها قول النبي ،مختلف في صحتهاأحاديث 
كلما مات رجل أبدل هللا مكانه رجاًل، ي سَقى بهم الغيث، وي نتصر بهم على األعداء، 

 ،"بهم العذاب الشاموي صرف عن أهل 

 مظاهر أسماء هللا مالتسعة والتسعون الذين ه، 

 الثالثمائة والتسعون األولياء الصالحون من المؤمنين . 

ويعتبر الصوفية أن عدم ظهور الكرامة على يد الولي الصالح ليس دليالً على عدم واليته. 

" لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا، لم يقدح عدمها في كونه ولياً " : يالقشيرقال اإِلمام 

(WIKIPEDIA) . 

ة، وبالفعل تصنيف من هذا النوع ال يكاد يختلف عما اعتقادي ةبدعهذه الرؤية يراها البعض 

ال نطعن  عرف في رجل الدين عند الكنيسة، والحال أن الوالية شيء باطني وأن علمه عند هللا. ونحن

 في والية أحدهم، لكن تلزم أدلة على تصديق أي ادعاء.

 ات األولياء والكشوف كرام 2.2.2

 األولياءارق وخو اتكرام

                                                 
 ،الهيبة: ارتفاع الحشمة مع وجود  قال الجنيد : األنس 12

 ،غيَره، وال يسمع إال منه -بمعنى التعظيم  -أن ينفصل العبد بسره عما سوى هللا، فال يََرى بسره   :االتصال

 ،أن يتجرد العبد بظاهره عن األعراض، وبباطنه عن األعواض : التجريد

 ،ما صادف القلب من فزع، أو غم، أو رؤية معنى من أحوال اآلخرة، أو كشف حالة بين العبد وهللا : الوجد

 ،ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره، ومن قوي حاله تمكن فسكن : التواجد

 ،أن يغيب عن حظوظ نفسه فال يراها، وهي قائمة معه، موجودة فيه، غير أنه غائب عنها بشهود ما للحق : الغيبة

 .: أن تكون الهموم كلها هما واحدا وهو هللا جمع الهمة : الجمع

 والحق أقول، إنه ال يمكن ألحد لم يطلع على هذه المفاهيم فهم المقصود من هذه المصطلحات.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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األولياء روايات، كمشاهدات األنبياء مباشرة أو في ارق وخو اتكراموللصوفية عن 

ومن الصعب على غير المتنور استغالل هذا بدون زلل. ، الرؤى، وقد روى الغزالي من ذلك الكثير

 وقد كان المنزلق الفعلي للمتصوفين الغير العالمين يكمن في االستنباط الخاطئ لألحاديث أو اآليات. 

والحقيقة أن منهج الكرامات متى كان سليما وسخر لغاية معقولة فيمكن أن يخدم الدين 

أسلوب غير سليم للتعامل، فهو لكة للكل، وهو على كل حال والمجتمع، وإال فهو تخدير للمجتمع ومه

فالرسول لم يعتمد المعجزات لينتصب على قمة هرم الدولة اإلسالمية، وإنما العمل واألخالق 

والورع والتقوى. وفي منظورنا يجب البناء على العمل أوال وأخيرا، فكون فالن له أو ليس له 

الح العام. قد ال نحتاج إلى دحض ادعاء لكرامات بمجرد أن كرامات يكاد ال يفيد ما لم تسخر للص

نقتنع ونقنع بالحديث الشريف )لو اجتمعت اإلنس والجن على أن ينفعوك الخ.(. واألسلوب السليم 

لمقاومة ادعاء الكرامات والخوارق هو أن تسلح الناس بفهم سليم يقيهم من االنجراف وراء كل مدع، 

 دعين. وليس بالضرورة بمحاربة الم

 ؟  عند الصوفية معرفة أحكام الشريعةلالكشف طريق هل 

الكشف هو طريق معرفة أحكام الشريعة، زاعمين أن " ينسب إلى الصوفية قولهم بأن
المسلم إن جرد نفسه من الشهوات، وأذاقها مرارة الحرمان، وخال بنفسه مخلصا، ق ذف في قلبه نور 

ال يطلبون العلم من كتب  وهؤالءالكتاب والسنة،  رجع إلىيالحكمة التي تقوده إلى الهدى، وإن لم 
كما ينسب إليهم بأنهم يقولون  .(الكويت ،العلي) "الحديث أصال ويعدون ذلك قصورا في المريد

وصاحب هذه المرتبة " الذي كشفت له الحجب لرؤية الحقائق مع خصوصية، الشيخ الواصل"حقيقة ب

 فتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالع. عن  الفوتي، حرازم علي) هو المعبر عنه بالكبير

  (.هـ 5472

إِذا عارض كشف ك " : باآلتي أبو الحسن الشاذلي ولعل في هذا تحامل من اللجنة، إذ يجيب
: إِن هللا ضمن لي العصمة  الصحيح الكتاَب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك

 ". وهذا يستدعي معرفة الحديث والسنةفي الكتاب والسنة، ولم يضمنها لي في جانب الكشف واإِللهام

 والمبادئ الفقهية الالزمة إلصدار األحكام الفقهية. 

وأيضا بالرجوع إلى الصوفية، نجد أنها احتفظت بنقاوة مواردها من البدع كما نجد عند 

أحمد الشيخ  يؤثر عنواإلمام الغزالي )في علوم االحياء( والذي يرى أن العلم أساسي للتصوف. 

:  ". وقد قال أيضاتصوف إاِل بفقه، إِذ ال تعرف أحكام هللا الظاهرة إاِل منه ال: " قوله زروق

إلصالح العمل وحفظ  الفقهالتصوف علم قصد إلصالح القلوب وإفرادها هلل تعالى عما سواه. و"
ات بالبراهين وتحلية اإليمان لتحقيق المقدم" علم التوحيد"النظام وظهور الحكمة باألحكام. واألصول 

الطرق كلها مسدودة على الخلق إال على من اقتفى أثر الرسول عليه " : الجنيد". وقال باإليقان
، ال يقتدي به في هذا األمر الحديث، ولم يكتب القرآنمن لم يحفظ ":  . وقال أيضا"الصالة والسالم

هو الذي يأخذ ":  عن الصوفي فقال يزيد البسطامي وأب سئلو ."علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنةألن 
، وباألخرى إِلى النار، ويأتزر بيمينه وسنة رسوله بشماله، وينظر بإِحدى عينيه إِلى الجنة كتاب هللا

. ويتهم بعض (WIKIPEDIA)" : لبيك اللهم لبيك بالدنيا، ويرتدي باآلخرة، ويلبي من بينهما للمولى

بكتب السنة المشهورة ومناهج الجرح والتعديل ولكن ضاللهم في تأويل  نوخذالصوفية على أنهم آ

ولعل مرد كثير من االختالف هنا ناتج عن االستعمال المختلف للمصطلح كما  .النص تأويالت باطلة

 ر ال حكم له عند األصوليين.دأسلفنا، بالطبع مع غض الطرف عن االستثناءات، فالنا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A
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:  طريقة وضع األحكام في محلها بما ال يضع مجاال للريبة مالك بن أنساإِلمام ويلخص لنا 

" ققَمْن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تح"

(WIKIPEDIA).  وهذه شهادة حق من محايد. وهكذا تتعدد االحكام وال يمكن حشر كل الصوفية في

 حكم واحد. 

 موقفهم من زيارة األولياء واالستشفاء والتبرك باألضرحة

الشرك  عادة شعبية، ويفضي إلى األولياء عند كل خطبواالستغاثة بإن التبرك باألضرحة 

ما نعبدهم إال ليقربونا إلى للمشركين الذين يروي القرآن على لسانهم قولهم )ريعة دوالكفر، وكانت 
عبد هلل، اختصه هللا بعنايته وتوفيقه " : هو عند علماء الصوفيةالولي (. والحقيقة أن هللا زلفى

 . (WIKIPEDIA)" واصطفاه من بين عبيده، وهو عبد ال يضر وال ينفع بذاته كباقي البشر

رم زيارة األضرحة واألولياء كالتيجانية، وقد حث على زيارة ضريح صحيح أن بعضهم ح

إدريس األول، وابن مشيش، وأبي يعزى، وقال بأن قاصده يشفى، ونفس الشيء قال عن باقي أكابر 

الصوفية كالجيالني، وأضاف حرازم أن هذا كان في أول أمره، أما في أخر حياته فكان يسكت إذا 

(. وكأني به، على عادته، يتشبه بالرسول )ص(، إذ نهى عن 41 : ص 5ج  5872سئل )حرازم 

زيارة القبور )مخافة أن تعبد( ثم أجازها )رغبة في أن تتخذ منها العبر(. والمعروف أن التيجانيين 

حرضوا على زيارة ضريح التيجاني. وموقف التيجاني من باقي شيوخ الطرقية ينم على أنه فعل 

تحريمه لتعاطي أي ورد مع مرده. على أي، يصعب تبرئة الصوفية  هؤكدلتفادي المنافسة، وهذا ي

 كلية من الدعوة لتقديس األولياء.

أخطر، ألنه يجعل الشخص ينساق ألهواء  الفالني، الضريحصاحب الولي أو والخوف من 

ي الولي كيفما كانت ولو في مخالفة الدين والخروج على السلطان الخ...، )وقد استعمل المخبر الفرنس

"الحارك" هذا المبدأ، ومبادئ أخرى شائعة كالمهدوية، في قبيلة بني بويلول وكاد يعصف بها لوال 

  (.7009لطف هللا )نبيل 

واإلمام الغزالي وضع شيخ الطريقة كمنقذ، لكنه لم يميز بين العالم المدرس والشيخ 

طريقتها في التصوف، لم الصوفي الذي يفترض أن يرافق المريد كظله، وإن حدد لكل فئة اجتماعية 

أعثر عنده على عالقة المثقف بشيخه. فإن اعتبر الشيخ مجرد عالم نستنير بعلمه، فهذه الحال ال غبار 

؟ ويظهر أن  عليها، ولكن متى أعطيت له سلطات مطلقة، ماذا سيميزه عن الكهنوت المسيحي

ي غير سياقه، حيث يصعب تمييز " فذنته بالحربآمن عادى لي وليًا فقد " : الحديث القدسياستعمال 

الولي من غيره من جهة، وحصول نية اإليذاء من جهة أخرى، وليس كل انتقاد إيذاء، وقد أكدوا أن 

 الولي غير معصوم من الخطأ. 

 مواقف الصوفية من النبي )ص( 2.2.2

 )ص( على النبيته صاللكل 

المولديات، واألدعية : قصائد  في طرق عباداتهم أورادا وذكرا وإنشادا الصوفية  اجتهد 

واألحزاب، والتصليات والتوسالت واألسانيد والوصايا والسير والكرامات. وقد ألفت كتب في هذا 

فضل هـ( في " 797:  الباب، منها كتاب لشيخ المالكية القاضي اسماعيل بن اسحق البغدادي )ت
أوراد الطرق  رة فيا(، ولذلك تحتل التصلية مكان الصد7002" )صمدي الصالة على النبي

، وقد عد على النبي صلى هللا عليه وسلمته صالالمختلفة. وتعددت االجتهادات حتى أصبح لكل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
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صيغة للصالة على النبي نثرا ونظما، وتتفاوت من حيث المعنى والمبنى  20بعضهم أكثر من 

 ( من ذلك مثال :7002والطول والعمق والرمزية، ومنهم من صنف قيمها )صمدي 

غيار أفضل وترياق األ ،اللهم صل على نور األنوار، وسر األسرارالبدوي : ) صالة احمد
  ،(الصلوات

 ،شمس سماء األسرار ،اللطيفة األحادية ،اللهم صل على الذات المحمديةصالة الدسوقي : )
  ،(وقطب فلك الجمال ،ومظهر األنوار، ومركز مدار الجالل

على أول التعينات المفاضة من  ،صلواتك اللهم أفض صلةعربي : )الصالة محي الدين بن 
كان هللا ولم يكن  ،المهاجر من مكة ،زالت المضافة إلى النوع اإلنسانياوآخر التن ،العماء الرباني

  ،(معه شيء ثاني.... 

 ،اللهم صل على الجمال األنفس):  والصلوات الزاهرة ،وصالة البكري ،صالة الشاذلي
العلي )، (WIKIPEDIA) .( الخوالمراد في الالهوتية ،الهويةوالحبيب من حيث  ،والنور األقدس

 . (الكويت ،حامد

اللهم صل على من منه انشقت األسرار، وانفلقت صالة موالي عبد السالم بن مشيش )
األنوار، وفيه ارتقت الحقائق، وتنزلت علوم آدم فأعجزت الخالئق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه 

 (.7002)صمدي  (،منا سابق وال الحق...

وكثير ادعوا أنهم أخذوها نصا عن النبي )ص( ومنهم مثال ابن مشيش، والتيجاني، لكن هذا 

التعدد واالختالف ينمان على أنها من تأليف أصحابها. وال يعاب عليهم هذا االجتهاد، ولكن أن 

 ملة.ينسبوها إلى النبي، ويكون هذا افتراء عليه واتهاما له بعدم تبليغه الرسالة كا

 رؤية النبي وتلقي أوامره ونواهيه

 اليقظة فسيراني فيني في المنام آمن ر"الحديث ب)ص(  رؤية النبيعلي  الصوفية يستدلون
من رآني " . وقد رواه الغزالي برواية تظهر أصحرواه البخاري ومسلم" فإن الشيطان ال يتمثل بي

". األنبياء أحياء في قبورهم يصلونيث ""، وحدفي المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان ال يتمثل بي

وذكر الحاج عمر الفوتي أن من السلف الصالح من كان يراه )أظنه يقصد في المنام(، ومنهم الشيخ 

(. 7000، األزمي أحمد (؟) عبد القادر سعيد) أبو الحسن الشاذلي والشيخ جالل الدين السيوطي

ها أية عالقة، ألنه لم يدع يوما أنه يعلم الغيب، بل فرؤية النبي )ص( ال تعني علم الغيب، وليست لها ب

يأتيه الوحي. وأرى أن المقصود هنا نوع من الوحي يأتي به. وإن أحيي ليرد التحية أو الصالة، فال 

 "الهياللة"يعني أنه يمكنه التنزه حيث شاء، واآليات القرآنية تؤكد موته. ويرى التيجاني أنه يحضر 

أنه يحضر لكونه حي، فما موقع الصحابة، هل هم جدال ا. ولو فرضنا فيفرش له وللصحابة ازار

 أحياء بدورهم ؟ 

له وأقواله إلى النبي )ص( )كما سنرى( وبهذا يجعلها كلية محل اوقد نسب التيجاني كل أفع

الشك والريبة، فال يعقل أن يتحول )ص( إلى مهندس هيدرولوكي ليحل له مشكلة موقع البئر بالزاوية 

التيجانية، ولم يثبت عنه )ص( أنه عمل كنساب إلثبات نسب شخص معين. ولو سلمنا جدال بالتجلي 

 للتيجاني فكيف لتلميذه كوسيط ؟ 

 المواسم  إقامةوالمولد االحتفال ب

كثر األحيان أون الحضرة في أيبد المريدون، فاعتمدت الجدب والرقص الطرقأغلبية 

. وعند بعضهم قد يصاحب قفزهم الطبول والزمور والدفوفجلوسا، ثم ينهضون للقفز والرقص، و

  .والجثو أو السجود للولي الفالني والطواف، صالة الرغائب،
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 : نالحظ أن هناك خلطا في األوراق، فيلزم أوال التمييز بين المواسم الدينية والدنيوية

فيها  وهناك أعياد ومواسم دينية مشروعة وحفالت ذات صبغة إسالمية كالزواج يمكن

تنظيم مهرجانات للسماع والمديح واإلنشاد. وهنا يمكن للزوايا أن تساهم ولكن بعيدا على كل ما يمكن 

أن يؤدي الى الشرك، وليس هناك مبرر للرقص أثناء العبادة وال الستعمال الدفوف. ولعل في دمج 

 العامة ما يسهل االنزالق نحو البدع والشعوذة، 

ليس هناك مبرر للشعوذة وادعاء  ،ة بالزوايا والصوفيةوفي المواسم التي لها عالق

: كإدخال أجسام خطيرة للجسم كالسيوف والمشاعل عن طريق الفم أو غيره، ومالعبة  الخوارق

 ناألفاعي السامة، والمشي على النار أو األشواك وأكل الزجاج مما يتم مثال خالل موسم الهادي ب

 عيسى بمكناس خالل المولد النبوي... 

فمن المواسم الدنيوية مواسم جني غالل معينة )الورود، التمور، الكرز( أعياد وطنية. وهنا 

يمكن دمج فلكلور األزياء أو الغناء، ويمكن استثمار دوره الثقافي الفلكلوري واالقتصادي كالسياحة. 

وفي هذا الباب يمكن تنظيم مهرجانات متخصصة ال تدخل فيها الصوفية
13
. 

ع  أحد رموز الطريقة الكتانية، يتهم النظام المغربي بأنه " لدين الكتاني،بدر اوهكذا نجد  ي َشجِّ
بهلوانية في  الذكر التي انت زَِع منها الخشوع ودخلتها الشعوذة وأصبحت مليئة بممارسات حلقات

تشجيع "الطرق الصوفية  تروم هناك تعليمات أمريكية"، ويضيف بأن "غياب ضوابط شرعية
السياسية، وذلك بعد أن أصيب األمريكيون  والسهر على توظيف التصوف في الحساباتالمشعوذة، 

 (.7002 منتصر حمادة" )من مأمنهم بسبب تشجيع الوهابية

  وحدة الوجود والحلول واالتحادمبدأ  2.2.2

اإِلنسان، أو بمعنى أن المخلوق عين هللا  بما فيه بمعنى أن هللا قد حلَّ في جميع أجزاء الكون

ينفون هذه التهمة عن أنفسهم جملة وشك أن هذا القول كفر صريح  ويرى الصوفية أنه ال تعالى.

أ مهات كتبهم، كالفتوحات المكية، وإِحياء علوم الدين، والرسالة  ويستدلون بما ورد فيوتفصيال، 

اعلم أنه وقع في عبارة بعض المحققين لفظ "  :جالل الدين السيوطيل وق. ونستدل بوغيرها القشيرية
لتوحيد معرفة االتحاد، إِشارة منهم إِلى حقيقة التوحيد، فإِن االتحاد عندهم هو المبالغة في التوحيد. وا

؛ فغلطوا وهلكوا  الواحد واألحد، فاشتبه ذلك على من ال يفهم إِشاراتهِم، فحملوه على غير محمله
فإِذن أصل االتحاد باطل محال، مردود شرعًا وعقاًل وعرفًا بإِجماع األنبياء ومشايخ " "بذلك

طائفة غالة لقلة علمهم  الصوفية وسائر العلماء والمسلمين، وليس هذا مذهب الصوفية، وإِنما قاله
 . و": اتََّحد ناسوت ه  بالهوتِهِ  وسوء حظهم من هللا، فشابهوا بهذا القوِل النصارى الذين قالوا في عيسى

 . (WIKIPEDIA)" إِن وقع منهم لفظ االتحاد فإِنما يريدون به محو أنفسهم، وإِثبات الحق سبحانه"

 الزاوية بين الدين والسلطة  3

 مقدمة

                                                 
مشيشية والحراقية بتطوان والشقورية بالشاون )الفن الغنائي المغربي ال-ليةذومساهمة الزاويتين الشا 13

)الفن الغنائي الغرناطي الجزائري(، الزاوية العلمية مكناس )موسم  ندلسي(، الزاوية العليوية بطنجةاأل

-50-7مكناس )السماع( في مهرجان فاس  -فاس زرهون(، الزاوية الدرقاوية الحبيبية، الطريقة التيجانية

منظورنا ليس في محله  بفرقها الفلكلورية الرسمية أو المحلية في أمسيات للسماع والمديح في 7002

(7002Festival dans la Ville ). 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
file:///F:/1%20BD/Beni%20Bou%20Illoul/Tijania/festival-ville.php
file:///F:/1%20BD/Beni%20Bou%20Illoul/Tijania/festival-ville.php
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صنف البعض الصوفية إلى فئتين : تصوف أهل الباطن : الدرقاوية، آل معن، المجذوبة الفاسية، 

 (.7002وتصوف أهل الظاهر : الناصريين، الوزانيين )الوارث 

 التي تهم المغرب من أهم الطرق الصوفية  5الجدول 

تاريخ  اسم الطريقة

التأسيس 

 )هـ(

 أماكن االنتشار نسبتها

 أفريقياشرق شمال وو العراق عبد القادر الجيالني 175 القادرية

 سورياو اليمنو أفريقياشمال و أبي الحسن الشاذلي 111 الشاذلية

 األردنو

    120 الرفاعية

    121 األحمدية 

 أوروباو المغـربو وشمال افريقيا إبراهيم الدسوقي 121 لبرهانية الدسوقيةا

 الشرق األوسطو روسياو

 أميريكا الشماليةو باكستانو

   199 األكبرية 

عمر بن أحمد  200 الناصرية

 األنصاري

  المغرب

 المغرب  920 الجازولية

علي بن محمد البكري  859 البكرية 

 يالجزول

 

   822 الدمرداشية

 تونسو المغرب محمد بن عيسى 841 العيساوية

 المغرب  5002 الريسونية 

 المغرب  5002 الفاسية

 المغرب  5098 الوزانية

أبو العباس أحمد  5720 التيجانية

 التيجاني

وغ  السنغالو تونسو المغرب

 أفريقيا

   5728 الدرقاوية 

 الصومالو السودان أحمد بن إدريس الفاسي 1253 اإلدريسية

   5725 الحراقية الدرقاوية

   5721 السنوسية

   5250 الكتانية األحمدية 

   5210 العليوية 

   5220 الختمية 

المحمدية الفوزوية 

 الكركرية

 نسياوندأو فرنساو المغرب محمد فوزي الكركري 

 باكستانو

  السنغالو المغربصالح الجعفري   الجعفرية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%80%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
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 األزهرإمام  الحسيني

علي بن محمد الملقب   القادرية البودشيشية

 بسيدي علي بودشيش

 المغرب

 .5891موسوعة ويكيبيديا، القادري المصدر : 

 أو العكس. تاريخ الوفاةاألرقام المسطرة جعلت تاريخ التأسيس في حين أنها  مالحظة :

 ،لقادريةلاألخضر  ،لرفاعيةل: األسود  هالطرق الصوفية شارات وبيارق وألوان تميزل

، واألصفر (إبراهيم الدسوقي): األبيض  ألوان ةثالثحسب أعالمها لبرهانية ول .ألحمديةلاألحمر 

( بيتالل ساب آلكناية عن شرف االنت)، واألخضر (إبراهيم الدسوقي ثم أبو الحسن الشاذلي)

 .)موسوعة ويكيبيديا(

: الغوث  عرف كبار رجال التصوف بالمغرب مثلقد فإذا كان القرن السادس 

وأبي مدين وأبي  ،(الهجريأبي ينور المشترائي، الدكالي )منتصف القرن السادس (، هـ 154 : ت)

وأبي الحسن علي  (،هـ 121:  ت)وابن برجان  وابن العريف،(، هـ 115 : )تشعيب أيوب السارية 

وأبي الحسن علي بن غالب  (،هـ127:  ت)هـ( وأبي يعزى يلنور بن ميمون  118 : ابن حرزهم )ت

فقد سبقت إليه دكالة بأعالمها منذ منتصف القرن الرابع. ويسرد  (،هـ 124:  ت)دفين قصر كتامة 

الد اإلسالمية من من مختلف الب)شخصية صوفية  721من بين هـ(  172:  بن الزيات التادلي )تا

، أي ةشخصية دكالي 10( األندلس، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومن بالد المشرق العربي

ن الذين كان لهم رباط، وزوايا قبل ظهور الشاذلية واألمغاريالرابع برز ابتداء من القرن . فخمسال

مد العربي الفاسي في سند محوويذكر ابن عسكر  ومن أبرز أعالمها. أصبحوا من كبار مشايخها،و

أن الشيخ أبا عبد هللا محمد الجزولي أخذ الطريقة الشاذلية عن شيخه أبي عبد هللا  الشاذلية، شيوخ

(. وهذا يؤكد أن المغرب عرف الصوفية قبل بزوغ نجم 5898 العافية) الشريف من بني أمغار

 (.5891القادرية، خالفا لما ورد عند القادري )القادري 

ود عن حوزة الوطن، وكانت الزوايا تنفق من ذشيوخ الزوايا من نذر نفسه للجهاد والومن 

أموالها وأحباسها على الجهاد. ومعظمها كونت رباطا ومؤسسة جهادية، وجعلته سمة مالزمة 

ألنشطتها، ومنها من احتفظ بهذه الخاصية كالزاوية الريسونية، لكن منها من أصبحت عنده ثانوية أو 

ا كلية. فقد كانت الزاوية تدافع عن المعتقد من منظور مخزني أو مستقل أو بديل. وسخرت تخلى عنه

أن ب علمابعض الزوايا كل طاقاتها لمعاضدة السلطان وشرعية السلطة المخزنية كالزاوية الوزانية، 

 بعضها أسس بإيعاز من السلطان. 

 الزوايا والرباطات والمخزن : بين المهادنة والعداء 2.2

 من الزوايا  نماذج 2.1

اخترنا زوايا نموذجية وتتميز بخصوصيات كالعراقة واالستمرارية لتعايش مختلف أحداث 

المغرب، والتميز في الوظيفة كالجهاد )رباط( أو المنافسة على اإلمارة واالصطدام مع المخزن، أو 

 الدراسة( الخ.  موضوعلوجود روابط أصولية أو طرقية مع قبيلة بني بويلول )

 األمغاريين برباط تيط بأزمور وبتامصلوحت بمراكش ورباط الزاوية الريسونية اءالشرف 2.2.2

 فطر بأزمور-رباط تيط ن

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A
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دارسة من ذرية عبد هللا بن إدريس األالشرفاء استوطن " القرن الخامس الهجريخالل 

 الميناء(. ولعل 5898 العافية) فطر" قرب مدينة أزمور -ن تيط، بزاوية ""الحسينيين آل أمغار

كانوا يمثلون ظاهرة صوفية " هذا الموقع. والمسمى في األدبيات القديمة باسم رتوبيس كان في 
 الدباغ" )عملية، قائمة على نشر العلم وإقرار السنة المحمدية، ومحاربة االنحرافات العقائدية

شهود الذين ال سرد مختلفالمرسوم الصادر عن يوسف بن يعقوب المريني، ي(. ف718: ص  5887

قاضي أزمور في حينه، عام  ،أدوا شهادتهم لدى القاضي عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا البرغواطي

آلل البيت وتنص هذه الوثيقة نصا صريحا على صحة انتسابهم .هـ 181
14

بالصنهاجيين  اعرفو، و

 (. 5898 العافية؟،  بامي) لمصاهرة والمجاورةلنظرا 

المدينة المنورة إلى المغرب في من غار إسماعيل أمغار أتى األزموري أن جد آل أم يروي

الموضع  وكانفطر" قرب أزمور. -ن تيطالقرن الرابع الهجري، ثم استوطن مع أخوين له برباط "

قائدهم عبد العزيز بن بطار أعجب ولما تعرف عليه  .الذي أقام به ملكا لقبيلة جدالة الصنهاجية

لقبيلة اسماه إسحاق، خلف والده في قيادة  اولد ، فرزقابنته فقبلفاقترح عليه أن يزوجه  تهبشخصي

 الوليدية لعلها "أيير"استقر إسحاق بن إسماعيل بمدينة و .، ومن تم اشتقت كلمة أمغارالصنهاجية

 ؟(.  باميحاليا )

 القطب سيدي عبد هللا بن الحسين األمغاريوعرف عن األمغاريين العلم والصالح ك

وارث حال  المصلوحي(براهيم إجد الشيخ موالي )لطريقة الشاذلية الجزولية شيخ اهـ  822 : ت

)ابن ولي هللا أبي السرور عياد بن يعقوب بن  المجذوبسيدي عبد الرحمن  الشيخ الولي الكامل

للشيخ أبي عبد هللا محمد بن جعفر بن إدريس )المزداد في عين الفطر  سالمة بن خشان الصنهاجي(

عبد الخالق ابن القطب أبو عبد هللا محمد بن إسحاق الشريف بن أمغار  والشيخ أب؟(. وعرف  الكتاني

شعيب أيوب، شيخ الولي الشهير  يشيخ الولي أب : شيخ المشايخ في عصرهب" المشهور بأبي األبدال
 ."... أبي يعزى، شيخ الولي أبي مدين التلمساني، شيخ الولي أبي محمد صالح الماجري الدكالي

هذا البيت عظيم القدر عزيز : " آل أمغار فقالببدأ  دكالةالكانوني عندما أراد الحديث عن بيوتات ف
الفضل وافر الجاللة، كثير العلماء نبغ منه عدد من األئمة والشيوخ المرشدين وكان واسطة عقدهم 

المدعو أمغار  الشيخ اإلمام أبو عبد هللا سيدي محمد بن أبي جعفر بن إسماعيل الحسني اإلدريسي
الكبير، من أهل القرن السادس الهجري، وكان له أوالد سبعة تسنموا مراتب العلم والعمل، واتصفوا 

ال يحصى من العلماء المرشدين ظلوا حاملين راية العلم  بالوالية والعرفان، وقد تناسل من ذرياتهم ما
من اآلفاق، وشدت إليها رحلة  والهداية، وكانت زاوية تيط مركزهم الوحيد للعلم والدين، قصدت

أن "ابن الزيات  (، وعرف ببيت "العشرة أبدال" وبالسلسلة الذهبية. وعن5898 العافية) ."الرفاق..
؟ قالوا ال،  : أتدرون بما زاد والدكم على صالحي المغرب عبد العظيم بن عبد هللا أمغار، قال إلخوته

                                                 
ابن الشيخ " : القطب الكامل أبو عبد هللا محمد أمغار الصنهاجي دفين أزمور، وهو : صاحب السلوة رويي 14

إسماعيل بن محمد بن أبي بكر بن أحمد بن الحسين بن عبد هللا بن إبراهيم بن أبي جعفر سيدي إسحاق بن 
يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن مسعود، بن صالح بن عبد هللا بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر بن 

مة شجرة قديمقتبس عن  ."تميم بن ياسر بن عمر بن يحيى بن أبي القاسم بن عبد هللا بن ادريس باني فاس

ثم  77و  1حيث ينقص الجدين لكانوني . وفعال قارناه برواية اأمغاربخط قديم، محفوظة عند حفدة أبي عبد هللا 

ين عرف المغرب حركة تصحيح كبيرة لألنساب يفي عهد المرين. والحسين المثنىو 5 ادريس يبتر ما بين

 .الشريفة لتوثيقها وإلحصائها وإقصاء المزور منها
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، فكان إذا صلى العتمة ال يتحدث مع باتباع السنةهم فقال ما فاقهم بكثرة صالة، وال صيام وإنما فاق
  (.5898 ...)العافية"أحد للنهي الوارد في النوم قبلها، والحديث بعدها

رسالة األمير  تردالدولة الزناتية اليفرانية  : ففي عهد وقد وقرهم السالطين عبر الزمان

يتميم بن زيري بن يعلى اليفرني إلى إسحاق بن إسماعيل األمغار
15

من أجل تضييق الخناق ولعله ، 

موقف األمغاريين من ( أن "728:  ويرى الدباغ )ص .دكالةبعلى اإلمارة البرغواطية الخصم العنيد 
نشر العقيدة السلفية ومؤازرة الدولة اليفرانية كان من أسباب التمهيد النتصار دولة المرابطين فيما 

  .؟( بامي" )بعد

أن أمير المؤمنين على بن يوسف بن تاشفين لما عزم على إدارة وينقل عن الزموري "
السور على مدينة مراكش شاور الفقهاء، وأهل الخير في ذلك، فمنهم من ثبطه، ومنهم من ندبه إليه، 
وكان من جملة من ندبه القاضي أبو الوليد بن رشد، ثم شاور أبا عبد هللا محمد بن إسحاق المعروف 

طر فأشار ببنائه، وبعث له من ماله الحالل، وأمره أن يجعله في صندوق بأمغار صاحب عين الف
" فقبل السلطان استشارته وعمل برأيه فسهل هللا أمر البناء ،صائر البناء، ويتولى اإلنفاق رجل فاضل

حظوة كبيرة وجاه ونفوذ  مكان له يننرى أن األمغاري ،ومن خالل هذا النص (.7:72:  )الناصري

رباطهم وبالتالي فإن  ،هـ 171سور مراكش الذي يتحدث عنه النص بني سنة ف .بطينعلى عهد المرا

(. ومنح السلطان 5898 العافية) هـ(.115عرف قبل أبي عبد هللا المعاصر ألبي شعيب السارية )ت: 

 ؟(.  باميهـ ) 172لألمغاري ظهير توقير سنة  على بن يوسف

عهد أبي إسحاق إبراهيم  خاصة في األرض ككثير من الزوايا، بإعمار ،اضطلع آل أمغارو

حبس في سبيل هللا عز وجل ثالثين موضعا بين أراضي " هبن أبي الحسن بن أبي عبد الخالق أن
الحرث وجنات من أعناب ومحالت زرع وولجات على ضفة البحر، حتى أنه إذا سمع هناك أرضا 

في بنيان المساجد وبنيان القناطر  ابتكرت غلتها قال هي حبس في سبيل هللا، زيادة على ما يصرفه
 (. بامي" )وتسهيل الطرقات واإلكثار من الصدقات وفك العاني وغير ذلك من المصالح

وأكدت بعض الدراسات أن مهادنة السلطة المرابطية وشيوخ الزوايا )ظهير التوقير الذي 

م كان نتيجة  5527هـ / 172سنة  محمد بن الشيخ أمغاربعثه األمير علي بن يوسف إلى أبي عبد هللا 

ضعف السلطة، وال يعني هذا تواطأ الزاوية والتي عارضت بشدة احراق كتاب اإلمام الغزالي 

"احياء علوم الدين" في قرطبة ومراكش من طرف علي بن يوسف بتهمة أنه يحتوي على أشياء 

( )بوتشيش منافية للسنة )بعد أن استفتى فيه، في مؤتمر، كثيرا من أقطاب التصوف بالمغرب

 (. واإلقدام على حرقه كان بمثابة إعالن حرب على الزوايا.7002

، طالبا الفطر بأزمور م( لشيخ رباط تيط 5727-5778هـ/ 120-171) كتب المأمونوقد 

منه تزكية بيعته خالل نزاعه مع يحيى المعتصم على السلطة بعد وفاة الخليفة العادل الموحدي 

 (. 7002)بوتشيش  الرباط المأمون دون ترددهـ(، وقد ساند شيخ  174)

                                                 
15
"من عبد هللا المتوكل عليه، المفوض أمره إليه، ابن األمير أيده هللا بنصره، إلى أبي جعفر اسحق بن الشيخ  

الولي ذي المآثر الشريفة، والمراتب الدينية المنيرة، المشرفة بالسعادة الدنيوية واألخروية ونفائس الكرامات 
عن أب، عن سلفه الصالح المنتمي بالبنوة، إلى مراتب العظمى، والسجايا العلوية الحسانية المذهبة للظمأ، أبا 

النبوة، قطب المدار، إسماعيل أمغار.. فقد كتبت لكم معلما بما يلي في جنابكم من االعتقاد، وخلوص المحبة 
وحفيل الوداد، وإني راغب بأن استظل بظل عنايتكم، وأحظى ببركتكم )..( فإن الحمد هلل وال حول وال قوة إال 

 ."أيت أفضل ما يقربني إليه خلوص محبتكم، وتوقيركم على الدوام واالستمرارباهلل، ر
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كلما فشلت األولى. فلم  وقد كان السالطين يتعاملون مع الزوايا مرة باللين وأخرى بالشدة

االمتيازات التي أسبغوها على شيوخ الطائفة الصوفية الصنهاجية التي أسسها بنو أمغار في تثمر 

م( 5747-5727هـ/ 140-120خليفة الرشيد )حاول العند ما العالقة  تتأزم، ورباط تيط الفطر

 ،من أداء المغارم يهاالجماعة الصوفية، وإبطال "الظهير" الذي يعفهذه فرض ضريبة على 

ثار الوالي الموحدي أبو فارس عزوز بن يبروك بن أمغار ضد وهكذا  .اعتبرها عداوة الخليفة لهمو

(، والتجأ إلى حرم رباط تيط، م 5711 - 5749هـ/ 111 - 141) الخليفة الموحدي المرتضى

م(. وقد عاقب  1286 -5719هـ/  191- 111األمير المريني يعقوب بن عبد الحق ) مناصرا

 .(7002)الشريف  المرتضى خيانته بإعطاء أمره لتهديم سور رباط تيط الفطر واقتحام حرمة الشيخ

س )خلف أبو دبوبالموحدي أبو العالء المعروف السلطان  ةحاولممنيت بالفشل و

هـ 111ظهيرا عام  هراصدإرباط تيط ب التصالح معالمرتضى( 
16
شهر فقط من أ)أي بعد ثالثة  

قيهم ضروب الضيم تكرمة والمبرة والرتبة الدائمة والحماية التي ماليحملهم فيه على "( الحكم
، والكلف الناشئة، وجميع ما يلزم من المؤن والمضرة"، فضال عن إعفائهم من "الوظائف المخزنية

 ،والسخر"، طالبا منهم التصدق بأعشارهم وتفريقها على المساكين، جريا على عادتهم في الصالح
ما بظهير أبي دبوس، "امتيازات مادية، على  لهم اعترفوا مبكرا بسلطة المرينيين الذين أضافوا همألن

نسبهم، بل قدموهم على رأس الركب الرسمي للحج في  وبادروا إلى االعتراف المبكر لهم بشرف
17"هـ 202سنة 

 (. 7002 )الشريف 

الشرفاء، هؤالء كرامات يذكر بنجد الزموري الكبير  (عهد الدولة المرينية)هـ  217في و

 إعفائهم من المغارم، ومنحهم رسوم االحترامو بهم ويذكر ما وقع أيام السلطان أبي عنان من التنويه

 ؟(. بامي) يوسف بن يعقوب المرينيالسلطان  (، كما منحوا ظهير توقير من5898 العافية)

 ،سيدي عبد هللا بن حساين مجدد مجد هذه األسرة تألق نجمفي القرن العاشر الهجري و

 .(5898 العافية) ، ونسبت إليه كرامات عجيبةحدب وصوبوقصده الناس من كل  هذاع صيتو

                                                 
16
مير أ من عبد هللا ادريس أمير المؤمنين ابن سيدنا ابي عبد هللا بن سيدنا أبي حفص بن سيدنا الخليفة االمام" 

 كرامتهم بتقواه وتولى لى الشرفاء الساكنين برباط عين الفطر اعلم هللاإأيده هللا بنصره وأمده بمعونته  المؤمنين
والحماية التي تقيهم  ،اعاشهم على ما فيه رضاه يحملون به على الكرامات والمبرة والرتبة الدائمة المستمرة

ضروب الضيم والمضرة وتعرفهم في أحوالهم كلها عوارف المسرة حمدا يستمر دوامه ويؤمن انقراضه 
والكلف الناشئة ومن جميع ما ينوب من المونى وانصرافه واحكامه ويحاشون من الوظائف الطارئة 

ونصره بأن  تأميرهبلغ أمر هللا أمره وأو ،والسخرى محاشاة تتصل باتصال على الرعي المصاحب واالهتمال
ن يفرقوها حبا للمستحقين تكميال للرفق بهم وتتميما وتخصيصا للحنو عليهم وتعميما أيصدقوا في أعشارهم و

حية وجريهم في كل أحوالهم على المسالك الدينية بحول هللا تعالى ومن يقف على لما اشتهروا به من الصال
هذا الظهير الكريم فليقف عند ما أحٌده وال يتجاوز عرضه الكريم وقصده وهو سبحانه المستعان ال رب 

."سواه
  

 : الربيعجنوب المغرب انطالقا من نهر أم بست طوائف  تذكرووقد تكاثرت الطوائف بالمغرب بعد ذلك  17

 .الشعيبيين، وتنسب إلى الشيخ أبي شعيب الصنهاجي دفين أزمور -

 .األمغاريين التابعة للشيخ أبي عبد هللا أمغار دفين عين الفطر -

 الماجريين وتنسب على أبي محمد صالح بن ينصارن الدكالي ثم الماجري -

 بي زيد الهزميريأتباع أالغماتيين،  -

  .ا الحاحيالحاحيين أتباع أبي زكري -
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ال بد أن نذكر هنا بعجز الدولتين المرينية والوطاسية في الدفاع عن الثغور التي بدأت تحتل 

م وعجز المرينيون عن استردادها  5451من طرف البرتغاليين واإلسبان، فاحتل اإلسبان سبته سنة 

م( أن يوحد  5101 - 5425)وكانوا في أواخر أيامهم(. لم يستطع محمد الشريف الوطاسي )

المغرب، وال أن يتصدى بجدارة للغائرين، فاحتل البرتغال القصر الكبير وأصيلة وطنجة سنة 

م، وتوغلوا نحو مراكش. ولم تحرر طنجة  5152م، وآزمور سنة  5109م، ثم آسفي سنة  5104

 (.7002هـ )القادري  5097والعرائش وأصيلة والمعمورة حتى عهد المولى اسماعيل العلوي بعد 

م. حاول  5152بالنسبة لألمغاريين كان استيالء البرتغاليين على أزمور سنة وأهم حدث 

شيخ الزاوية أن يناقش شروط استسالم القبيلة، لكن دوق بريكانس لم يستثن إال شخص الشيخ، وكان 

ن ويدخلوا تحت سيطرة البرتغاليين تدخل وعلى الكل إفراغ المدينة. ومخافة أن يستسلم األمغاري

د البرتغالي الوطاسي ليرحل الساكنة نحو منطقة فاس، وجعل الشيخ األمغاري موالي السلطان محم

عبد هللا بن حساين تحت اإلقامة الجبرية على ضفة واد النجا حيث سيجدهم بعد سنوات الشيخ 

الغزواني )التمسناوي(، والذي كانت له حكايات مع السلطان بعد أن نجح في تشييد سواقي كلف 

، ويتناقض الكاتب عندما يقول (PASCON 1977)دمة الريف، ولم يرقهم نجاحه بترأس شقها بمق

 بأن األمغاريين كانوا يدفعون الجزية للبرتغاليين.

 زاوية تمصلوحت جنوب غرب مراكش

م. هناك التجأ  5717هـ /  110جنوب غرب مراكش، منذ  عرفت اسم "تمصلوحت"،

المرتضى الموحدي. وهي عبارة عن هضبة  المغضوب عليه أبو محمد بن يونس الحنطاطي وزير

م وبالتالي تم التخلي عنها عندما ضعفت السلطة بمراكش  20تغوص فرشتها المائية أكثر من 

. وهناك نصح الغزواني موالي عبد هللا بتأسيس زاويته في أرض جرداء. ولبركته 5720/5170

 هـ 821:  العشور، تكان يدرأ عن الفالحين أضرار الجراد والطيور وكانوا يأتونه ب

(PASCON 1977) سيدي عبد هللا  حفيد، هـ( دفين "كيك" 5027:  أدرك موالي إبراهيم )ت. وقد

( مل مراكشاع)من السلطان زيدان بن أحمد المنصور  "لكيكفر " جده. وذكر بأنه بن حساين حظوة

 (. 5898 العافية)

الرسمية، كما تدل على ذلك وقد استطاع األمغاريون استعادة تقديرهم من طرف السلطة 

رسائل التوقير والهبات التي خصهم بها السالطين. فظهير التوقير الذي بعثه الوليد بن زيدان 

( ألبي سالم إبراهيم بن أحمد تجديد لظهائر سابقة ويتحدث عن ماضيهم. وسيجدده 5045/5127)

عفاءات والمزايا التي . وقد فصل بعض هذه الظهائر بدقة نوع االم 5771/5254موالي أسماعيل 

 خولت لهم. 

م باع أو وهب عبد الكريم الشعباني للمصلوحي نوبة الماء ليوم الجمعة )بصبيب  5118في 

هـ  200ل/ث( أهم سواقي واد غيغية. وهذا يمكنهم من سقي  421ل/ث( بساقية "بشيع" ) 20 قدر ب

 في السافلة.

" على الضفة اليسرى لغيغية. ورخص له موالي إسماعيل بإحياء خطارة "تالوكارت

وجعل مأخذ مائها فوق شاهدة )قبل أن يمتلكوها( ليصبح بدون منافس على الماء )وقدر صبيبها 

ل/ث(. ورخص لهم بإحياء سهب تمزكلفت. ولكن يجب التذكير بأن الدولة نفسها لم تستطع  715 ب

 سنوات 1عمالها أكثر من م، والتي تطلبت أ 41كلم وعلى عمق  2.1أن تحيي هذه الخطارة بطول 

(PASCON 1977) . 
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طلب  5944ويذكر باسكون أن زاوية األمغاريين أفرخت في كل ناحية من البالد. وفي 

السلطان موالي عبد الرحمان من أحمد بن عبد القادر المصلوحي أن يتدخل عند آيت عطا ومن 

 جاورهم ليحثهم على الجهاد ضد اإلسبان. 

اختلف الورثة حول الخليفة موالي سعيد الذي استغاث  5751/5905بموت ابن ساسي )

 بالسلطان موالي عبد الرحمان مما أدى إلى تراجع نفوذ الزاوية أمام المخزن. 

تراجعت استفادة الزوايا من الضرائب، وكان عليها أن تعتمد أساسا  58ومنذ بداية القرن 

ثقلت شيئا فشيئا بالضرائب خاصة بعد على مدخولها من األراضي الفالحية ومنعت المواسم، بل وأ

 م وهذا يجعل من الصعب المحافظة على أمالكها.  5910

فموالي سعيد المصلوحي مثقل بالديون، وأصبح بينه وبين المخزن جفاء، زاد منه أنه لم 

يحضر والء موالي عبد الرحمان وال عزاء موالي سليمان. هذا الوضع المؤزم جعله يطلب الحماية 

 . (PASCON 1977)ية االنجليز

 الحاج بن سعيد المصلوحي الذي كان يحمي من المخزن يدخل تحت حماية بريطانيا 

احتمى الحاج بن سعيد بن محمد، من ذرية موالي عبد هللا بن الحسين رب الزاوية 

م. وحسب بعض  5972المصلوحية بمراكش، ببريطانيا )والتي كانت في منافسة مع الفرنسيين( سنة 

لكن رد إليها في السنة الموالية بعفو بعد تقديم  5972فقد أزيل من شياخة الزاوية سنة  المصادر

 (PASCON 1977). الوالء للسلطان 

ويجب أن ال ننسى العداوة المتأصلة ما بين والة المخزن وشيخ الزاوية المصلوحية 

يتدخل السلطان وصهره أبو بكر الغنجاوي صاحب أمالك شاسعة بأحواز مراكش. بعد صراع طويل 

في الخالف الذي نشب بين موالي سعيد وممثل السلطان القايد حجري على أراضي وساقية تمزكلفت 

م منع بموجبه الزاوية من زراعة المغروسات والمزروعات "المازوزية" على هذه األرض  5942

(PASCON 1977)( أحداثا حول الصراع ما بين عامل مراكش عب7002. روى ابن الصغير ) اس

بن داوود والشيخ سعيد والقبائل مع الوالة لكن تواريخ األحداث والسالطين المذكورين ال تتناسب 

م. وقبل وفاة الشيخ سعيد 5922وحياة الشيخ سعيد الذي توفي سنة 
18
كان قد باع كل ممتلكات  

أن  الزاوية عدا األحباس وكلف السلطان قاضيين بالبث في الممتلكات، فكان على أصحاب الديون

ا الغالت ليتقاضوا ديونهم بالتدريج في مقدار الثلث، ويترك الثلث الثاني لشيخ الزاوية، وينتظر

والثلث األخير الستغالل األرض. وبعده سيتدهور األمر ليخبر السلطان موالي الحسن موالي الحاج 

م(.  5999المصلوحي ابن موالي سعيد أن إخوته وأعمامه ليسوا معفيين من الكلف المخزنية )

م. هذه الحماية حفظت له ممتلكاته  5981وسيلتجئ الحاج مرة أخرى إلى الحماية البريطانية بعد 

عين موالي عبد العزيز القايد  5801واستفاد من التجارة في الزيوت التي ينتجها مع األجانب. وفي 

5801وعزل الشريف من منصبه ومات سنة  الكوندافي على إدارة زوايا تامصلوحت،
19
 

(PASCON 1977) . 

                                                 
عينة من ظهائر  200ويشير الحاج بن سعيد بن موالي عبد هللا بن الحسين المصلوحي أن لديه حوالي  18

 (.7002التوقير )ابن الصغير 
19
رغم دخول الحماية الفرنسية للمغرب  ،الحماية اإلنجليزية للمصلوحيونستغرب كيف يتناقض باسكون حين قال بأن  

 وهو يذكر أنه مات قبل ذلك ولعله يقصد أبناءه. ،5879ستستمر حتى ، 5857سنة 
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وهكذا لم يكن احتماء المصلوحي لخيانة الوطن وإنما ألن الحكام ووالتهم جردوه من كل 

 شيء ووضعوه في حالة يضطر فيها الشخص إلى اللجوء السياسي. 

 رباط الزاوية الريسونية 

وقد اشتهرت الزاوية الريسونية برباطها القديم منذ ظهرت األطماع الصليبية في المغرب، 

هـ( بتازروت بجبل العلم بقبيلة بني  5059الشيخ سيدي محمد بن علي بن ريسون )ت أسسها 

إليه شد  بعد أنسيدي عبد هللا بن حساين قطب األقطاب،  وقد أخذ عن شيخه .عروس بشمال المغرب

 (.5898 العافية) ل بزاويته بتامصلوحتاالرح

بالء حسنا خالل معركة وادي المخازن وخالل الحرب  وقد أبلت الزاوية الريسونية

 م.  5910 -5918اإلسبانية المغربية 

فنجد أبا عبد هللا محمد بن قاسم القسار القادري من علماء القرويين يتزعم فقهاء فاس للرد 

على كتاب السلطان المخلوع والمسلوخ محمد المتوكل بن الغالب باهلل السعدي قبل وقعة وادي 

ن، وقد كتب إلى الشريف محمد بن علي بن ريسون بغمارة يوصيه ويحذره من المشاركة في المخاز

(. والشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي الفهري 7002هذه الثورة ضد أحمد المنصور )القادري 

هـ يحث القصر الكبير بضرورة المقاومة والصمود ريثما يأتي مدد السلطان، ونفس  891 سنة

 (.5891محمد بن علي بن ريسون في أتباعه بجبالة )القادري الشيء فعل الشيخ 

وفي الزاوية الريسونية بتطوان كانت الحركة الوطنية تنشط ضد االستعمار. وقد عقدت 

هدنة مع اإلسبان إبان الحرب العالمية، حين مالت اسبانيا للمهادنة، وبعد الحرب تم االستيالء على 

والتي دعت إسبانيا إلى  م 5875ة بعد معركة أنوال سنة مقرها بتازروت عنوة، وعادت المهادن

 مراجعة حساباتها السياسية. 

، ونفي 5871وقد سهلت عزلتها مهمة القضاء عليها من طرف عبد الكريم الخطابي سنة 

شيخها موالي أحمد الريسوني إلى تامسينت حيث توفي. وكان ضريح موالي عبد السالم بن مشيش 

 (. 7001قا لجل عملياتهم )البوعناني مجمع المجاهدين ومنطل

وتصعب محاسبة الزاوية على المهادنة تلك، ما دام السلطان نفسه قد أمضى معاهدة 

 الحماية. 

 الزاوية الناصرية بتامكروت درعة نموذج خاص للتألق والصمود  2.2.2

وبرزت في عهد أبو حفص  م 840/5174أسسها علي بن محمد الجزولي المتوفي سنة 

م. وقد اشتهر عنهم تقديم العلم على التعبد. ومن  892/5121عمر األنصاري الشاذلي الطريقة 

شيوخها الزاهد عبد هللا بن حسين الرقي، الذي صنف مريديه إلى أربعة أصناف حسب طاقتهم 

األنصاري )الذي  من "ال إله إال هللا"(، وأحمد بن ابراهيم 5000ثم  2000 - 57000 - 20001)

اع صيتها وقصدها ذتولت أمه األنصارية الزاهدة حيازة األحباس في عهده(. فانتشرت الطريقة و

الناس من كل حدب وصوب. واستقدم العالم امحمد بن محمد بن ناصر ليدرس العلم بالزاوية 

نو سنة م. وحين تم اغتيال أحمد بن ابراهيم األنصاري من طرف شيخ قصر أك 5125/ 5040 سنة

(، والقى امحمد بن محمد 7001)وهذا طرح تساؤالت عدة حول األسباب( )عمالك  5017/5147

بن ناصر معارضة في تولي خالفة شيخه بالزاوية، لكونه غير أنصاري وصرف عنها حتى وفق في 

 هـ توريثها لولده 5091الزواج بأيمه حفصة االنصارية، واشترطوا عليه لتولية أمور الزاوية سنة 

 من األنصارية. 
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وكان للزوايا دور أساسي في المحافظة على العلم في الفترات الحالكة، حتى قال أحدهم 

: امحمد بن ناصر ومحمد  لوال ثالثة النقطع العلم في المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن"
علم حتى أن ". وأصبحت تامكروت محج طالب الابن أبي بكر الدالئي وعبد القادر الفاسي بفاس

تكاثرت المنشآت واحتوت كل المرافق الضرورية وفي عهد ابنه أحمد.  طالب علم 5400 بلغعددهم 

. وتخرج منها فطاحل العلماء كاليوسي ونهجوا نهج السنة للطلبة والوافدين والمصلين والحجاج

وحاربوا البدع. وقد ساهم اليوسي في نشر الطريقة في مختلف ربوع المغرب وخاصة بفاس 

ومراكش )التي أسس بها الزاوية الناصرية( حيث أجبر على اإلقامة من طرف السالطين بعد القضاء 

 (.7001س زاوية فرعا ببلدته قرب صفرو )عمالك على الزاوية الدالئية، وحتى بالشمال. وأس

واتسع اشعاع الناصرية خارج المغرب بتنظيم شيوخها ركبا خاصا للحجيج. وكل هذا مكنها 

هـ مسقية بدرعة في عهد شيخها أحمد بن  5700ة حتى أنه يروى أنها امتلكت ظمن جمع ثروات باه

 (.7001(. )عمالك 5578/5252:  امحمد بن ناصر )ت

ل عامل السلطان الشريف بن اسماعيل إلقصاء الشرحبيلي عن الخالفة للزاوية وتدخ

هـ فكانت ضربة قاضية لها ألنه أسس زاوية أخرى حالت بين الزاوية األم وبين ما كان  5578 سنة

يردها من سوس. وعانت من ضغوط المخزن خاصة المولى الشريف بن اسماعيل حيث نزل قائده 

مثقال. كما  9000. وأمعن في إذعانها حينما فرض عليها دفع 5578/5252 بالزاوية إلخالئها سنة

 (.7001دخلت الزاوية في نفق صراعات عائلية حول الخالفة )عمالك 

، وتحسنت العالقات 5512وأعيد لها مجدها ونفوذها في عهد يوسف بن محمد الكبير بعد 

، وفي وفده لحصار مدينة 5590/5212مع السلطان. وقد حضر مبايعة سيدي محمد بن عبد هللا سنة 

. وخفف هذا من توتر العالقات مع المخزن. وجزيت زاوية 5597البريجة ولبدء تأسيس الصويرة 

غري الصويرة وآسفي، كما توالت عليها بعد ثقناطر حديد /سنويا من  50تمكروت بظهير يخول لها 

لكن مقابل تراجع علمائها وصيتها. ذلك ظهائر التوقير. وساعد هذا على توسع الزاوية وأمالكها، 

وتروي بعض المصادر أن علي بن يوسف الناصري لقن الورد الناصري لمولي سليمان وأصبح من 

مقربيه. تولى أبي بكر بن علي بن يوسف الناصري مشيخة الزاوية والقى معارضة من أقربائه 

قائمة بدرعة، وقدم له دعما غير فالتجأ إلى موالى سليمان الذي كان في حاجة إلى دعم على الفتن ال

مشروط، لكن موالى عبد الرحمن فرض عليه اإلقامة الجبرية بمراكش لسبع سنين، ربما ألنه أجار 

القائد الصديق بن الطاهر الدكالي الذي احتمى بالزاوية عندما أمر السلطان بمصادرة أمواله 

كان التقرب من السلطة وراءه ظهور هـ. وبعد هذه المحنة عادت المياه إلى مجاريها. و 5721 سنة

انشقاقات وبداية تنكر بعض الفروع للزاوية األم، وتدخل السلطان ليلزمهم بالحفاظ على والئهم لها، 

 فعل مع العبيد اآلبقين. زادت االطماع في عهد مشيخة محمد بن أبي بكر الناصري.  ءونفس الشي

، ضريبة "الترتيب" التي سنها موالي هذا وقد عمل المخزن على جباية عامة شملت الزوايا

عبد العزيز، وتضاءلت هبات الزاوية من المخزن وهاجمت فبائل آيت عطا الزاوية ونهبوا ثرواتها 

 . م 5204/5991وعاثوا فيها فسادا، وانتهى المطاف بشيخها مبطونا سنة 

ازدادت وبعده نشب نزاع حول خالفة الزاوية تدخل فيه السلطان موالى الحسن األول. و

العالقة مع المخزن تحسنا واستمرت ظهائر التوقير تصلهم من السالطين. لما دب االضمحالل 

للزاوية ترامى شيوخها على اعتاب المخزن طلبا للدعم، وأصبح بذلك يتدخل في كل أمورهم، وطالها 

 (.7001النهب وانتهكت حرمتها وجوارها )عمالك 
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تفاق المجحف لألتراك مع الفرنسيين الغازين سجل الحجاج الناصريون مواقف حتى من اال

 (. 7001لطربلس وحرضوا على الجهاد وساهموا فيه بأنفسهم )عمالك 

إن امتداد تاريخ الزاوية ألكثر من قرنين وضع لنا تصورا عاما على تعقيد العالقات التي 

ا نموذج من تربط الزوايا بالمخزن، وتجعل من الصعب وضع األحكام والتصنيفات المبسطة. إنه

الزوايا المعتمدة على العلم والمتبعة للسنة والمقاومة للبدعة وهذا يخالف كلية الصورة النمطية التي 

 أشيعت وعممت على الزوايا. 

 أزمات الدولة  2.2

 أزمة الدولة الموحدية  2.2.2

هـ. وظهرت كتب  190ادعى الكثير المهدوية خاصة بعد وفاة الخليفة المنصور سنة 

، كما التومرتيةالمهدوية لعقيدة ظهور المسيح الدجال والمخلص. وهكذا ظهرت ا"الجفر" تتنبأ ب

ظهرت التنبؤات التي اختلطت بالتنجيم والسحر تساندها كتابات أو قصائد ك "التابعة" التي تنبأت 

 بظهور الفاطميين، والتي ينسبها البعض إلى يهود فاس. 

ي هدد كيان الموحدين. وشاع أن ومن أخطر الفتن كانت فتنة ابن هود من ماسة والذ

. 20(7002المهدي سيبعث بماسة، وهذا مما جعل النظام يقظا من كل مهدوية وصوفية )فرحات 

 وسيستغل موضوع الفناء على مر العصور وألغراض مختلفة ومن مختلف الدجالين.

م االنحالل التدريجي لإلمبراطورية  52/هـ 2شهد العقدان الثاني والثالث من القرن وقد 

انقسام اإلمبراطورية إلى  )بتولوز( مما أدى إلىم  5757هـ/ 108هزيمة العقاب سنة  بعد الموحدية

م، حين أعلن الخليفة المأمون  5778هـ/ 171أزمة إيديولوجية ابتداء من سنة  ، تلتهاكيانات مستقلة

. وضعف السلطة المركزية ال بد أن يعوض لتومرتيةنبذه للعقيدة ا( م 5727-5778هـ/ 171-120)

 (. 7002بتعاظم سلطة الزوايا )الشريف 

ويبدو أن السياسة الرسمية تجاه التصوف خالل فترة االنحالل الموحدي المتأخرة، كان لها 

حاولت السلطة بطرق مختلفة، إضعاف سلطة الطوائف الصوفية المنظمة، في  ،: من جهة وجهان

الشيخ السلمي البلفيقي، ، وخير مثال كان استقدام لتجنب ميل هؤالء للخصم المريني محاولة يائسة

مثول أمام الخليفة الموحدي من المرية الى مراكش للم(  5758هـ/ 151المعروف بابن الحاج )ت. 

م(، ومن جهة أخرى وللحد من تأثير التصوف المنظم  5774-5754هـ / 170 -155) المستنصر

اول الموحدون أن يحوزوا ثقة أشياخ التصوف غير المنتمين إلحدى هذه الطوائف رباطات"، ح"في 

م، مثل طائفة الماجريين 52/ هـ 2التي كانت تعمل ببالد المغرب خالل النصف األول من القرن 

 على نهج المشهورة بطائفة الحجاج التي أسسها أبو محمد صالح في نهاية القرن السادس الهجري

اء االمتيازات على أشياخ التصوف ذوي الشهرة، بهدف الظهور بمظهر "الخلفاء أسالفهم، في إضف

  (.7002)الشريف  الورعين"، وإضفاء نوع من الشرعية على سلطتهم

والتجأت السلطة إلى التضييق على المتصوفة بقطع البريد بينهم، وحتى بالتحقيق مع 

هم من القاء دروس أو نفيهم. ومنهم من بعضهم وتلفيق تهم التأويل والخروج عن السنة، ومنع بعض

سجن وعذب، وتم اغتيال آخرين كابن العريف. وقد أمر علي بن يوسف أن تلقى جثة ابن برجان في 

                                                 
وقد عرفت قراءة الجفريات حتى على مستوى قبيلة بني بويلول، ويربط بها التنبؤ بالطقس : ويروى أن أحد فقهاء  20

القبيلة أنذر المتسوقين بإيموزار مرموشة بعاصفة ثلجية خطيرة، واستهزأ منه بعضهم، وفعال باغتتهم في طريقهم وكاد 

 يقضى عليهم. وهذه التنبؤات التي يمكن أن تبنى على تجارب تجعل الناس يصدقون كل التنبؤات. 
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مزبلة ومنع أن تقام له صالة الجنازة. وهذا يعني أن السلطة لم تفلح في مسعاها رغم استعمال كل 

 (. 7002الوسائل )بوتشيش 

إليقاف التأثير المتزايد للجماعات الصوفية بين نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع و

تشجيع تيار صوفي ذي طابع رسمي وتمتيعه  علىن والموحددأب م(، 52-57الهجريين )

(. وقد وصل 7002)الشريف  م(5720هـ/  172)ت. بسبتة الشيخ القنجائري  كحال باالمتيازات

السالطين الزوايا، كزاوية النساك التي أسسها السلطان أبو عنان بسال األمر إلى أن يؤسس 

 .(? Les Zaouïas de Salé)م  5211 هـ، 212 سنة

(، وساهمت الزوايا 7002قامت حركة السعديين في الجنوب للدفاع عن الوطن )القادري 

المهدي بسن ضريبة خاصة الناصرية بدعم تأسيسها، لكن لما استتب لهم األمر قام محمد الشيخ 

هـ حاول ابنه عبد هللا الغالب  814"النايبة" لم تستثن ال زاوية وال شريفا. وبعد مقتله سنة  سميت ب

 صد الزوايا عن السياسة وأعاد لهم ظهائر التوقير واالحترام، فتكاثرت الزوايا. 

 هـ جعلت الزوايا تتوق لإلمارة 22أزمات المغرب خالل النصف األول من القرن  2.2.2

الهجري أحلك الظروف التي عاشها،  55عرف المغرب خالل النصف األول من القرن 

هـ حيث بدأت الصراعات بين أبنائه  5057نتيجة أزمة عامة بوفاة السلطان أحمد المنصور سنة 

لتولي الخالفة، فالمأمون خلعه  ئازيدان وأبو فارس والمأمون على الحكم. ولم يكن أي من األبناء كف

من والية العهد لتورطه في مؤامرة مع أتراك الجزائر، فسجن بمكناس. واتهمت  ،ل وفاتهقب ،أبوه

العامة زيدان باغتيال والده )رغم أنه توفي بالوباء(، وأبو فارس كان به مس من الجن. فبويع زيدان 

سلم أبو فارس العرائش  5058بفاس وأبي فارس بمراكش )فأطلق سراح أخيه ليشد عضده(. وفي 

اإلسبان طمعا في نصرته ضد أخيه فقتله الشعب بتطوانإلى 
21

، واستمر النزاع حتى سقوط دولتهم 

(. وعرف عنهم سوء السلوك والمجون وسفك 7001، عمالك 5899م )حجي  5119هـ/  5018سنة 

الدماء واالستقواء باألجنبي، مما نزع عنهم جميعا الشرعية. قوضت هذه الحروب دعائم السلطة 

ت إلى انقسام المغرب إلى كيانات سياسية متناحرة، وواكبتها قحوط ومجاعات وأوبئة المركزية وأد

متالحقة سببت في انهيار تام لالقتصاد بما فيه صناعة سكر القصب والتجارة الخارجية )خاصة 

 (. وهكذا فتح الباب للطمع في اإلمارة.7001تجارة الذهب مع السودان( )عمالك 

 الزوايا في عهد العلويين  2.2.2

بعد استتباب الحكم للعلويين لم تكن العالقة مع الزوايا واالضرحة تسير على وتيرة واحدة، 

فقد جدد المولي اسماعيل بناء وتوسعة ضريح موالي ادريس األول بزرهون، والمولى ادريس بفاس 

 م بتجديد ضريح ومدرسة الشيخ أبي5529وجعل بها خطبة الجمعة، كما قام سيدي محمد بن عبد هللا 

العباس السبتي بمراكش، وإصالح ضريح الشيخ بن صالح وضريح ومسجد موالي علي الشريف 

 (. 7002وضريح وزاوية الشيخ الهادي بن عيسى بمكناس، الخ. )القادري 

م كانت أكثر اضطرابا من الناحية 5272ولعل الفترة التي تلت موت موالي إسماعيل 

ورات سالطين وعزل متكرر يوحي بأن دور الزوايا السياسية لتنافس أوالده على الحكم وظهور ث

                                                 
21
وكان هذا التسليم هو السبب في ثورة أحمد بن أبي محلي، وهزم جيش زيدان شر هزيمة بدرعة، واسترجع السلطة  

 م. 5151بعد مقتل الثائر سنة 
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وسيستمر هذا حتى استقالل المغرب م  5280سيصبح أكثر أهمية وخطورة، خاصة بعد 

(hukam.net) . 

ظهائر التوقير واالحترام لبعض الزوايا  يمنحونوكان السالطين العلويون بدورهم 

 ة المعنية. التوقير يعطى للشرفاء ولشيخ الزوايكان ظهير و .الصوفية

 الزاوية واإلمارة 2.3

 الزاوية السماللية واإلمارة  2.2.2

قامت بتازروالت على يد إبراهيم بن محمد بن امحمد بن أحمد بن موسى السماللي 

هـ.  5040م أخ ابي حسون، والذي امتد نفوذه إلى درعة وحتى تارودانت  5059/5108 سنة

والمجهز بأحدث األسلحة امتدت إمارتهم من المحيط األطلسي إلى تافاللت ومن  وبجيشه العرمرم

حاحا إلى تنبوكتو جنوبا. لكن طريق القوافل األسلك كان عبر تافاللت. حاول أبو حسون توسيع 

عالقته بالتصاهر مع محمد الشيخ األصغر سلطان مراكش، وتبادل الرسائل مع الدالئيين، وعقد 

ن بيعة الشريف، استعان بأبي حسون وبن علي بتافاللت. وحين رفض الزبيري المحبة مع الشريف

الذي زحف على قصرهم تبوعاصمت، واستغاث هؤالء بالدالئيين، لذا اضطر الشريف للتنازل عن 

الحكم البنه المولى امحمد الذي هاجم تبوعاصمت وأحكم السيف في رقاب أهلها ونهب ممتلكاتهم مما 

ن الذي استماله الزبيريين واستطاع بواسطة عامله أسر موالى الشريف وحبسه أثار حفيظة أبي حسو

بإليغ. لكن موالى امحمد اغتنم فرصة حقد الناس على السمالليين نتيجة الضرائب المجحفة التي 

فرضوها على الناس، فأعاد الكرة عليهم وهزمهم وطارد فلولهم حتى وادي درعة 

. ويروى أن الشريف افتدي بقنطار ونصف ذهبا مع توسط م بعد معارك دامية 5010/5140 سنة

الدالئيين. وبعد معارك ضارية بدرعة، انسحب السمالليون إلى سوس، وتراجعت سلطتهم حتى موت 

 (. 7001م )عمالك  5020/5118أبي حسون سنة 

  الزاوية الدالئية واإلمارة 2.2.2

مرين، بني وطاس  الدالئين من أسرة المجاطيين، وكانت لها ظهائر توقير من بني

واقطاعات بقيت في أوالد الشيخ أبي بكر قبل تأسيس الزاوية، وهو ما يشير إليه ويكمله ظهير 

هـ( لسعيد بن أحمد الدالئي. وأسست الزاوية حوالي  814-815السلطان محمد الشيخ السعدي )

الفتن التي  (. وكبر دور الزوايا مع فترة7002م على يد الشيخ أبي بكر )حاجي  5111هـ / 824

أعقبت وفاة المنصور. ورغم أن شيخها أبو بكر ركن إلى الزهد والعبادة وخدمة الزاوية والتدريس، 

كان للزاوية أدوار في الحياة السياسية، وكان لهم اتصال بابن أبي محلي، وأبي حسون السماللي 

ي، وكانوا مرنين في )السالوي( بالنصح أو بالتأييد أو بالدعم الماد 22والمجاهد الشيخ العياشي

 (. 5891، القادري 7001الوساطة في تافاللت، وهذا ينم عن نضج وحصافة فكر )عمالك 

م( تاق للسلطة، فقطع البيعة على محمد ابن  5121هـ ) 5041لكن ابنه محمد )الحاج( 

شي هـ، ثم قطع مع المجاهد العيا 5015الشيخ األصغر السعدي وأعلن نفسه سلطانا على البالد سنة 

الذي كان يسيطر في الغرب ودبر له مكيدة تم فيها القضاء عليه في نفس السنة وسيطر على ما كان 

                                                 
تصر بغابة المعمورة، لكن السلطان زيدان السعدي، خوفا منه، ضيق الذي تصدى للبرتغال المحتلين ألزمور، وانو 22

 .عليه الخناق فترك الجهاد
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تحت نفوذه، ثم امتد نفوذه نحو فاس وتطوان. وأمضى اتفاقيات مع الدول األجنبية التي أمدته بالعتاد 

مد بن الشريف الحربي. واهتم بتافاللت ممر طرق القوافل التجارية والتي كانت تحت إمارة امح

العلوي. وبالقضاء على السمالليين بني الزبير بتبوعاصمت استتب الجنوب للعلويين وتم قطع طريق 

هـ  5011التجارة مع السودان عن الدالئي. لذلك جند محمد بن الحاج حملة عسكرية إلى تافاللت سنة 

لعياشي، فامتد ملكه إلى وانتصر في معركة الكارة، وتنازل له امحمد بن الشريف عما بشمال جبل ا

مشارف وادي أم الربيع األوسط. لكن سرعان ما بدأ ملكه في التراجع، إثر ثورة فاس حيث تمت 

هـ، ورغم هزيمتهم أعادوا الكرة فانتصروا. ثم قامت ثورة  5018االستغاثة بالمولى امحمد سنة 

م فاس. توجه محمد بن هـ، واتسع نفوذه في الشمال ث 5012األخضر غيالن بالقصر الكبير سنة 

هـ، مما سهل األمر على  5022الحاج بحملة عسكرية هزمت في معركة قرب موالي بوسلهام سنة 

م. هذه الصراعات مع اإلمارة  5020/5110المولى الرشيد ليزحف على عاصمتهم ويدكها سنة 

بعدها إلى  الدالئية، خاصة في عهدي موالي الرشيد وموالي إسماعيل، عاشها اليوسي والذي هجر

 (. 5889م )اليوسي، تحقيق حماني  5122/5194مراكش 

 خاتمة 

إن ظهائر التوقير ال تمنح إال للمرضي عنهم فهي بالتالي ال تفصح عن العالقات المتنوعة 

بين المخزن والزوايا. ووجدنا في وثيقة تعزية أسلوبا واضحا يدمج بين االغراء بالعطاء السخي 

 والوعيد بالحرمان والجفاء. وهذا نص مراسلة التعزية من موالي محمد ابن وخليفة السلطان موالي

هـ، "وما كنا واعدناكم  5551إسماعيل، إلى أوالد أبو محمد سيدي عبد السالم بن الطيب "القادري" 

به إذا تقرر عندنا صالح حالكم واشتغالكم بما يعنيكم واقتصاركم على طريقة أبيكم، فإنه يصلكم منا 

عالى والنسبة النبوية التي وزيادة وإن لم نبعثه لكم دفعة واحدة فإننا نبعثه لكم منجما وذلك لوجه هللا ت

جمعتنا والمحبة األكيدة التي كانت بيننا وبين المرحوم والدكم، وإن أنتم نبذتم ذلك وراء ظهوركم 

واشتغلتم بما ال يعنيكم وجعلتم تتشبهون بمن ال يرضي حاله من أشراف البلد ممن يزعم أنه من 

يغيب عنا شيء من أخباركم" )القادري أكفائكم، فوهللا ال نعرفكم وال نسأل عنكم وال تحسب أنه 

: الدعم المشروط للزاوية القادرية، يشترط صالح  (. وبالقراءة العميقة لها نستشف578ص  5891

حالهم، يعني بما يتناسب مع ما يرتضيه السلطان من الخضوع المطلق له وعدم التدخل في السياسة 

فهو في هذا الحال يمنيهم ويعدهم بالمزيد لتوفر  )وال تهم مطلقا أحوالهم الدينية واستقامة أخالقهم(،

الشرط. وإن انتهجوا غير هذا النهج باشتغالهم بما ال يعنيهم، يعني السياسة وأمور الحكم، ونهجهم 

نهج "المغضوب عليهم" "فالويل لهم"، وهذا ما يدل عليه التنكر المطلق لهم مؤكد بالقسم وهذا وعيد 

والت وقت وعيد. والغريب أنه لم يلتزم مبادئ الدبلوماسية بكظم  سافر وال تكاد تخفيه العبارات

مكنوناته للفرصة المناسبة. ويثنى الوعيد بالتذكير بأن المخزن يتتبع أحوالهم ويتجسس عليهم وال 

يمكن أن يخفوا عنه شيئا، وتبين المراسلة أن المخزن يميز بين حالين من األشراف : المرضي عليهم 

وبهذا فلن يغني عنهم شيئا وجه هللا تعالى وال النسب الشريف، وال صداقة أبيهم، والمغضوب عليهم. 

 المشروطة بدورها كما يفهم من سياق العبارة.

استحضار ظرفية األحداث المدروسة أعطانا تصورا يختلف كثيرا عما تقدمه مختلف  إن

المراجع التي تقدم العلويين كسلطة مركزية في تلك الفترة في عالقة مع ثائرين وطالبين غير 

شرعيين للسلطة. ونسجل أن الصراع في هذا المستوى لم يكن بين السلطة المركزية وزاوية، لكن 

 كإمارات اقتسمت المغرب وتصارعت على السلطة والتى آلت إلى الغالب. بين زوايا ند 
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 الزاوية باستراتيجيات مستحدثة  2.3

 21سيادة الزاوية الدرقاوية بالمغرب خالل القرن  2.2.2

(، وتوسعت أساسا في عهد موالي م 5291-5279أسست على يد أحمد حسن الفاسي )

م  59سادت خالل القرن م( وعلى حساب الناصرية، والتي  5972-5210العربي )

(. وعت الدرقاوية بضرورات زمنها، حيث لم تعد الدعوة إلى التزام السنة ذات 5887 )ضريف

أسبقية، وأصبحت مرجعيتها المذهبية متنوعة تستقيها من كل المصادر )مخالفة أيضا التيجانية 

ن، لكن هذا لم يكن المعاصرة وضاربة عرض الحائط مبادئ الوهابية(. ولم ترفض التعامل مع المخز

خنوعا، فقد حاصرت زاوية أمهاوش فاس، واعتقلت المولى سليمان، كما توسط الشيخ موالي 

العربي الدرقاوي عند موالي سلمة الذي تمرد على أخيه، وتوسط أيضا لتهدئة األوضاع بالجزائر 

ت الزاوية (. وقد لعب7002عندما ثار الدرقاويون على األتراك لقتلهم أحد شيوخهم )الزاهي 

الدرقاوية دورا أساسيا إذ أعلنت الثورة على الحكم العثماني بالجزائر والبيعة لسلطان المغرب 

م. وقد تراجع السلطان عنها خوفا من الحرب مع األتراك  5952و  5901 موالي سليمان سنتي

فق السلطاني (. وبهذا تكون الطريقة قد تبنت التصور اإلسالمي للدولة وتجاوزت األ7002)الخداري 

 للسلطة.

( الالمركزية التي تبنتها الدرقاوية في زواياها، وترك كل منها 7002وقد أبرز الزاهي )

تتصرف حسب ما تمليه الظروف، وتم استعمال كل ألوان طيف العالقة مع السلطان )من المناصرة 

تكن من باب طلب المطلقة إلى إعالن الحرب(. فمعارضة أمهاوش لموالي سليمان والحسن األول لم 

اإلمارة، بل نتيجة سلسلة من التعاقدات بين المخزن واالستعمار. وتزعمت الدرقاوية حملة كبرى 

عندما خلق موالي عبد العزيز ضريبة "الترتيب". ونفس اختالف الفروع برز في وضعها أمام 

هميته باعتبار مقاومة المستعمر. وهذا الالتمركز جديد في قاموس تنظيم الزوايا، وهو بعد له أ

المسؤوليات الجسيمة وتراجع وسائل الدعم )من المخزن، ومن المريدين(. بهذا االستراتيجية 

واالمكانيات المتاحة. وضعت الزاوية الجهاد   أصبحت القرارات سريعة، محلية، تتناسب مع الظرفية

لدواعي مقاومة  كأسبقية في استراتيجيتها واستطاعت أن تحيي للبلد أمجاده وبطوالته استجابة

االستعمار المتكالب على دار اإلسالم )استعمار الجزائر، الخ.(. وجندت للجهاد كل من القرى 

والحضر. وقد حقق شيخها علي أمهاوش النصر على الفرنسيين في معركة لهري على مشارف 

 (. 7001خنيفرة )لغزاوي 

لمخزن متى رأوا أنه وقد ظهر مجاهدون قادوا حركة الجهاد ضد المستعمر، وحتى ضد ا

حاد عن الصواب، ويذكر الزاهي أن أغلبهم له عالقة بالدرقاوية. وقد اتسم الجهاد عند بعضهم 

: "الجياللي  بالمهدوية )االختفاء لمدة( وإعالن اإلمارة ونزع الشرعية عن السلطان، ومنهم

ة ولد ماء العينين، الزرهوني )بوحمارة(، وامبارك بن الحسن الحجامي )بشرق وممر تازة(، الهيب

ومحمد الهاشمي بن العربي، العربي بن عيسى، )بالجنوب(، وآخرين ومنهم : بلقاسم النكادي، 

وموالي بوعزة الهبري، وعبد الرحمان التوتي، وعبد القادر العتيقي )بوحميرة(، وعلي بن العربي 

(. 7002الشمال )الزاهي بن عبد هللا الهواري، وأخيرا الشريف الريسوني من الزاوية الريسونية ب

وأصبحت أبعاد الجهاد عند الدرقاويين تتجاوز توافق السلطان وتتحداه إذا لزم األمر، وأخذ بعدا 

قرويا بالخصوص. ولم تستطع فرنسا إخمادها حتى أواسط الثالثينيات من القرن الماضي. وهذه 

 (.7002الزاهي ) مواقف تتجاوز أيضا المواقف السياسية لألحزاب المستحدثة كما قدمها
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: الزاوية الكتانية باستراتيجية جديدة تنبني على المفاوضات  وستظهر بالمدن مؤسسة جديدة

السياسية واالعتراف المطلق بالسلطان بدل الجهاد المفتوح. وستعمل من جانبها على هيكلة المجال 

 (.7002الحضري )الزاهي 

 المجال الحضريالزاوية الكتانية تطور استراتيجية جديدة لهيكلة  2.2.2

م كبديل  5910انشئت الطريقة الكتانية على يد الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني سنة 

م. ولعلها أخذت المشعل من الدرقاوية. وامتازت باختيار  5980للدرقاوية، لكنها لم تبرز إال في 

ء(. وكانت مدينة فاس كمقر النطالق الزاوية )مجال حضري، مركز السلطة، دار العلم والعلما

الظرفية أزمة السلطة بعد هزيمتي معركتي "إسلي" "وتطوان"، والفراغ الذي نتج عن موت الحسن 

األول، مما جعل الزاوية تتخذ شكل المعارضة ضد المخزن والذي اتهمها بمحاولة إحياء حكم 

ريقة إال بعد قاموا العلماء ضده واتهموه بالسعي نحو السلطة، ولم يعترف بسنية الطأاألدارسة. وقد 

مناظرة أجراها السلطان. هذا وبمساندتها للسلطان في إخماد ثورة "بوحمارة" اعتمادا على مساندة 

قبائل األطلس المتوسط المنضوية تحت زاويته، واستصدار فتوى علمية ساندها علماء فاس ضد 

ء فاس الثورة، يصبح شيخ الطريقة مستشارا للمولي عبد العزيز واكتسب موقعا بين علما

(. وقد قاومت الكتانية الوهابية، وتبنت مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5887 )ضريف

لتغيير المجتمع وكسب ثقته. على غرار الدرقاوية. وكانت الكتانية أكثر انفتاحا على المستوى 

حزب المذهبي والتنظيمي، مبدأ الليونة والتماس العذر للناس بدون تشدد وتعصب. وامتاز "ال

السيفي" لديها بالتركيز على الجهاد ومقاومة الكفار. لم يختلف تنظيمها لسلط الزاوية لكنها وظفت 

 الدروس العلمية لخدمة استراتيجيتها المرتكزة على المقاومة. 

إن استراتيجية التقرب من المخزن وأخذ الموقع من األرستوقراطية العلمية الحضرية 

ل )على خالف الدرقاوية(. وقد استطاع اقناع ثلة من العلماء على ستهيئها لخوض معركة من الداخ

إصدار فتوى تحمل األوروبيين مسؤولية األزمات وتدعو إلى الجهاد. وكان تأسيس جريدة 

 "الطاعون" من بين األدوات الحديثة المبتدعة والتي لم تكن تعرفها مؤسسة الزاوية. 

د العزيز بإيقاف التفاوض مع الفرنسيين. وقد كون شيخ الزاوية وفدا طالب السلطان عب

وحاول على غرار تجارب بالشرق إحداث سلطة سياسية دستورية بمساندة ثلة من علماء فاس. ولما 

، والذي أعلن نفسه كسلطان 5809لم تنجح مع مولى عبد العزيز ساندت موالي عبد الحفيظ سنة 

شرطا(. وانتهت بفشل هذا  51رية )مجاهد. وقدم ألول مرة في تاريخ المغرب بيعة بشروط شو

المشروع آمال المغرب في مؤسسة دستورية، كما أدت إلى القضاء على الكتانية باغتيال شيخها 

م. وقد لجا السلطان إلى الفكر السلفي كغطاء ديني للخروج من هذا الصراع السياسي  5808 سنة

 وبالتآمر مع الحماية وأعدم شيخها. : اتهمت الكتانية بالخيانة  (. وفي رواية أخرى7002)الزاهي 

وكما فشلت الدرقاوية في الصراع الخارجي، لم تنجح الكتانية في الصراع الداخلي ضد 

 المخزن، لكنها، على أي حال، ليست نهاية مؤسسة الزاوية. 

 العالقات االقتصادية والجبائية بين المخزن والزوايا  2.2.2

 الزوايا والعالقات االقتصادية

على الشبكات والطرق التجارية آمنة مع الصحراء كما عملت  ظالزوايا على الحفاعملت 

على تأمين طريق الحج، والذي يستغل أيضا للتجارة. وكانت بدورها تستفيد منها للتجارة ولكسب 

األنصار والتوغل داخل الصحراء. وقد استطاعت تأمين التجارة مع الصحراء إثر االضطرابات 
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م، وعوضت سلطة المخزن. فقادوا القوافل، ولعبوا  5102المنصور الذهبي سنة التي أعقبت وفاة 

دور الزطاطة لتأمين المرور في ممرات غير مأمونة وتوفير أماكن االستراحة. ومن بينها زواية 

جمل تشد الرحال سنويا إلى تونبوكتو  5700تازروالت بإليغ حيث كانت قوافل سوس تصل إلى 

م.  52ت كتانية. وخلفتها زوايا بتافاللت مع قيام العلويين مع بداية القرن محملة بأقمشة ومنسوجا

هـ كباب من أبواب الصحراء  55ولعبت زاوية تامكروت الناصرية منذ النصف الثاني من القرن 

الطريق بين توات ودرعة، واستفادت كثيرا من عائدات هذه التجارة. وركز الموالي إسماعيل 

مدينة السمارة ليحافظ على الطريق إلى تنبوكتو. وقد وسع انتشار التيجانية في  الزاوية الدرقاوية في

السودان دورا مهما في هذا السياق، وخاصة في عهد الحاج عمر الفوتي الذي أسس اإلمبراطورية 

م. ولعبت الطريقة المختارية الكنتية )القادرية( بتوات دورا فعاال،  5949التيجانية الجهادية سنة 

ترسل بعثات علمية لتدرس العلوم الشرعية بالقرويين على نفقات الزاوية ليعود الوافدون إلى  فكانت

بالدهم أساتذة. وأقاموا عالقات مع السالطين بالمغرب كعبد الرحمان بن هشام وابنه محمد. ومنهم 

قد (. و7002من أسدى النصح لهم )الرسالة الكنتية إلى موالي عبد الرحمان بن هشام( )عماري 

لى مشاهد أخرى من التنمية االقتصادية كإحياء األرض وإعمارها من طرف المغاريين إتطرقنا 

 بحوز مراكش، الشيء الذي كانت يستعصي حتى عن السلطة المركزية. 

 العالقات المالية والجبائية بين المخزن والزوايا 

لطائلة، وكان من بين كان صيت الزوايا وشهرتها تصل أصقاع البلد وتجتمع لديها األموال ا

الموارد االقطاعات والخلع والهبات التي يقطعها السالطين للزوايا وللمرابطين والشرفاء ومختلف 

هبات المريدين وتحبيساتهم. وكانت مداخل الزوايا متنوعة. ذكر أن الزاوية الوزانية كانت تأتيها 

يد واإلماء، وجبالة بالزيوت والفواكه، وفود أهل توات وتافياللت بالتمر والحناء، والصحراويين بالعب

والمشارقة باألثواب باإلضافة للنقد والذهب والفضة حتى أنها كانت تفوق ما يدخل على السالطين 

 (.7002 عتو )بن

وكان المخزن يفرض جبايات على المواطنين ويعفي من الجبايات وحتى من الزكاة 

ديها أو لتوزيعها على يلصالح الزاوية أو مر واألعشار الزوايا والمرابطين والشرفاء وتابعيهم

 الفقراء، ويعفونها أيضا من الكلف التسخيرية المخزنية. 

وكان يتنازل لبعضهم على مكوس وجبايات كانت لبيت المال. ولم يتوقف األمر هنا، بل 

تاوات إلكان أرباب الزوايا يشكون إلى السلطان عدم األداء وهو يلزم القبائل بتأدية ما عليهم من ا

واالعشار قديمها وحديثها للزاوية. كمطالبة السلطان القائد المكي ابن مبارك بأداء أعشار الزاوية 

طلب القائد ميلود التكني من  5982م والذي اعتذر بآفة الجراد. وفي سنة  5991اإلدريسية سنة 

قا من القمح أعشار السلطان موالي عبد العزيز )أو موالي حفيظ( االعفاء من أداء االثني عشر وس

 . 23الشراردة المألوفة للزاوية االدريسية لنفس العذر

وهناك من القبائل من ذهب أبعد من هذا برفض أمر السلطان في استخالص عشورهم 

م. وقد تلعب الزوايا دور الحماية لالجئين فارين من سلطة  5981كرجال الزوايا بالسراغنة سنة 

بادعاء مساقاة أو شراكة الخ. لكن يكن هذا دائما سهال، فقد يستدعي المخزن وجباياته بشكل مباشر أو 

 (. 7002األمر احضار ظهائر التوقير أو وثائق عدلية لثبوت النسب الشريف لإلعفاء )ابن الطالب 

                                                 
23
 وسنرى في عمل الحق كيف يتدرع أبناء التيجاني بالجفاف لطلب مزيد من الدعم، وكأن المعنيين ال يطالهم الجفاف.  
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م التراجع عن اإلعفاءات وتعميم  5805وقد حاول "الترتيب" الحسني المسن سنة 

زكاة لبيت المال، ومع ذلك لم يخضع كل الزوايا التي كانت الضرائب بتأدية الزوايا لألعشار وال

(. ومراجعة تطور هذا عبر قرون تظهر أن هذا االعفاء 7002الطالب  تستفيد من التوقيرات )ابن

 قضية سياسية محضة في مد وجزر.

وبالطبع إن كان هذا المال يصب في نفوذ زاوية نشيطة تؤدي أدوارها السياسية والدينية 

عية )مال عام( فهو موطن قوة للدولة، وإال فهي مجرد نقص في الخدمات وفي موارد واالجتما

الخزينة العامة. واإلشكال في هذا هو أن الزاوية غالبا ما تشخص في المشرف عليها، وهي بذلك 

ليست مؤسسة قائمة الذات في معزل عن القائم عليها، وهذا له ما له من النتائج السلبية، بحيث يمكن 

ل كل تلك العقارات واألمالك المحبسة لصالح أشخاص أو أسر يصبحون مجرد اقطاعيين قد تحوي

يتمردون على السلطتين الدينية والسياسية. ومن تأثيراتها أنها تورث هذه االنتفاعات وتصبح 

كمدخول األضرحة يستبيحه ويتقاسمه األبناء بدون أي استحقاق
24

. وتغيب كل حسبة ومحاسبة إال 

المقدمين الذين كثيرا ما أصبحوا يلعبون دور الجباة. وهكذا تنحرف الزاوية عن دورها  على مستوى

اليوسي "وال تظنوا أن المقدم يكون بمنزلة الوالي على بلد يأخذ جبايته، األسمى. وفي هذا يقول 

جمع ويجمعها إلى من واله، معاذ هللا، أن تكون طريقة الصالحين هكذا، فليس مقدم الفقراء متقدما ل

عند اليوسي الصدقات، وجمع حطام الدنيا بل إلرشاد اإلخوان والسعي في مصالحهم في دينهم" )

  (.48ص  5889حمداني 

وهنا المسؤولية ال تخص الزاوية بمفردها بل الدولة في المقدمة ألنها الطرف الذي يخول 

واإلعفاءات وعن المحاسبة عن المال العام، لكن هذا  لزاوية ما االستفادة من هذه الهبات والتحبيسات

 ال يعفي الزاوية من مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها الدينية واألخالقية التي تتعهد بها. 

 خاتمة 

من خالل كل ما رأيناه، يثبت مرة أخرى أن الصوفية مشهد حي من مشاهد المغرب عبر 

فوها بعض الهنات واألخطاء التي هي إنسانية. تاريخه. وقد سجلت صفحات بيضاء ال يكدر ص

الرؤيا الشمولية تساعدنا على توزيع المسؤوليات على أهلها بدل من الجزافية أو التوزيع المغرض. 

، حسب المستطاع، لتحليل بظرفيتهالعلنا بهذا العمل استطعنا جمع شتات األفكار في نسق يربطها 

 شمولي واقعي ومحايد. 

تؤيد فرضيتي في أن الفكر الصوفي لم يكن هو المسؤول عن تأخر توصلت إلى نتيجة 

الدولة اإلسالمية بل هو بنفسه كان المسعف في كثير من أزمات الدولة، وعانى بدوره من هذه 

االختالالت. ومن األخطاء الفادحة أن تتألب كثير من القوى السياسية وتجهد على هذا الفكر الذي هو 

حين كان يجب تطويره وحسن استغالله. وفي منظورنا، الدولة االسالمية  تراثنا وحامل هويتنا، في

اآلن في أشد الحاجة إلى مثل هذه المنظومة لتتصدى للعولمة واالنحراف عن الدين الحنيف. وهذا 

السياق الوطني جعلني أعيد النظر في كثير من اآلراء التي توصلت إليها من خالل المعالجة األولية 

 لية. للمعطيات المح

أملنا أن نكون قد ساهمنا في وضوح الرؤيا حول الصوفية التي يجعلها البعض في قفص 

االتهام تحت تأثيرات العولمة. إننا في الحقيقة مهما فعلنا لن نستطيع أن نوفيها حقها فيما أسدت إلى 

يب في أي اإلنسانية بشكل عام وإلى المجتمعات اإلسالمية بشكل خاص. وإن أياديها البيضاء ال تغ

                                                 
 وخير مثال ما سنراه من أوالد الشيخ التيجاني. 24
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مجال حيوي، وإنها ال ريب مفخرة لكل زمان. إنها عنوان الهوية وعنصر للصمود واالستمرار في 

خدمة الفرد والمجتمع. ولعلنا أيضا أسسنا قاعدة جديدة نبني عليها أبحاثنا المحلية حول التيجانية 

لين موضوع مقالة وقبيلة بني بويلول كنموذج من األطلس المتوسط الشرقي من خالل األرشيف المح

 مقبلة إن شاء هللا.

 المراجع 
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 .12-28:  صص

: مقاومة منطقة وزان لالستعمار خالل القرن العشرين،  7001البوعناني مصطفى، 

المقاومون في وزان ونواحيها من خالل مجموعة من التراجيم، ندوة : دور الزوايا المقاومة و

والعلماء والصلحاء في الكفاح والجهاد خالل الحقبة المعاصرة من تاريخ المغرب، المنطقة الشمالية 
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