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  لئن كانت الزاوية لغة، ركنا من املكان مبا يحيل عليه الفعل انزوى، الدال على 
النعزال والنفراد،  فهي حتمل اأي�شا معنى اجلمع وال�شم، من َزوى ال�شيء مبعنى جمعه. 
ال�شرقاوية  الزاوية  لت�شوف  الجتماعي  لالأثر  بحثنا  يف  نعتمده  �شوف  الذي  املعنى  اإنه 
واأدوارها بني املا�شي واحلا�شر. فقد ظلت هذه الزاوية بالفعل جت�شد جماًل �شامًا جامعَا، 
احل�شرية  املراكز  عن  واأناآها  املناطق  باأق�شى  معا�شهم  يف  ويوؤثر  الأفراد  حياة  يوؤطر 
والعلمية. يتعلق الأمر بف�شاء للتثقيف الديني ال�شويف والأدبي والفكري، يرتبط ب�شاللة 

الح))(.  من املرابطني اأو ال�شلحاء املتمتعني بقدر من الورع وال�شّ

تعرف الزاوية كذلك، بـ »م�شجد وقبة على �شريح املرابط املن�شوبة اإليه، وحمل 
الذين  للطلبة  ومنزل  ال�شغار،  لتعليم  وثالث  العلوم  فيه  تدر�س  واآخر  القراآن،  فيه  يقراأ 
يريدون اإمتام درو�شهم حتى ي�شريوا اأهاًل للتدري�س اأو نيابة للق�شاء«))(. كما حتوي »منزل 
قبورهم  جماورة  القا�شدين  ال�شالح  لأهل  مقربة  فيها  يكون  وقد  وامل�شافرين،  للفقراء 
لقبور املرابطني والأ�شاتذة يف الزوايا واملرابطون اأنف�شهم«)4(. وعلى امتداد تاريخ املغرب 
اأمكنة  العميق، ا�شتاأنفت دور الرباطات التي ميزت فرتة الفتح الإ�شالمي، من حيث هي 
الدين،  اأمور  يف  واملتفقهون  الثقاة  العبدة  واملوؤمنون  وال�شاحلون  املجاهدون  فيها  جتمع 
فزاوجت بني التعبد والإطعام والإيواء، وبني اجلهاد والدفاع عن الأمة �شد ما يهددها من 
واإ�شعاعا؛  تثقيفا  لل�شكان  وال�شيا�شية  الجتماعية  باحلياة  ل�شيقة  ظلت  كما  الأخطار))(. 

و�شكلت دعما و�شندا لو�شول قوى للحكم اأو �شد اأخرى يف بلوغه وممار�شته.

))( يف �شياق حتليل الأر�شدة الرمزية ل�شيوخ الزوايا، ل ميكن التعامل مع مفهوم ال�شالح مبف�شل عن الربكة كقدرة خفية على اإجناز 
للربكة،  املمتلك  فال�شخ�س  الإلهي،  املقربني من احل�شرة  اأولئك  الكرامات،  اأ�شحاب  واملجذوبني  بالأولياء  تتعلق  واأفعال مفارقة،  خوارق 

ميتلك يف اأعني النا�س �شفة »الويل« من حيث هو �شخ�س »فوق – طبيعي« مبقدوره حتقيق اإجنازات مفارقة وعجيبة ، انظر:
  Edward Westermarck، Les Survivances Païennes dans la Civilisation Mahometane، Payot، Paris، 19(( ، 

p. 149. Voir aussi : R. Jamous، Honneur et Baraka : Les structures Sociales Traditionnelles dans le Rif، 

éd. de la Maison des Sciences de l›homme، 1981، p. (0(.

))( املعلم بطر�س الب�شتاين، دائرة املعارف، اجلزء التا�شع، دار املعرفة، بريوت، )د- ت(، �س 161.

)4( املرجع نف�شه، �س 161-)16.

))( دخل الإ�شالم املغرب عرب مراحل ثالثة: الأولى مرحلة الأ�شلمة واتخذت �شكل مواجهة مبا�شرة وغزوات امتدت ما بني القرن الأول 
اإلى حدود الثاين ع�شر للهجرة، اأما الثانية فهي مرحلة تنظيم اإداري للرتاب املوؤ�شلم اأو الذي متت اأ�شلمته ن�شبيا، والثالثة كانت حا�شمة من 
حيث ال�شراع واملقاومة التي وجهت �شد الأطماع اخلارجية يف عهد املرينيني وعرفت با�شم »الدفاع عن الثغور« �شد امل�شحيني. فيها لعبت 

الزوايا دورا كبريا وقويا يف احلروب التي اتخذت طابعا قدا�شيا �شد الغزو اخلارجي ال�شليبي:
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 من هنا، عّدت بحق اإحدى مكونات الذهنية املغربية املتجذرة يف تربة املجتمع 
املغربي لفرتات طويلة من تاريخه.

          يبقى اأن نت�شاءل: اإلى اأي حد ا�شتطاعت هذه الزاوية املحافظة اليوم على 
جممل اأدوارها الجتماعية والثقافية والدينية ال�شوفية؟  ما هي اأهم التحولت التي م�شت 
اإ�شعاعها ال�شويف والفكري لفائدة ال�شكان والزوار والأتباع واملريدين على حد �شواء؟  كيف 
ميكننا اليوم ر�شم �شورة ملوقع اإحدى زوايا و�شط املغرب، من خالل طبيعة وحجم عالقتها 
ب »زبائنها الدينيني«، وقوفا عند نفوذها الرمزي داخل ف�شائها اجلغرايف املحلي بدرجة 

اأولى واجلهوي والوطني بدرجة لحقة ؟

الزاوية الشرقاوية وأدوارها الكبرى في الماضي

ورقة تعريف

ا�شتهرت زاوية »اأبي اجلعد« )6( باإ�شعاعها العلمي ال�شويف منذ القرن)16م(؛ 
بوعبيد  »�شيدي  بـ  حمليا  »املعروف  ال�شرقي  حممد  اهلل  عبد  »اأبي  يد  على  تاأ�ش�شت  ملا 
ال�شرقي«))(. يوؤكد النا�شري اأهميتها يف ا�شتق�شائه قائال: »الزاوية ال�شرقاوية من اأ�شهر 
زوايا املغرب، ولها الف�شل الذي يف�شح عنه ل�شان الكون ويعرب. تداولها منذ اأزمان اأكابر، 
وامللوك  ال�شوقة  ذلك  لهم  عرف  فقد  كابر،  عن  كابرا  بها  والريا�شة  الولية  مقام  ورثوا 
والغني وال�شعلوك، ومل تزل امللوك من هذه الدولة وغريها تعاملهم بالإجالل والإعظام 
والتوقري والحرتام«)8(. رافق تاأ�شي�شها فرتات حا�شمة من تاريخ الت�شوف وتاريخ املغرب 
على نحو عام، منها الهجوم ال�شليبي الذي ا�شتهدف معامل البالد احل�شارية ومقد�شاتها 

)6( وهي اأول مركز ح�شري ب�شهل تادل ومبنطقة ورديغة/اإقليم خريبكة حاليا، منذ تاأ�شي�شها يف القرن 16م اإلى بداية احلماية الفرن�شية، 
وقد �شمت �شاكنة متنوعة مابني ذرية ال�شيخ املوؤ�ش�س )�شرقاوة( وعبيدهم وجتار وحرفيني ...، اإ�شافة اإلى جالية مهمة من اليهود . اأنظر 

التفا�شيل: ديل اأيكلمان  الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الأول، م.�س.ذ، �س48 .

))( اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية زاوية اأبي اجلعد اإ�شعاعها الديني والعلمي، اجلزء الأول،مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�شاء، 
ط 1، )198، �ص، )18.

)8( اأحمد بن خالد النا�شري ال�شالوي، كتاب ال�شتق�شا اأخبار دول املغرب الأق�شى، اجلزء الثالث، من�شورات وزارة الثقافة والت�شال، 
حتقيق: اأحمد النا�شري، 001)  �ص 8).
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احلية  القوى  وكافة  �شيوخها  جهود  بف�شل   - ا�شتحالت  ال�شياق  هذا  يف  كيانها)9(.  وهدد 
باملغرب- اإلى قالع وح�شون للجهاد والدفاع عن �شعلة الإ�شالم  �شد اخلطر امل�شيحي)10(.

اأما عن �شخ�شية ال�شيخ املوؤ�ش�س فهو اأبو عبد اهلل حممد املدعو ال�شرقي بن ال�شيخ 
اإلى عمر بن اخلطاب)11(؛  اأبي القا�شم، املعروف بالزعري اجلابري الرثمي، ميتد ن�شبه 
ا�شتوطن قبيلة بني جابر املوجودة مبنطقة تادل))1( التي تخ�شع اليوم لإقليم خريبكة))1( 
على اله�شبة الفو�شفاتية امل�شهورة به�شبة ورديغة ن�شبة لقبائل ورديغة اإحدى بطون بني 
جابر)14(، يف اإطار الهجرات الهاللية العربية خالل القرن))1م( وما يليه كمرحلة اأولى؛ 
القرن)14م())1(.  اأبي اجلعد يف حدود  و�شولهم منطقة  اإلى  امل�شادر  بع�س  ت�شري  بينما 
ونظرا لأهمية الن�شب امل�شرقي، الذي ينتمي اإليه ال�شيخ، فاإن الزاوية حر�شت على توظيفه 
واجلهوي  املحلي  حميطها  يف  للتاأثري  الأتباع  من  غفرية  اأعدادا  م�شتقطبة  وا�شتثماره 

والإقليمي والوطني على نحو عام)16(. 

 ن�شاأ ال�شيخ يف بيئة �شالح �شويف ونفوذ روحي امتد على تراب تادل، �شاأن جده 
القا�شم«؛  »اأبي  ال�شيخ  اأبيه  وكذا  والثقوى،  بال�شالح  عرف  الذي  الزعري  حممد  ال�شيخ 

)9( اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س 8).

�شمال  منطقة  ب�شائر  بل  فقط،  الأق�شى  باملغرب  لي�س  بقوة  ال�شويف  اجلهاد  خطاب  عاد   ،(0 القرن  ومطلع   19 القرن  نهاية  يف   )10(
الأفراد  تعبئة  اأدوارا طالئعية، من خالل  املغرب كما يف اجلزائر  ال�شوفية يف  الزوايا واحلركات  بع�س  لعبت  اأخرى  اإفريقيا؛ وهنا مرة 
ودعوتهم للقتال املنظم يف �شكل جماعات، وتعزيز �شورة املعمر كم�شيحي ي�شتهدف الدين قبل الأر�س؛ اأنظر: جوليا كالين �شميت، »الأولياء 
واملهديون واحلرب: الدين واملقاومة يف القرن التا�شع ع�شر يف �شمال اإفريقيا«: ادموند بريك واإيرا لبيدو�س، الإ�شالم وال�شيا�شة واحلركات 

الجتماعية، ترجمة: حمرو�س �شليمان، مكتبة مدبويل، القاهرة  1999 ال�شفحات: 98 و99 و100.

)11( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س )4.

))1( عبد الرحيم الورديغي، تاريخ ورديغة واأخبارها البليغة)601ه_))14/)119_)00) م(، فيديربانت، ط1، الرباط ، �س، 11.

اأ�شرا من ذرية ال�شيخ �شيدي حممد ال�شرقي،كذرية اأخيه املدعو �شيدي عبد  اإلى اليوم،  اإقليم خريبكة بالعديد من قراه  ))1( يحت�شن  
العزيز، دفني »واد زم«، اأو ابن عمه �شيدي عبد النبي الذي يوجد اأحفاده »بجماعة الفقرا« ويعرفون »بالنّباويني«؛ انتقلوا اإلى قبيلة اأولد 
بحر ال�شغار وا�شتقروا بجنوبها الغربي و�شموا اأو �شموا اأنف�شهم »الفقرا مالني الغراف، ن�شبة اإلى منخف�س »بلغراف« الذي يقع بجوار واد 
مير و�شط اجلماعة. ون�شري اأنه اأثناء زيارتنا امليدانية لهذه اجلماعة، �شادفنا عددا من القرويني ميتلكون �شجريات ن�شب متتد اإلى عمر 

بن اخلطاب.

)14( اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س 44.

))1( املرجع نف�شه، �س 48.

)16( اأنظر عمود الن�شب الذي اأورده اأحمد بوكاري ، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س، 0).
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اأخذ عن كبري �شيوخ الطريقة اجلزولية »عبد العزيز  واإلى جانب �شالح الأب واجلد))1( 
التّباع«، بل تو�شع يف م�شادرها واأ�شانيدها كال�شيخ عبد اهلل بن �شا�شي تلميذ اأبي حممد 
الغزاوي تلميذ عبد العزيز التّباع اجلزويل«، اأو مثل ال�شيخ »اأبي عبد اهلل حممد بن عمر 
الرمزي،  الر�شيد  هذا  على  بناء  الزعري)18(  امبارك  بن  »حممد  ال�شيخ  اأو  املختاري«، 
القدا�شية  الرموز  واملراكم ملجموعة من  نفوذه  واملت�شرف يف جمال  املنظم  الويل  اأ�شبح 
وحاملها ملن �شياأتي من بعده اأو يخلف وليته يف �شياق مناذج من الفعل املماأ�ش�س واملطق�شن 
اإلى  وبالنظر  واملحافظة؛  النظام  اجتماعية خا�شة)19(؛ فقد �شار هو رجل  قوالب  توؤطره 
طبيعة كاريزمه الديني، حاز �شرعية وا�شحة طبعت خمتلف �شلوكاته الجتماعية اليومية 

وال�شيا�شية والتنظيمية اأي�شا)0)(. 

وال�شطرابات، فرتة  القالئل  كل  بالرغم من  بحق،  املوؤ�ش�س  ال�شيخ  زمن  عّد   
قمة الن�شاط ال�شويف باملغرب �شواء يف اإطاره النظري العلمي اأو يف جانبه العملي ممثال 
يف اجلهاد وجمع �شتات الأمة)1)(؛ اإذ ا�شتطاعت زاويته اجلديدة ملء فراغ كبري باملنطقة، 
�شيما بعد اختفاء كل من ال�شيخ �شيدي علي بن اإبراهيم و�شيدي اأم�شناو، وبعدهما ال�شيخ 
اأبي اجلعد كهمزة و�شل بني مراك�س وفا�س،  اأهمية منطقة  بن القا�شم)))(. وبا�شتح�شار 
اأهمية  ندرك  وامل�شتقرين،  الرحل  وبني  العرب،  من  الب�شيط  و�شكان  الأطل�س  برابر  وبني 
املوقع الذي اختري موطنا للزاوية؛  واإن كانت بع�س امل�شادر تذكر اأن تاأ�شي�شها، مل يتم دون 
ت�شجيع من اجلهات الر�شمية، وذلك يف »حماولة خللق قطب ت�شوف جهوي يف املنطقة 
الو�شطى من البالد«)))(؛ و لعله الأمر الذي يف�شر لنا ال�شراع الذي لقيته الزاوية من قبل 

))1( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول ،م.�س.ذ ، �س، )).

)18( مييل الباحث اأحمد بوكاري اإلى التاأكيد على اأن الزاوية ال�شرقاوية، مثلت اإ�شافة مهمة للطريقة اجلزولية، وهي الطريقة التي عرف 
عنها واقعيتها وتلونها بالبيئة املغربية والتعبري عن معاناتها اأ�شدق ما يكون التعبري ـ بعيدا عن الغلو والتطرف، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء 

الأول،م.�س.ذ ، �س، )6.

)19( Hassan El Boudrari« Quant les Saints font les Villes. Lecture Anthropologique de la Pratique 

Sociale d’un Saint Marocain du XVII Siècle « : Annales، Economie، Sociétés Civilisations، n° : (، Mai 

– Juin، 198( .p.(04.

)(0( ibid، .p.(04.

)1)( املرجع نف�شه، �س )6.

)))( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول ،م.�س.ذ ، �س، 0).

)))( املرجع نف�شه، �س، 4).
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�شلحاء الدير بالنظر اإلى حيوية موقعها واأهميته.

من جهة اأخرى، يحمل اختيار هذا الف�شاء اجلذب دللة مرتبطة باأدوار ووظائف 
الزوايا باملغرب، ونق�شد حتديدا الإيواء والإطعام واحلماية. غري اأن هذا املعطى املحلي، 
ل يوجد مف�شول عن �شيناريوياهات تاأ�شي�س الزوايا باملغرب، مبناطق تكون فيها الطبيعة 
قا�شية و �شاحة، مثلما ح�شل باأر�شاأبي اجلعد؛ فقد اأعلن ال�شيخ عزمه على تاأ�شي�س زاويته 
اأمورها يف  بلد  اإلى  �شاء اهلل  اإن  راحل  »اإين  امل�شهورة:  �شبه حارة مرددا مقولته  مبنطقة 
الظاهر مع�شرة واأرزاقها مي�شرة«)4)(، مما اأهلها لتاأمني حاجيات الزوار والرواد واخلدام 
والأتباع)))(، ولئن كان عدد مهم من ال�شلحاء والأولياء املجاورين ا�شتقروا على �شفاف 
الأودية، فاإن �شيدي حممد ال�شرقي اأجنز هذا ال�شتثناء)6)( باختياره منطقة اأقل خ�شوبة 
ملك  ل  خاليا  فوجده  ال�شحاري،  اأبي اجلعد يف  بوادي  الوطا  »نزل يف  هو  ملّا  ماء  واأ�شح 
و�شرع  الآبار  والأ�شود«)))(، فحفر  والوحو�س  الذئاب  وعمارته  املعبود   امللك  اإل  لأحد  فيه 
يف ال�شتيطان واأقام امل�شاجد، وملواجهة طابع الرتحال، عمل على ت�شجيع الإعمار والبناء 
واإن�شاء الأن�شطة املختلفة، »فتحولت منطقة اأبي اجلعد من جمال فارغ مغمور اإلى معلم من 
املعامل امل�شهورة مبنطقة تادل وخارجها«)8)( �شيما بعد توافد الطوائف والركبان من كل 

جهات املغرب، بلغت �شهرتها فا�س ومراك�س زمن اأحمد املن�شور الذهبي.

)4)( املرجع نف�شه، �س، )).

)))( املرجع نف�شه، �س، )).

)6)( بقراءتنا لهجيوغرافيات عدد من الأولياء املغاربة، يتك�شر هذا ال�شتثناء، فعلى �شبيل املثال جند �شيناريو اختيار اأر�س قفر خالء 
تكرر مع ال�شريف مولي عبد اهلل موؤ�ش�س الزاوية الوزانية، فبحلوله وحلول بركته، �شارت هذه الرقعة اجلبلية املقفرة جنة خ�شراء بها زرع 

واأ�شجار؛ من هنا يتحدث البع�س عن »اأولياء �شانعي مدن« اأنظر:
Hassan El Boudrari« Quant les Saints font les Villes. Lecture Anthropologique de la Pratique Sociale 
d’un Saint Marocain du XVII Siècle«: Annales، Economie، Sociétés Civilisations، n°: (، Mai – Juin، 

198(.P ،49(.                   

)))( حممد بن عبد الكرمي العبدوين، يتيمة العقود الو�شطى يف مناقب ال�شيخ املعطي، خمطوط باخلزانة العامة، رقم )0) ك، �س 140.

)8)( اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول ،م.�س.ذ ، �س، 8).
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الدور العلمي والتعليمي بالزاوية

بديال  الزوايا  برزت  باملغرب)9)(،  الدينية  للمدار�س  امللحوظ،  الرتاجع  مع  
التعليم  مبهام  وا�شطلعت  بال�شواحل،  �شيما  اجلهاد  دور  مار�شت  التي  للرباطات 
والتدري�س)0)(، على اأن ما ميز التعلم بها هو التعرف على اأمهات الكتب �شواء يف النحو اأو 
الفقه اأو الت�شوف، على يد فقهاء لهم اإملام كبري بعلوم القراءات والعلوم ال�شرعية والعلوم 
اللغوية)1)(. ويف مناطق خا�شة ك�شو�س مثال، اعتمدت الدرا�شة على ا�شتن�شاخ الكتب املهمة، 
اأمام غياب اإمكانية �شرائها اأو ا�شتعارتها)))(، وهي مرحلة متقدمة من التعلم مقارنة مع 
على  والكتابة  القراآين  احلفظ  على  عادة،  فيها  الدرا�شة  تقت�شر  التي  الدينية  املدار�س 

الألواح. 

   لقد مثل التعلم بالزوايا حمطة اأ�شا�شية بالن�شبة لطالب العلم الديني، ولأنه 
غري متاح للجميع)))(، عّد املتعلم بها من املحظوظني الذين اأنعم اهلل عليهم باإمتام تكوينهم 
اآخر،  م�شتوى  مثلت يف  كما  وقد�شيته.  هيبته  له  وبف�شاء  متمكنني  �شيوخ  يد  على  الديني 
مدر�شة �شاملة للراغب يف حفظ القراآن وحتفيظه ا�شتغال مبهنة ال�شرط)4)(؛ ففيها ياأخذ 

)9)( تعترب املدار�س الدينية موؤ�ش�شات ملحقة بالزوايا واجلوامع الكربى، تقدم تكوينا علميا ودينيا خمتلفا ومتقدما عما يقدمه الكّتاب، 
تنت�شر مبناطق كثرية من املغرب اأهمها جبالة و�شو�س التي اأح�شى بها املختار ال�شو�شي اأزيد من مائة مدر�شة)املختار ال�شو�شي، مدار�س 
�شو�س العتيقة، م.�س. ذ، �س. )9 – ))1. واملع�شول، اجلزء الأول، �س 16(. تاريخيا ارتبطت هذه املدار�س بالدولة املرينية، اإل اأن اأولها 
واأ�شهرها تاأ�ش�شت مع املرابطني وهي مدر�شة »اأكلو« قرب تزنيت، على يد وجاج بن زلو : اإبراهيم حركات، املغرب عرب التاريخ، اجلزء الأول، 
مطبعة دار ال�شلمى، البي�شاء )196 �ص )4). ففي عهد املرينيني تعددت هذه املدار�س وكان الإ�شراف عليها من اخت�شا�س القا�شي، اأما 
ت�شيري �شوؤون الطلبة فكان من مهام »مقدم الطلبة« الذي يخ�شع بدوره ملراقبة القا�شي، وكان لكل مدر�شة م�شجد راتب اإمامه من الطلبة 
 III وغريهم، وتتو�شل املدر�شة بهدايا كثرية من املح�شنني : اإبراهيم حركات، املغرب عبد التاريخ،  اجلزء الثاين، دار الر�شاد احلديثة، ط

البي�شاء )199 �ص ))1.

)0)( اإ�شكان  احل�شني: »جوانب من تاريخ التعليم باملغرب الو�شيط، ) هـ / )1م اإلى القرن 9 هـ / )1 م »ر�شالة لنيل د. د. ع، )تاريخ(، كلية 
الآداب والعلوم الإن�شانية، الرباط،  )198 – 1988 �ص )8.

)1)( اأحمد التوفيق، املجتمع املغربي يف القرن التا�شع ع�شر، اإنولتان )0)18 – )191(، من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�شانية، الرباط، 
اأطروحات ور�شائل، الطبعة الثانية، )198، �ص. 111.

)))( املختار ال�شو�شي، املع�شول، اجلزء الأول، �س 194.

)))( نعترب مرحلة التعلم بالزوايا، مفرتق طرق بني فئة »فقهاء ال�شرط« وفئة العلماء ممن ا�شتطاعوا موا�شلة تعليمهم الديني باجلوامع 
الكربى كابن يو�شف مبراك�س اأو القرويني بفا�س، لذلك مثلت الزوايا العتبة النهائية بالن�شبة لفقهاء ال�شنف الأول، ممن يكتفون بالعي�س 

يف البوادي والعمل بها : ديل اأيكلمان، املعرفة وال�شلطة، �س 110.

)4)( املق�شود هنا »فقهاء ال�شرط« اأو«الطلبة« )ب�شم الطاء(، اإنهم حاملو الثقافة الكتابية وال�شفوية معا وحفظة القراآن الكرمي، يعملون 
كمدر�شني واأئمة بناء على عقد خا�س يعرف »بال�شرط« ي�شبح الإطار القانوين- العريف الذي ينظم عملهم ومهامهم بالبادية. للمزيد من 
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عن �شيخ وفيها ميكن اأن يحظى مبعرفة اأ�شرار املمار�شة ال�شحرية التي �شتمكنه فيما بعد 
من اأن ي�شنع لنف�شه م�شارا مهنيا خا�شا)))(، ورمبا قد حتوله اإلى »فقيه �شاحر« ي�شتغني 
الفقهاء  اأكده  ملا  ووفقا  امليداين،  عملنا  اإلى  وا�شتنادا  بالبوادي.)6)(  بال�شرط  العمل  عن 
اإلى  ين�شاف  الذي  ال�شويف  النف�س  ذلك  بالزاوية،  تعلمهم  خ�شائ�س  فاأهم  املمار�شون، 
حفظ القراآن ثم النخراط يف الطريقة وقراءة اأذكارها واأورادها، اإ�شافة اإلى خ�شو�شية 
)الفقيه  يقول  واملهابة)))(.   الحرتام  على  القائم  ال�شيخ،  معلمه  و  الطالب  بني  التعامل 
العربي(: »بالزاوية نكون داخل ف�شاء خمتلف عن جامع الدوار  اأو عن جوامع ال�شفارة..، 
 )..( وكتفيه  يديه  ونقّبل  منه  ون�شتحيي  كثريا  نهابه  الذي  ال�شيخ  هناك  الفقيه،  فعو�س 
داخل الزاوية اأي�شا، نكون مبعزل عن البدو العوام؛ فاملكان له حرمته وكل ما نطلبه ي�شل 
اإلينا دون عناء ال�شوؤال، وكل �شيء يحاط بربكة خا�شة؛ بهذا املعنى، فالتعلم بها ي�شفي 
مل  مّمن  الفقهاء  من  غريه  على  نوعيا  متيزا  ومينحه  خا�شة  م�شحة  الفقيه  جتربة  على 
املطاف  به  ينتهي  فلن  العلمية  الإجازة  على  وح�شل  تعليمه  وا�شل  اإذا  اأما  بهــا،  يتعلموا 
اإلى العمل بال�شرط يف البوادي، بل �شيكون اأكرث تاأهال ملنا�شب مهمة باملخزن، كاحل�شبة 

والفتوى والإمامة والق�شاء)8)(.  

اأو  الزاوية  اأو فقيه  بالزاوية، بفقيه عامل  الذي در�س  الفقيه         لهذا يعرف 
فقيه �شارب من الزاوية، وكلها تو�شيفات حتمل دللة التميز والتفوق؛ فالدرا�شة بها اإذن، 

التفا�شيل حول هذه الفئة، اأنظر عملنا امليداين الذي هو يف الأ�شل اأطروحة لنيل الدكتوراه يف علم الجتماع: عبد الهادي اأعراب »الفقيه 
كموؤ�ش�شة باملجال القروي: درا�شة لتغري مكانة واأدوار فقهاء ال�شرط باملغرب، اإقليم خريبكة منوذجا«، اإ�شراف،د . املختار الهرا�س، كلية 

الآداب والعلوم الإن�شانية ،جامعة حممد اخلام�س – اكدال، الرباط، )00).

)))( نوؤكد اأن احت�شان الزاوية للفقهاء مل يكن ظاهرة خا�شة متيز املغرب وحده، بل �شملت بلدانا مغاربية جماورة؛ ففي اأورا�س اجلزائر 
توؤكد فاين كولونا اأن زاوية �شيدي عقبة مثال كانت ت�شتقبل مئات الفقهاء ال�شباب: 

F. Colonna «Invisibles Défenses: à propos du Kuttab et d›un chapitre de Joseph Desparmet« : Pratiques 

Résistances Culturelles au Maghreb، éd. CNRS، Paris، 199( ،  p. (9. 

)6)( عبد الهادي اأعراب، املرجع ال�شابق، �س )9 .

)))( يف هذا ال�شياق، يوؤكد عبد اهلل حمودي، اأن املريد يتخلى عن اإرادته ل�شالح ال�شيخ، لتح�شيل املعرفة والربكة التي ترتبط بها؛ فهو 
م�شطر للمرور من جتربة معقدة منها اخلدمة وال�شغل والرعاية والغذاء ل�شالح �شيخه، يف اإطار ديني ي�شتند اإلى مفهوم »الهبة« واخل�شوع 
التام، اإلى احلدود التي يتاأنث فيها املريد وفقا للمقولة ال�شوفية امل�شهورة : كن عنده كامليت عند مغ�شل، يقلبه متى �شاء وهو مطاوع، عبد 

اهلل حمودي، ال�شيخ واملريد، �س 8)1 و)هام�س( �س 6)1.

)8)( م�شطفى ال�شابي، النخبة املخزنية يف مغرب القرن  التا�شع ع�شر، من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�شانية،  الرباط، �شل�شلة ر�شائل 
واأطروحات، رقم 6)، )199 �ص 98.
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تتويج رمزي لتكوين الفقيه-الطالب، �شواء على امل�شتوى العلمي واملعريف اأو على امل�شتوى 
الأخالقي _ال�شويف؛ ول غرابة يف ذلك لأنها زاوجت بني الدور الديني بن�شر التعاليم 
تو�شيع  اإلى  �شعت  الذي  الت�شوف  اإلى  اإ�شافة  التعليم،  بن�شر  العلمي  والدور  الإ�شالمية 
قاعدته باأو�شاط البوادي دون ف�شله عن املعرفة والعلم)9)(، موفرة للمتعلمني فر�شة ت�شّرب 
جماعة  به  حتيط  �شيخ  فكل  والأوراد،  الأدعية  وقراءة  الأذكار  و�شماع  ال�شوفية  املبادئ 
من املريدين يعرفون با�شم الفقراء)40(، لذا ي�شبح �شلوك املتعلم بها، امتدادا ل�شوابط 
تن�شئتهـــا الروحية والدينيـــة اأو ما يعرف بــ الطريقة؛ فبف�شل املواظبة على قراءة الأوراد 
والأدعية، يحافظ  هذا املتعلم على حبال الو�شل التي تربطه كمريد ب�شيخه وتعزز انتماءه 

الروحي اإلى طريقة �شوفية دون اأخرى.

املغرب  بزوايا  مقارنة  ا�شتثناء  ال�شرقاوية  بالزاوية  الدرا�شة  ت�شكل  مل          
القروي  الو�شط  اأن  الوا�شح  من  اأنه  غري  امل�شمون؛  اأو  ال�شكل  م�شتوى  على  اإن  ومراكزه، 
اأخرى؛ ومهما يكن فقد  اأثر على طبيعة امل�شامني واملواد امللقنة دون  الذي تعاملت معه، 
ظل النف�س الروحي طاغيا على كل املحتويات خالل الع�شرين ال�شعدي والعلوي)41(. اأما 
ملعرفة  كو�شيلة  العربية  واللغة  والتف�شري  واحلديث  الفقه  فهي  املدر�شة،  املواد  بخ�شو�س 
الأحكام ال�شرعية امل�شتنبطة من القراآن واحلديث واأمهات الكتب، اإلى جانب مادة الت�شوف 
علما وعمال))4(، والبالغة والأدب وعلوم اأخرى كالهيولة والت�شريح والطب وعلم التوقيت 
واحل�شاب وعلم التعبري وعلم التعديل والهند�شة ))4(  دون اأن ن�شتثني علوما عملية اأخرى 
والغلل  باحلبوب  اخلا�شة  املطاحن  واإقامة  عرباخلّطارات  والري  الزراعة  اأ�شاليب  مثل 
املدارة بقوة املاء)44(. ولأجل تعزيز تعلم الطلبة وفرت الزاوية دعما ل ي�شتهان به من مقام 
واإطعام، كما وفرت لفقهائهم وعلمائهم ومعلميهم اأهم ال�شروط املحفزة للعمل والتدري�س؛ 

)(9( Ahmed Zouggari، l›Ecole en Milieu  Rural، imp. El Maarif Al Jadida، Rabat، 1996،p.119

)40( ديل اأيكلمان، الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الأول، �س )) – 8). 

)41( ملعرفة تفا�شيل طرق التدري�س بالزاوية، اأنظر: حممد بن عبد الكرمي العبدوين، يتيمة العقود الو�شطى يف مناقب ال�شيخ املعطي، 
خمطوط باخلزانة العامة، رقم )0) ك، �س ). واأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س 11).

))4( اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س )1).

))4( حممد بن عبد الكرمي العبدوين، يتيمة العقود الو�شطى يف مناقب ال�شيخ املعطي، �س66. واأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء 
الأول، �س 18).

)44( اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س 19).
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ومنعا لل�شاآمة التي قد ي�شادفونها من اختالف البيئة اأو املحيط؛ بذلت جمهودا اأكرب متثل 
يف الهبات والهدايا والإنعامات لت�شجيع املقيمني من جهة واإغراء من يقيم بزوايا ومدن 
عبد  الطبيب  الفقيه  اأو  الفراين  املوؤرخ  به  الذي حظي  التعامل  ال�شاأن يف  هو  كما  اأخرى 

القادر بن �شقرون))4(.

  ا�شتاأنفت الزاوية ال�شرقاوية ن�شاطها العلمي بعد فرتة ع�شيبة من التوترات 
اأعقبت وفاة ال�شيخ املوؤ�ش�س، واأعيد تنظيم �شوؤونها من جديد متجاوزة ال�شطرابات التي 
ميزت القرن ))1م()46(؛ ومن اأهم حفدة ال�شيخ املوؤ�ش�س،اأبو عبد اهلل حممد املعطي الذي 
»التاملي«  �شيخه  ذلك  اأكد  وطريقته؛  ر�شمه  وخليفته وجمدد  وارث جده  امل�شادر  تعتربه 
بقوله :«اأنت املعني ب: ياأتي من اأولدي من جريي هو م�شيه«))4(. وكذلك ال�شيخ اأبو عبد 
اهلل حممد ال�شالح، واأبو عبد اهلل حممد املعطي بن ال�شالح، �شاحب كتاب »الدخرية يف 

ال�شرية النبوية«، وال�شيخ اأبو عبد اهلل حممد العربي بن حممد املعطي.

األدوار الدينية  

ال�شوفية  الطريقة  نهج  على  اأ�شلفنا،  مثلما  ورجالتها  الزاوية  �شيوخ  �شار 
التّباعية اجلزولية، بدءا من ال�شيخ املوؤ�ش�س الذي اأخذ عن ال�شيخ التّباع اجلزويل طريقته 
ال�شاذلية املعروفة باملغرب باعتدالها وقربها من الكتاب وال�شنة وبعدها عن كل مظاهر 
الغلو والتفل�شف، لأن اأ�شولها م�شتمدة من ت�شوف اجلنيد)48(. يوؤكد ال�شيخ حممد ال�شرقي 

هذا النتماء يف اأرجوزته التي مطلعها:

الّلي بغى اتعنى ويكون مّنا      اتبع طريق ال�ّشّنا يا بابا

الديني  العلم  بتدري�س  عني  ومدر�شا،  مربيا  كان  وت�شوفه  تدينه  جانب  واإلى 
لأبنائه يف مرحلة اأولية واأر�شلهم فيما بعد اإلى فا�س ومراك�س ل�شتكمال تكوينهم الديني 

))4( املرجع نف�شه، �س 1))و))).

)46( املرجع نف�شه، �س 100.

))4( املرجع نف�شه، �س )10.

)48( املرجع نف�شه، �س 118.



12

الزاوية الشرقاوية أثرها في الماضي والحاضر

المسبــار

اأداء مهام التدري�س مبجال�س وحلقات الزاوية)49(؛ كما هو حال ابنه  تهيئوا مل�شاعدته يف 
حممد الغزواين املتخرج على يد كبار فقهاء ع�شره بفا�س واأخيه حممد املكنا�شي العامل 

الورع، مّما اأهلهما  لإمتام م�شرية الوالد بالزاوية)0)(. 

على  غلب  ال�شرقاوية  للزاوية  ال�شويف  الن�شاط  اأن  على  امل�شادر  جتمع     
املحلي  الفراغ  اإنكار دورها يف ملء  املمكن  واإن كان من غري  العلمي؛  التدري�شي  ن�شاطها 
على امل�شتوى العلمي، ون�شر مبادئ الدين مبنطقة بعيدة عن مراكز العلم الديني، �شيما 
اأواخر  وحتديدا  القرن))1م(،  و�شمت  التي  والفكري  الجتماعي  ال�شطراب  فرتات  يف 
الدولة املرينية، ملّا هي ازدادت حدة الغزو امل�شيحي ال�شليبي على �شواطئ البالد وانت�شرت 
ال�شعوذة واجلهل وال�شحر وا�شت�شرت بالبادية خمتلف �شنوف البدع)1)(. هنا ل ميكن اإنكار 
والديني خارج  العلمي  اإ�شباع نهمها  ا�شتطاعت  املكونني علميا،  الزاوية لنخبة من  اإعداد 

اأ�شوار اأبي اجلعد، مثلما فعل اأبناء ال�شيخ اأنف�شهم.

  �شتعرف الزاوية فرتة اإ�شعاع كربى ملا ا�شتقرت الأو�شاع يف عهد الدولة العلوية، 
وحتديدا زمن حكم املولى اإ�شماعيل وحممد بن عبد اهلل اأواخر القرنني))1و18م(، حيث 
عم ال�شتقرار ال�شيا�شي الذي انعك�س على الن�شاط العلمي والفكري يف مراكزه الكربى، 
دون اأن نن�شى م�شاهمات بع�س املراكز القروية كالزاوية النا�شرية بدرعة)))(؛ ويعود الف�شل 
يف ن�شاطها الديني والفكري اإلى اأطر علمية من اأبنائها، كـمحمد بن اأحمد العرو�شي والد 
ال�شرقي بن  بن  العرو�شي  الذي كان عاملا وفقيها، وعبد اخلالق بن حممد  املرقي  موؤلف 
عبد القادر بن ال�شيخ ال�شرقي الذي يعد اأول من فكر يف و�شع تاأريخ للزاوية)))( وحممد بن 
املعطي اأخ ال�شيخ حممد ال�شالح، واأبو عبد اهلل حممد بن داود بن عبد القادر بن ال�شيخ 
ال�شرقي)4)(؛ بالإ�شافة اإلى الأطر العلمية التادلية)))( الكربى ممن لي�شوا من اأبناء الزاوية، 

)49( املرجع نف�شه، �س 184.

)0)( املرجع نف�شه، �س 184.

)1)( املرجع نف�شه، �س 186.

)))( املرجع نف�شه، �س 191.

)))( املرجع نف�شه، �س 196.

)4)( املرجع نف�شه، �س 198.

)))( راجع بهذا ال�شدد: م�شطفى عربو�س، من اأعالم منطقة تادلة وبني مالل، مكتبة الطالب، بني مالل، ط1،1991، �ص، )4) و )4) 
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كالعامل حممد بن عبد الكرمي العبدوين موؤلف »اليتيمة«، واأبو علي احل�شن املعداين موؤلف 
»الرو�س الفائح« والفقيه حممد بن يو�شف الدلئيوالعافية ال�شومعي اأ�شتاذ ال�شيخ حممد 
املعطي واملحجوب املو�شاوي تلميذ الأخري و�شيخ جنله حممد العربي)6)(؛ واإلى جانب الأطر 
املحلية واجلهوية، ا�شتقدمت الزاوية �شيوخ وفقهاء زوايا اأخرى لالإقامة بها كما هو حال 
والتدري�س  للزيارة  اآخرين  كما دعت  ال�شجلما�شي،  الرتبي  عبد اهلل حممد احلفيان  اأبي 
ون�شر الفقه والت�شوف، مثل اأحمد بن فتوح اأحد املتعلقني بزيارة الزاوية و�شيخها حممد 
ال�شالح)))( وال�شيخ اأحمد بن عبد القادر الت�شتاوي الذي مزج بني العلم والت�شوف، معلما 
و�شيخا مربيا اإلى جانب ال�شيخ حممد ال�شالح ال�شرقاوي، وحممد ال�شغري الإفراين الذي 
بداأ باأبي اجلعد ق�شما من موؤلفه »النزهة«، ملّا هو كان مقيما بها ومرتددا بني احلني والآخر 

على �شيخها اآنذاك حممد ال�شالح ال�شرقاوي)8)(.

    داأب �شيوخ �شرقاوة على اإقامة ندوات وتهيئة حلقات علمية كربى، ي�شتدعى لها 
كبار علماء وفقهاء الع�شر اأو يتم اغتنام فر�شة زيارة اأحدهم للزاوية اأو مروره منها)9)(. 
تاأثري هذه احللقات يف حميطها الجتماعي القروي الق�شي  اإلى قوة  الإ�شارة  ومن املهم 
الأن�شطة  هذه  خمتلف  عرب  الزاوية  �شاهمت  بهذا  ومراك�س؛  كفا�س  املهمة  املراكز  عن 
مبنطقتي  تعاليمها  وبث  الإ�شالمية  الثقافة  ن�شر  يف  للغاية  مهم  بق�شط  الدينية،  العلمية 
تادل وورديغة؛ كما مكنت الطلبة بهما، من حت�شيل املعارف املختلفة ون�شر الطريقة_

ال�شوفية ال�شنية اجلزولية.

يطرح  كممار�شة،  الدين  ثمة  ومن  الدينية  الثقافة  اإن  القول،  ينبغي  اأنه  غري   
تتلب�شه،  اأو  عنه  تختلف  التي  املعتقدات  باأ�شكال  م�شكلة حقيقية يف عالقته  �شو�شيولوجيا 
لهذا نوؤكد اأن اأي حماولة »تهدف اإلى ف�شل ما هو ديني عن باقي اأ�شكال املعتقدات الأخرى 

و49) و 4)).

)6)( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س 198 و 199.

)))( املرجع نف�شه،�س 00).

)8)( املرجع نف�شه، �س )0).

)9)( املرجع نف�شه، �س، 09).
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ا�شت�شكال كلما  الأمر  النا�س ب�شورة دقيقة«)60( يزداد  يعتقده  تقت�شي معرفة م�شبقة مبا 
الفعل الجتماعي؛ لأن  اأن هذا الدين بو�شفه ممار�شة جمتمعية، يوجد بني ثنايا  اأدركنا 
املعتقد يبقى يف جممله �شمنيا وثاويا وراء املمار�شات التي حتركها الت�شورات امل�شرتكة 
تفقد جزء كبريا من  اأن  لي�شت منه يف �شيء، دون  الدين وهي  اإلى  تن�شب  التي كثريا ما 
القدا�شة التي  تعطيها طابعا متعاليا – باملعنى الذي ي�شفه اإميل دوركهامي)61( - بل اإن 
جتاوزها اأو البتعاد عنها  ي�شبح مبثابة البتعاد عن املقد�س الذي يج�شد �شلطة الإكراه 

املجتمعي))6(.

عن  بعيدا  املجتمع  داخل  معه  التعامل  ميكن  ل  املنظور،  لهذا  وفقا  الدين،  اإن 
هاهنا  وثقافية))6(.  اجتماعية  كق�شايا  نف�شها  وتطرح  التحليل  ت�شتوجب  ورموز  عنا�شر 
الأول  ال�شنف  كان  فلئن  ال�شعبي)64(؛  والدين  الر�شمي  الدين  الف�شل بني  تطرح �شرورة 
الثاين  فال�شنف  وربهم،  املوؤمنني  بني  الو�شاطة  وغياب  الن�شو�س  على  الت�شديد  يحدده 
يقوم على التدرج يف عالقة املوؤمن بربه مرورا بالأولياء والأ�شرحة واملزارات))6(. فب�شطاء 
املوؤمنني ل يدركون اهلل يف جترده التام ول يفهمون من التعاليم الدينية ُبعدها املتعايل)66(، 
الإ�شالم  فاختالف  وعليه  وو�شوحا؛  جالء  اأكرث  ت�شري  حتى  لتج�شيدها  يجتهدون  لهذا 
اأو ارتباطهما، ماداما يلتحمان  ال�شعبي والإ�شالم الر�شمي، ل يفيد قطعا عدم التقائهما 

داخل جمموعة من املوؤ�ش�شات كالأ�شرحة والزوايا))6(.  

)60( ديل اأيكلمان، الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الثاين، �س )4.

)61( E. Durkheim، Les Formes élémentaires de la vie religieuse : Le Système Totémique en Australie، 

PUF، 4ème Ed.، 1960، p. (99.

))6( عبد الهادي اأعراب، املرجع ال�شابق الذكر، �س 141.

))6( اإن ارتباط الدين واملقد�س ب�شكل عام، مبجموعة من الرموز الثقافية ل ينبغي اأن ي�شل بها حدا من ال�ش�شاعة يفقد فيها املقد�س 
جوهره الأ�شا�شي كما يوؤكد M. Eliade، لأنه ل بد من توفر حدود لدائرة املقد�س، وقوفا عند العنا�شر املقد�شة: 

Mircea ELIADE، Traité d’Histoire des Religions، éd. Payot، Paris، 19(0، p. 16.

)64( اإن ال�شو�شيولوجيا املغاربية ح�شب »جاك بريك« مدعوة يف جمال الدين، اإلى �شرورة فهم اأ�شكال اخللط واللتبا�س الذي مييزه، وذلك 
ب�شبط موقع املقد�س يف املجتمع، وكيف ينتظم مع الالديني. فقد لحظ اأنه باملغرب حتديدا، ي�شتد ذات اللتبا�س وتتعمق الزدواجية بني 

الإ�شالم الر�شمي واملعتقدات ال�شعبية القدمية :
J. Berque، Structures Sociales du Haut Atlas، (ème éd، PUF، Paris، 19(8، p. 1((.              

))6( حليم بركات، املجتمع العربي املعا�شر، مركز درا�شات الوحدة العربية، الطبعة ال�شابعة، بريوت 001)  �ص 8)) – 9)).

)66( حليم بركات، املرجع نف�شه، �س 9)).

))6( انظر ما قاله اأيكلمان ب�شدد اإ�شالم الزوايا يف موؤلفه: الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الأول، �س 9).
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المجال االجتماعي للزاوية الشرقاوية ونفوذها: 

تفاعل الزاوية مع محيطها القبلي

   مثلت البادية وقبائلها املحيطة املجال اخل�شب لبلورة ن�شاط الزوايا، لوجودها 
خارج الهتمامات الر�شمية املبا�شرة من الناحية الدينية والثقافية مقارنة باملدن الكربى؛ 
الأمر الذي عمق تاأثريها الجتماعي والثقايف بهذا الو�شط القبلي.)68( فمنذ البدء -كما 
الزوايا  مناف�شة  من  ميكنه  وعلمي  ديني  مركز  خلق  على  املوؤ�ش�س  ال�شيخ  راهن  اأكدنا- 
املجاورة، م�شتقطبا اأكرب عدد من القبائل جتد يف الزاوية و�شاحلها ما يلبي حاجياتهم 
الدينية واملعتقدية ويج�شد ت�شوراتهم واإح�شا�شاتهم)69(. فاإلى اأي حد وفق يف ا�شتقطاب 

القرويني وجلب اهتمامهم ل�شنف املعتقدات واملمار�شات الدينية؟

    �شيكون اجلواب ناق�شا ما مل ن�شتح�شر اأهمية الكرامة والربكة كمفهومني 
تعتمد عليهما اأي عملية ا�شتقطاب من قبل الزاوية؛ فالويل ال�شالح �شاحب راأ�شمال رمزي، 
جت�شده �شلوكاته التي حتمل جمموعة من املناقب الفاعلة واخلارقة للعادة واملاألوف، فتهبه 
اإمكانيات متيزه عن غريه من العوام وتوؤهله يف موقع اآخر للعب دور الو�شيط.)0)( وبالتوقف 
ما  الت�شال  �شدة  تبني  املحلية، جندها حتمل حكايات ومالحم  الدينية  امليتولوجيا  عند 
بني الزاوية والأتباع من القبائل، بناء على الربكة والكرامة، وهو ما جت�شده بو�شوح األقاب 
ال�شيخ حممد ال�شرقي العديدة مثل: »قنديل تادل- �شلطان ال�شاحلني-�شاحب اجلمهور 

والدور...«الخ. )�شاحب(النوبة  – مول 

وموقعهما  الزاوية،  نفوذ  ملجموع  بالن�شبة  وال�شاوية  ورديغة  لأهمية  وبالنظر 
كمجال لعبور قوافل التجارة )ق18م( حتديدا، فقد اهتم �شرقاوة بتاأمني مرور القوافل 
منهما عرب مواقع للحرا�شة واخلفارة �شواء يف اجتاه البي�شاء/اأنفا اأو اجلديدة /الربيجة و 
اآزمور. من هنا ب�شطت نفوذها اإلى غاية احلوزية واأولد فرج بدكالة)1)(، بل يعود لها الف�شل 

)68( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س، )1.

)69( املرجع نف�شه، �س )1.

)0)( املرجع نف�شه، �س 14.

)1)( املرجع نف�شه، �س 8).
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يف عقد التحامات وثقى بني دكالة وال�شاوية وتوطيدها بني احلني والآخر:«معرفة ال�شاوية 
مايا ومرعايا«)))(؛ ي�شهد على ذلك مثال اأنه اإلى اليوم توجد بدكالة مزارات �شرقاوية كالل 
ومازال  بوعزيز(؛  )اأولد  ال�شرقاوي  البغدادي  و�شيدي  عامر(  )اأولد  ال�شرقاوية  منانة 
ملا يزورون مولي بوعزة ميرون عرب �شريح حممد  البوعزيزية من دكالة  الزاوية  خدام 
ال�شرقي لإميانهم ال�شديد باملقولة: »اإن ما مينحه ال�شيخ اأبي يعزى يزيله ال�شيخ ال�شرقي 

واإن ما يعطيه هذا الأخري ل يزيله اأحد«)))(.

تتلقى  الذكر،  �شابقة  و�شائر وظائفهم  �شيوخها      ويف مقابل حت�شيل بركات 
الزاوية جمموعة من املوارد املالية واملادية العينية يف �شيغة: فتوح و�شدقة وهدية وزياْرة  
اأو »املعروف« الذي يجمع يف ف�شلي ال�شيف والربيع اإلى جانب الذبائح املختلفة؛ اأما من 
املخزن فتحظى باإنعامات مهمة كالتنازل عن اأرا�شي واأمالك ومداخيل ال�شرائب، اإ�شافة 
اإلى ظهائر التوقري والحرتام. يف هذا ال�شياق يقدم لنا اأيكلمان �شورة عن نفوذ الزاوية 
الكبري يف عهد مقدمها ال�شيخ العربي قائال: »عندما يقوم �شيدي العربي بزيارة املناطق 
كما  يزورها،  التي  باملناطق  املوجودين  ملخزن  لعمال  والإر�شادات  الأوامر  يعطي  الأخرى 
يتلقى من ال�شكان الهدايا وال�شدقات، وت�شعى اإليه متلهفات ل�شت�شارته والأخذ بن�شحه، 
وتتبع الويل يف حتركاته جماعة من الفقراء يتغنون مبدحه، ول ي�شافر �شيدي العربي اإل وهو 

حماط ببطانة من الأعوان م�شلحة وم�شتعدة للدفاع عنه ب�شالحها يف �شبيل اهلل ...«)4)(.

  وينبغي التاأكيد على اأن نفوذ الزاوية مل ينح�شر يف جمالها املحلي، بل امتد 
يف  وبعيدة  جماورة  زوايا  منها  خمتلفة،  باأطراف  وثيقة  عالقات  عرب  اأخرى  مناطق  اإلى 
�شياق التوا�شل ال�شويف كتقليد يربط اتباع الزوايا ومريديها، ومينت فيما بينهم العالقات 
والو�شائج القائمة. فعلى امل�شتوى اجلهوي مثال، توا�شل �شرقاوة مع �شلحاء تادل كزاوية 
اأبي يعزى يلنور، وزاوية ال�شومعة مبدينة داي/ بني مالل حاليا، حيث اأ�شرة ال�شيخ اأحمد 
جزولية  بدورها  هي  التي  الدلئية  الزاوية  ومع  التاديل)))(،  ال�شومعي  القا�شم  اأبي  بن 

)))( املرجع نف�شه.

)))( املرجع نف�شه، �س 61 و)6.

)4)( ديل اأيكلمان، الإ�شالم  يف املغرب، اجلزء الأول،م،�س،ذ، �س.9).

)))( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول،، �س 161 و)16.
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و�شاذلية الطريقة، بالرغم من اأن التناف�س بينهما �شيكون �شمة ملراحل لحقة، خ�شو�شا 
بعد انهزام ال�شيخ حممد ال�شعدي وارتفاع مكانة الدلئيني واإخفاق مكانة ال�شرقاويني. اأما 
على امل�شتوى الوطني، فتم الت�شال بالزاوية النا�شرية بتامكروت )الأطل�س الكبري( ليبلغ 
بن  واأحمد  ال�شرقاوي  ال�شالح  وحممد  ال�شرقاوي  املعطي  حممد  ال�شيخ  عهدي  يف  قمته 
نا�سر)6)( ول نن�شى اأي�شا، الت�شال بالزاوية الفا�شية وموؤ�ش�شها ال�شيخ اأبو املحا�شن يو�شف 
بن حممد بن يو�شف الفهري الأندل�شي)))(. ومع جهود ال�شيوخ يف تعميق مكانة زاويتهم، 
تعاظمت �شهرتها مبجموع القبائل املجاورة كالأطل�س املتو�شط وادخ�شان/ خنيفرة، و�شول 
لأهم ال�شواحل كدكالة وعبدة، بل بلغت حوا�شر ال�شرق الإ�شالمي؛ غري اأن تو�شعها الديني 
- ال�شويف كان ال�شبب يف اإحراج كبري للدولة املركزية يف عهد ال�شلطان �شيدي حممد بن 
عبد اهلل، بالنظر اإلى الإمكانيات املادية والب�شرية التي �شارت لها يف عهد �شيخها حممد 

العربي اأحد اأحفاد الويل ال�شيخ املوؤ�ش�س)8)(.

ولئن �شلمنا بالنتماء العمري )ن�شبة اإلى عمر بن اخلطاب( الذي يوؤكده موؤرخو 
الزاوية)9)(، فمن الوا�شح اأنه اأّهلها اأي�شا للعب اأدوار حيوية ب�شهل تادل، لأهمية اإيديولوجية 
الن�شب يف عهد الدولة العلوية كاإحدى الركائز اجلديدة لإ�شفاء امل�شروعية على ال�شلطة؛ 
من هنا ن�شتطيع اأن نفهم املواجهة بني الدولة والزاوية، لتوظيف هذه الأخرية اإيديولوجية 
الن�شب العمري مقابل النتماء العلوي للدولة واعتمادها م�شاألة ال�شرف؛ ولعل ما يوؤكد هذا 
التوظيف للن�شب ال�شريف)80(، اأنه يف عهد ال�شيخ املوؤ�ش�س حممد ال�شرقي مل يكن الن�شب 

)6)( املرجع نف�شه، �س 168.

)))( املرجع نف�شه، �س ))1.

)8)( املرجع نف�شه، اجلزء الثاين، �س 9) و0).

)9)( توؤكد بع�س امل�شادر اأن ن�شب ال�شيخ حممد ال�شرقي عمري خطابي، بينما توؤكد اأخرى اأنه من قبيلة بني جابر العربية الهاللية التي 
ا�شتوطنت تادل؛ ومن الوا�شح اأن النتماء العربي اإلى جانب ال�شالح، �شاعداه يف بناء قاعدة اجتماعية مثلت جمال نفوذه على القبائل 
التابعة لزاويته، وهي: ورديغة وبني �شكدال وبني زمور وبني عمري وقبائل ال�شاوية وقبائل الدير التاديل؛ ين�شاف اإلى ذلك م�شاهرته لقبيلة 
بني مالل وبني عمري. وبالتوقف عند اأ�شطورة تاأ�شي�س الزاوية التي اأوردها اأيكلمان، جندها تت�شمن العالقات الدموية القوية التي اأن�شاأها 

حممد ال�شرقي مع كل هذه القبائل من تادل العليا وال�شفلى: اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س 1) و 46.

)80( بالنظر ملا للن�شب من اأهمية يف مغرب القرن 18و19م، اعتربت قبائل ورديغة نف�شها �شليلة عمر بن اخلطاب مثل اأولد بحر )ال�شغار 
والكبار( و اأولد �شمري قيا�شا اإلى قبائل اأخرى ل متلك هذا ال�شرف كبني عمري وبني م�شكني ؛ بهذا املعنى مل يقت�شر توظيف هذا الن�شب 
على الزاوية و�شلحائها. فالوا�شح اأن بع�س اأن�شارها بدورهم ا�شتغلوا ق�شية الن�شب لتاأكيد الروابط الدموية بالقبائل املعروفة باملنطقة، 
فجعلوا ن�شبها ميتد اإلى الن�شب العمري الذي تعلن الزاوية ال�شرقاوية انتماءها اإليه. اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س 

.((
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العمري مطروحا)81( واإمنا النتماء القبلي وامل�شرقي عموما دومنا حتديد))8(.

بعيدًا عن هذا التوظيف الإيديولوجي للن�شب، نوؤكد اأن من اأهم نتائج احل�شور 
ال�شويف للزاوية ال�شرقاوية، اأن ظل حميطها القبلي متم�شكا بالتعاليم الدينية الإ�شالمية، 
حمافظا على ا�شتمرارية وحيوية معتقداته الدينية مقارنة بقبائل اأخرى باتت فيها ال�شعوذة 

والف�شاد الأخالقي واقعا م�شت�شريا))8(.

األدوار االجتماعية للزاوية

 ا�شطلعت الزاوية ال�شرقاوية مبجموعة من الأدوار الجتماعية احليوية منها:

والوافدين)84(؛  الزوار  ل�شالح  مرافق  لها  هياأت  ثابتة،  وظيفة  وميثل  الإيواء: 
من  لغريهم  كما  وموظفني،  علماء  الوافدين  من  القوم  لعلية  الإيواء  اأن  القول  وينبغي 
تفي  جماورة  منازل  الزاوية  خ�ش�شت  الغر�س  لهذا  واإيواوؤه))8(،  مقامه  فلكل  الب�شطاء، 
والقبلة  والأجانب  للم�شافرين  املف�شل  امللجاأ  الزوايا  كانت  تاأ�شي�شها،  فمنذ  باملطلوب. 
املغرية للغرباء و�شيوف الطريق وخمتلف مريدي الطرق ال�شوفية »الفقراء«)86(، وامتدت 
حمايتها للفارين اأي�شا من بط�س املخزن ونفوذ ال�شالطني. يتعلق الأمر يف الثقافة املغربية 
مبكان حرم كامل�شجد واملقربة، من دخله فهو اآمن ومن احتمى ب�شريحه فهو اآمن اأي�شا، 
مثلما كان يحدث مع �شريح مولي اإدري�س بفا�س))8(؛ غري اأن كانت م�شاهمتها يف عملية 
الحتماء زجت بها يف �شراعات قوية مع املخزن، خ�شو�شا ملا كان املحميون من املتمردين 

)81( مل يحدث اأن اتكل ال�شيخ املوؤ�ش�س على ن�شبه دون عمل، عامال مبا اأكد من بعده حفيده حممد ال�شالح:«اإن التكال على الن�شب دون 
العمل كالت�شوف بال علم، كالهما مكر وخديعة«)اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س 168(.

))8( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س1).

))8( املرجع نف�شه، �س )).

)84( عبد الرحيم الورديغي، تاريخ ورديغة واأخبارها البليغة)601ه_))14/)119_)00) م( فيديربانت، ط1، الرباط ، �س )1.

))8( اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س161 و)16.

)86( اإبراهيم حركات، املغرب عرب التاريخ، اجلزء الثاين، �س 86 و )8.

))8( اأنظر: اأحمد التوفيق، �س 9)4 و 440، واأي�شا: 
P. Pascon، le Hauz de Marrakech،T. 1، Centre Universitaire de la Recherche Scientifique، Rabat، 198(، 
p. (((.
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على �شلطته اأو الراف�شني لأداء ال�شرائب)88(.

الإطعام: وهو بحق من الوظائف الأ�شا�شية ذات احلمولة ال�شوفية اخلال�شة، 
واملقيمني على  ال�شبيل  الزوار وعابري  للمارة وامل�شتجريين من  با�شتمرار ماأوى  فالزاوية 
موؤلف  ذكره  ملا  ووفقا  واأهميته؛  ال�شيف  مكانة  فيه  يراعى  الإيواء  غرار  وعلى  ال�شواء، 
اأيام ال�شيخ حممد ال�شالح يقول: »كان يطعم كل من وفد عليه من  اليتيمة عن الإطعام 
العامة واخلا�شة، وخا�شة اخلا�شة مثل الأ�شراف والعلماء والُقواد واأعيان القوم...«)89(؛ 
ول حاجة للتاأكيد باأن الإطعام �شنف من اخلدمة التي داأب �شرقاوة على تقدميها لزوار 
ي�شكو  ل  فالويل  ال�شوفيني؛  وال�شخاء  الإكرام  دللت  يختزن  اأنه  كما  ووفودها،  زاويتهم 

خ�شا�شة وجوده ل حتده حدود؛ اإنه ياأخذ ليقدم لالآخرين. 

التمري�س والعالج: هنا ت�شتحيل الزاوية اإلى قبلة للمر�شى �شواء بدنيا اأو نف�شيا، 
التح�شيل  من  فرتة  بعد  اأدركوها  بالعقاقري،  العالج  يف  خربة  من  ل�شلحائها  توافر  ملا 
والدرا�شة نظريا وعمليا، تن�شاف اإليها بع�س املهارات اخلا�شة ك�شنع الأحجبة والتمائم 
الوقائية لدفع العني ال�شريرة اأو لطرد ال�شحر اأو م�س اجلن اأو جللب اخل�شوبة والي�شر... 

الخ.

طلب الغيث: وهو ما يقع عادة يف اأوقات اجلفاف، اإذ تطلب القبائل نزول املطر 
من الزاوية م�شتنجدة باأ�شماء �شلحائها الكبار اأو حمتمية بقبورهم، اأمال يف انعتاق البهائم 
والدواب و قطعان املا�شية)90(؛ واأحيانا با�شتدعاء اأحد اأبناء ال�شيخ اأو ذريته وا�شتقدامه اإلى 

منطقة بعينها طلبا للغيث ومباركة حم�شولها الزراعي.

التو�شط بني القبائل: هنا نكون ب�شدد اأدوار ال�شلح والتحكيم، فكثريا ما لعبت 
الزاوية دور احلكم الف�شل بني القبائل التي تقع حتت نفوذها، �شواء فيما تعلق بنزاعات 
اأو غريها من النزاعات الب�شيطة التي تقع بني الأزواج من طالق وتوزيع  الأر�س الكربى 

)88( نور الدين الزاهي، الزاوية واحلزب، الإ�شالم وال�شيا�شة يف املجتمع املغربي، اأفريقيا ال�شرق، البي�شاء001) �ص118.

)89( حممد بن عبد الكرمي العبدوين، يتيمة العقود الو�شطى، �س 61.

)90( اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س 19.
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املرياث، و�شول اإلى ملفات تت�شل بتقدمي املجرمني واملذنبني، مثلما ا�شطلعت اأي�شا بدور 
ال�شلح بني القبائل و�شنع الأوفاق والتحالفات و«الطاطا«)91(. وينبغي القول: اإن هذه الأدوار 
كانت حتد من التمزقات القبلية يف فرتات ال�شيبة اأو ملّا تكون الأحكام املخزنية معطلة))9(؛ 
فقد داأب �شرقاوة على امل�شاحلة بني تام�شنا وتادل ودكالة؛ متو�شطني با�شتمرار ل�شمان 
بني  مكانتهم  فيها  ير�شخون  منا�شبات  فهي  وباملقابل  واجلماعات))9(.  الأفراد  ا�شتقرار 
القائم  الرعوي  ن�شاطهم  اإلى  بالنظر  »ال�شمان«  اأهل  فهم  املتنازعة،  القبلية  الق�شمات 
على الرتحال؛ اإنه �شياق اجتماعي منا�شب يلعب فيه ال�شلحاء دورا حيويا من حيث تبادل 

امل�شالح واخلدمات فيما بني القبائل وعقد التفاقات والتحالفات املهمة)94(.

اإلى جانب الأدوار الجتماعية، اعتربت الزاوية ال�شرقاوية  اأدوار اقت�شادية:    
)�شلع  القبائل  بني  التجارية  القت�شادية/  امل�شالح  لتبادل  مركزا  اجلعد  باأبي 
لـ  ما  بف�شل  اأقل،  بثمن  احلبوب  تباع  فبها  املدن))9(.  جتارة  من  لال�شتفادة  اأو  البادية( 
القبائل املجاورة من احلبوب  اأهمية بالغة يف متويل حاجيات  »اأمرا�شها«)خمازنها( من 
القدمي ملدينة  ال�شوق  ب�شاحة  الذي لزال موجودًا  »اأولد خّلو«  القحط، كمر�س  يف فرتات 
اأبي اجلعد. ولفرتات طويلة ظلت الزاوية املخزن اجلماعي للحبوب بالن�شبة للقبائل)96(، 
واحلرم الذي مينع القتتال داخله، واإليه يفد زعماء هذه القبائل و »امل�شوؤولون املخزنيون 
لال�شتجارة)..( ريثما يح�شلون على الأمان من املخزن«))9(؛ كما ظل ال�شرقاويون عموما، 
امل�شرفون على حرا�شة الن�شاط التجاري ل�شوق اخلمي�س الذي يحظى باأهمية كربى داخل 
املنطقة، »اإذ كان رجال القبائل يودعون �شالحهم عند مقدم الزاوية اأو عند اأحد اأقربائه 

 ،(8 18 م، بع�س جوانب ن�شاطها الجتماعي وال�شيا�شي: املناهل، العدد  )1هـ /  ال�شرقاوية خالل القرن  اأحمد بوكاري،، الزاوية   )91(
1989  �ص 6)).

))9( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س 14.

))9( املرجع نف�شه، �س )).

)94( املرجع نف�شه.

))9( املرجع نف�شه، �س 4).

)96( اإن خمازن الزاوية التي ت�شتعمل حلفظ احلبوب، هي نف�شها التي كانت تخ�ش�شها بع�س الزوايا حلفظ الدخائر والأ�شلحة التي يتم 
اقتناوؤها بطرق �شرية من بع�س الدول الأوربية املجاورة؛ راجع تفا�شيل هذا الدور اخلا�س يف مقال: جوليا كالين �شميت:«الأولياء واملهديون 

واحلرب: الدين واملقاومة يف القرن التا�شع ع�شر يف �شمال افريقيا، �س.)10.

))9( ديل اأيكلمان، الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الأول، �س. )). ويوؤكد املوؤلف اأن الزاوية لعبت دور الو�شاطة ل�شالح املخزن اأي�شا، فقد كان 
�شيدي العربي مثال، يدعو النا�س اإلى اخل�شوع ل�شلطة املخزن واحلفاظ على الأمن : املرجع نف�شه، �س 9).
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والأ�شخا�س  القوافل  بحماية  »الزطاطة«  دور  اأي�شا  لعبوا  كما  ال�شوق«)98(،  انعقاد  اأثناء 
العابرين للمنطقة الواقعة حتت نفوذهم)99(؛ بهذا �شاهموا يف احلد من عواقب الن�شياح 

القبلي من اجلبل نحو ال�شهل)100(.

ت�شديد الديون عن اأ�شحابها: اأورد الباحث حممد بوكاري ق�شة عن املعداين، 
اأن العالمة حممد ابن عبد الرحمان ال�شومعي، قدم على ال�شيخ م�شتنجدا: »علي ديون 
وثقل علي اأمرها وخفت على نف�شي الف�شيحة من اأربابها وتباع اأمالكي يف ق�شائها ولي�س 
يل غريها. ف�شاح ال�شيخ وقال له: قف خل�س اهلل عليك«)101(، كما عرف عن الزاوية اأي�شا 

تدخلها يف ت�شهيل الديون لأ�شحابها اأو اإقرا�شهم اإلى حني مي�شرة. 

اآخر، �شاهمت للحظات خا�شة من تاريخ املغرب، يف امت�شا�س    ويف م�شتوى 
الغ�شب ال�شعبي ل�شيا�شة الق�شوة والغت�شاب وجمع الرثوات التي ميزت �شلوكات املخزن 
وباملقابل كان املخزن  ال�شلوكات))10(.  اإلى تربير هذه  اأخرى �شعت  واأحيانا  القرويني،  مع 
خالل  من  ويقرها  والرمزية  والجتماعية  ال�شيا�شية  املحلية،  الأدوار  بهذه  لها  يعرتف 
�شكل:  يف  ال�شواء  على  والرعية  املخزن  طرف  من  والتقرب  والعرتاف  الولء  »مظاهر 
»زيارات« اأو »فتوحات« اأو »اإنعامات« خمتلفة، تزيد من حجم الزاوية واأهميتها على امل�شتوى 

القت�شادي«))10(.

نظرات على حاضر الزاوية الشرقاوية :

راهن الزاوية اليوم جزء من نكباتها وارتباك عالقتها بالمخزن

لي�س واقع الزاوية املاأزوم وليد اليوم، واإمنا هو اإفرازا لرتاكمات بعيدة واأخرى 
ذرية  من  عددا  املوت  فتخطف  والعباد،  البالد  الوباء  �شرب  القرن))1م(  ففي  قريبة؛ 

)98( ديل اأيكلمان، املرجع نف�شه، �س )6.

)99( املرجع نف�شه، �س )6.

)100( اأحمد بوكاري » الزاوية ال�شرقاوية خالل القرن )1هـ / 18 م، بع�س جوانب ن�شاطها الجتماعي وال�شيا�شي«، �س ))).

)101( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س 1).

))10( اأحمد بوكاري »الزاوية ال�شرقاوية خالل القرن )1هـ / 18 م، بع�س جوانب ن�شاطها الجتماعي وال�شيا�شي«، �س ))).

))10( املرجع  نف�شه، �س ))).
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تزايد  ومع  الأولى)104(  مغادرا موطن  زاويته اجلديدة  اإلى  فرحل  واأ�شحابه  الزاوية  �شيخ 
نفوذ الدلئيني، زاد الت�شييق على زاويته ومراقبة اأن�شطتها، مما دفع عددا من اأبنائه اإلى 
الهجرة، فقد توجه مثال عبد القادر بن اأحمد البدوي �شطر دكالة ووالده اأحمد البدوي بن 
عبد ال�شالم اإلى وادي العبيد، وعبد اخلالق بن عبد القادر نحو مراك�س، وحممد املف�شل 
اإلى �شال ...الخ. يتعلق الأمر بهجرات ا�شطرارية اأربكت نفوذ الزاوية))10(، وعّجلت برتاجع 
البيت  ت�شتت  اعترب  البع�س  اأن  بالرغم من  ومعلميها،  اأطرها  فرار  بعد  العلمي  اإ�شعاعها 
�شيخها عربجمموع  وانت�شار ذرية  بتو�شيع ذكرها  للزاوية،  ايجابيا  �شيئا  ال�شرقاوي حمل 
اأدل  اإلى تام�شنا ومراك�س والغرب ودكالة، ول  واأحوازها بالإ�شافة  البالد، �شال والرباط 

على ذلك من انت�شار قباب واأ�شرحة �شرقاوة مبجموع البالد.

منها  املناوئة  �شيما  الأخرى  الزوايا  دك  الذي  اإ�شماعيل  املولى  حكم  اإبان    
نفوذ  مكت�شحة  حتديدا  الأطل�س  على  �شلطتها  ال�شرقاوية  الزاوية  �شت�شرتجع  ل�شرقاوة، 
الزاوية احلن�شالية)106(. لكن بوفاة املولى اإ�شماعيل وما رافقته من ا�شطرابات �شيا�شية 
خلقها املتناف�شون على العر�س واملطالبون به من اأبنائه وكانوا كرثا))10(، تاأزمت الزاوية من 
جديد بعد هجمات قبائل الأطل�س على �شهل تادل و�شاكنيه يف عهد ال�شيخ حممد املعطي، 
وو�شل الأمر اإلى حما�شرة اأبي اجلعد نف�شه من قبل اأمازيغ الأطل�س املتو�شط  مما دفعه 
اإلى التوجه اإلى القبائل املجاورة بال�شهل وال�شاحل كدكالة وعبدة)108(. ويف فرتته دائما، 
تزايد الت�شكيك يف الن�شب القر�شي للزاوية، ولعله ما يف�شر اإ�شهابه الكبري يف ا�شتعرا�س 

ن�شبه ال�شريف ملّا هو دون موؤلفه »الدخرية«)109(. 

يف مراحل لحقة، �شتعرف الزاوية اأزمة عميقة، برتاجع اأهمية مدر�شتها العلمية 
-1(86 يف  للتخريب  تعر�شت  ملا  كربى،  معلمة  كانت  التي  ال�شرقي«  »مدر�شة  املعروفة 

اأنظر  البي�شاء؛  الدار  قدوما من مدينة  اأبي اجلعد  اليوم عند مدخل مدينة  اإلى  اآثارها  ولزالت  امليعاد،  برجال  موقعها  ويعرف   )104(
التفا�شيل: اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س 100 و101.

))10( املرجع نف�شه، �س، 110.

)106( املرجع نف�شه، �س، 0)1.

))10( املرجع نف�شه، �س، ))1 و6)1.

)108( املرجع نف�شه، �س، 9)1.

)109( دخرية ال�شيخ املعطي عن: اأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س، 148.
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بن  �شيدي حممد  العلوي  بال�شلطان  العربي  ال�شيخ حممد  �شاءت عالقة  اأن  بعد  )8)1م، 
عبد اهلل)110(، اإل اأن اأبعاد وتفا�شيل هذا التخريب ظلت غري وا�شحة)111(با�شتثناء م�شاألة 
الوفية  وال�شخ�شيات  العلماء  من  مراك�س �شحبة عدد  اإلى  ومرافقيه  واأبنائه  ال�شيخ  نفي 
العلمي بروز زوايا جماورة مثل »زاوية  التي هاجرت معه))11(. �شاعف من هذا الرتاجع 
احلاج التاغي« بال�شاوية )بجوار بن احمد( وزاوية حممد بن ال�شالح العمريي بتادل.))11( 
لتتفاقم حالة الرتدي بعد موت ال�شيخ العربي وتزامنها والظروف الع�شيبة ملغرب القرن 

19م.

العاملية  احلرب  بداية  اإلى  احلماية  ب�شط  منذ  وحتديدًا  الع�شرين  القرن  ويف 
الزاوية  و�شلحاء  مقدمي  وجمدت  ال�شلطة،  منا�شب  يف  اأعيانها  فرن�شا  عينت  الثانية، 
بالنظر اإلى ما كانوا يقومون به يف املا�شي، فربزت منهم اأجيال جديدة ل تعتمد ال�شالح 
الوطنية)114(  احلركة  �شفوف  يف  النخراط  ف�شلت  بل  ووجاهتها،  قيمتها  لتاأكيد  �شبيال 
حا�شدة ر�شيدا رمزيا جديدا وخمالفا. غري اأن ذلك مل مينع الزاوية من ال�شتفادة من 
دورها يف تهدئة القبائل املتمردة �شد فرن�شا؛ من هنا �شعت هذه الأخرية اإلى تعيني ُقواد 

)110( توؤكد جمموعة من امل�شادر اأن ال�شيخ العربي كانت له اأمالك �شا�شعة وثروات وا�شعة �شاهت اأمالك ال�شلطان، لذا اعترب هذا الأخري 
اأن و�شعية الزاوية باتت ت�شكل تهديدا ل�شلطته: ديل اأيكلمان، الإ�شالم  يف املغرب، اجلزء الأول، �س)). اأما املوؤرخ املغربي ال�شعيف الرباطي 
مثال، فيف�شر احلادث باإيواء الزاوية خل�شوم املخزن الفارين من قب�شته، لكن من الوا�شح اأن تو�شع نفوذ الزاوية وامتداد �شهرتها وقوتها 

القت�شادية، كان ال�شبب احلقيقي لهذه احلملة التخريبية العنيفة.

اأن هرب اجلل منهم يف الليل، فنهبوا ديارهم وفتكوا بن�شائهم و�شبوا بناتهم  اأورد ال�شعيف الرباطي:«ودخلت عليهم املحلة بعد   )111(
ال�شلطان  »نزل  يلي:  ما  فيذكر  النا�شري  اأما   .1(( �س  الثاين،  ال�شرقاوية، اجلزء  الزاوية  بوكاري،  اأحمد  مال عظيما..«:  منهم  وجعلوا 
�شيدي حممد بن عبد اهلل اإلى الزاوية يف رحلته من رباط الفتح اإلى مراك�س، اإذ جعل طريقه عربها )...( فاأمر - على ما قيل -بهدمها 
وطرد الغرباء امللتفني على اآل ال�شيخ بها، ثم نقل �شيدي العربي املذكور وع�شريته اإلى مراك�س فاأ�شكنهم بها« : النا�شري، ال�شتق�شا... 
اجلزء ال�شابع، �س 8). اأما �شاحب اليتيمة )العبدوين( وبعيدا عن تفا�شيل احلادث، فف�شره وغريه من الفرتات الع�شيبة التي مرت بها 
املنطقة مبا فيها اأبي اجلعد موطن الزاوية وما تعر�شت له من هدم وتخريب ملرات متكررة من طرف ال�شالطني العلويني، بزعامة ورديغة 
التي دفعت الكثري من الفارين والهاربني من �شغوط املخزن العلوي وكذا الالجئني اإلى الحتماء باأهلها وبزاويتهم.: حممد بن عبد الكرمي 

العبدوين، اليتيمة...  �س )0).

))11( مل يعد ال�شيخ اإلى زاويته من مراك�س اإل بعد ع�شرين �شنة، م�شجعا من قبل املولى �شليمان الذي قدم له منحا وهبة لبناء »جامع 
الزاوية« و«مدر�شة جامع مولي �شليمان« ال�شهري باملدينة. كانت هذه نقطة �شلح واإعادة ترتيب اأوراق الزاوية ون�شاطها العلمي، لكن يبدو 
اأن اختفاء املدر�شة الأولى »مدر�شة ال�شرقي« وما حلقها من تخريب لن يعو�شه مدر�شة جامع �شليمان. وبالرغم من اأن الزاوية عرفت فرتة 
قوة يف عهده، فانه حدث اأن تعر�شت وباأمر منه قبائل ورديغة وتادل اإلى عنف وتقتيل بلغ من الب�شاعة حدا كبريا، تاأديبا وعقابا لإيوائهم 
اأ�شخا�شا فروا من املخزن؛ مما يبني بامللمو�س طبيعة العالقة غري القارة بني الزاوية واملخزن باملغرب: اأنظر اأحمد بوكاري،  وحمايتهم 

الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س 8)1 و9)1. واأحمد بوكاري، الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، م،�س،ذ، �س. ))).

))11( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الأول، �س 8)).

)114( امل�شدر نف�شه، اجلزء الثاين، �س )11.
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وبا�شوات وموظفني كبار من اأ�شر �شرقاوية على �شائر منطقة تادل و�شول اإلى حدود زيان 
بالأطل�س املتو�شط))11(.

   �شتعقب هذه الفرتة، مرحلة اأخرى امتدت من 9)19 اإلى ما بعدها، وات�شمت 
عموما بعمليات اإ�شعاف النظام التقليدي من قبل فرن�شا املعمرة_ التي بداأ هي الأخرى 
نفوذها يرتاجع _ هنا تعر�شت الزوايا، رجالتها ومعتقداتها للهجوم والت�شنيع والت�شفيه 
من قبل علماء وفقهاء العوا�شم احل�شرية؛ وبفعل جهود احلركة الوطنية، التحمت الهوية 
على  امل�شروعية  لإ�شفاء  الزوايا  �شد  حملتها  التي  الوطنية  بالهوية  الدينية/الإ�شالمية 
حركتها واإلبا�شها لبو�شا دينيا جديدا »الوطنية«)116(.عّجل هذا الرتاجع بربوز بورجوازية 
متعلمة ان�شمت اإلى �شفوف العلماء املت�شبثني بالن�س القراآين وال�شنة؛ ف�شارت الوجاهة 
التي كانت تقت�شي فيما م�شى الرتباط بالزاوية، البتعاد عنها والرتباط مبدار رهانات 
ال�شيا�شية  الوطنية  والأحزاب  الع�شري والنخراط يف �شفوف احلركة  جديدة كالتعليم 

التي نتجت عنها.

  لقد اعتربت هذه النخب ال�شيا�شية الوطنية اأن الإ�شالم ال�شعبي اأو املجتمعي 
الذي متار�شه الزوايا والطرقية؛ مظهر قوي من مظاهر التخلف، لأنه بات يف نظرها ل 
ميثل اإل عنا�شر م�شوهة للمعتقدات احلقيقية لالإ�شالم النقي والطاهر))11(، اأو على الأقل 
كما ت�شوره علماء املدن والعوا�شم الكربى مثل فا�س)118(. ول يخفى على كل باحث اأو مهتم 
والوطنية، ل ميكن  ال�شيا�شية  النخب  الزوايا من قبل  اأن �شدة العرتا�س على معتقدات 
النخبة  كانت  ولئن  العلن،  اأو  ال�شر  يف  الطرفني،  بني  الدائر  ال�شراع  �شياق  يف  اإل  فهمه 
من  ملمحا  وتعتربه  البادية«  »اإ�شالم  اأو  القروي  التديني  النموذج  على  تعرت�س  الوطنية 
واحلوا�شر  املدن  معتقدات مماثلة يف  تن�شى ح�شور  اأنها  فالوا�شح  التخلف)119(،  مالمح 

الرباط ،  البليغة)601ه_))14/)119_)00) م(، فيديربانت، ط1،  واأخبارها  الورديغي، تاريخ ورديغة  اأنظر:عبد الرحيم   )11((
�ص 100 و)10.

)116( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س، 114 و )11.

))11( نور الدين الزاهي: الزاوية واحلزب، �س 0)1.

)118( اعترب امل�شلحون اأن من مهامهم تطهري الدين وتنقيته من ال�شوائب التي تلب�شت به، مقارنة بال�شلحاء، و�شيوخ الزوايا الذين نظر 
اليهم باأنهم بربروا هذا الدين وحافظوا على حمليته املتميزة.      

)119( نرف�س القول باأن الإ�شالم ال�شعبي م�شدر تخلف املجتمع بال�شكل الذي تطرحه النخبة ال�شيا�شية الوطنية على الأقل، لأن التخلف 
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ذاتها. فها هو بيري بورديو يوؤكد اأن »اإ�شالم املدينة لي�س خاليا من العنا�شر »غري الطاهرة« 
وتقدي�س  اجلن  يف  العتقاد  ومن  الطبيعية  املعتقدات  من  يخلو  ل  املدن  اإ�شالم  فحتى 
كاأ�شا�س  حظر  الذي  »الإ�شالم  اأن  لنا  تو�شح  التاريخ،  اإلى  العودة  اأن  كما  الأولياء«)0)1(. 
حلركية الزوايا  والذي ارتكزت عليه النخبة لأجل حماربة الزوايا وتطهريه مما علق به 
من ت�شويهات، هو نف�شه الإ�شالم الذي ارتكز عليه ال�شلحاء يف القرن ال�شاد�س ع�شر«)1)1(؛ 
هنا تبدو املغالطة التي تف�شح ال�شبب اجلوهري لل�شراع القائم بني النخبة والزاوية، فقد 
كان التخوف وا�شحا لدى الأولى يف تعاملها مع الثانية لأنها تناف�شها يف مقومات كثرية، 
منها جمابهة ال�شتعمار والقوى اخلارجية  لذا عملت با�شتمرار على الختفاء والحتجاب 
وراء الدين دون اأن مينعها الأمر من ا�شتدعاء البعد الديني نف�شه ملحاربة الزوايا كقطب 

مناف�س)))1(. 

أزمة الصالح الصوفي وأفول إيديولوجية الزوايا

مل�س ديل اأيكلمان اأن بع�س ال�شرقاويني ابتعدوا عن اإتباع �شبيل اآبائهم واأجدادهم 
مع  لكن  الإ�شالحي؛  الإ�شالم  عنا�شر  م�شتح�شرين  ومعتقداتها  بالزاوية  الرتباط  يف 
والدليل  واملريدين،  الأتباع  نظر  �شرقاوة يف  لأجدادهم  امتدادا  ال�شلوك  هذا  يبقى  ذلك 
ح�شورهم لالجتماعات الدينية كل جمعة لقراءة الأوراد. غري اأنه من الوا�شح اأن تراجع 
للزاوية، مما  الجتماعية  القاعدة  تقل�س  اإلى  وبالتدريج  اأدى  قد  واخلدام،  الأتباع  عدد 
اأثر ب�شكل كبري على اإيديولوجيتها)))1( يف العقود الأخرية، بل اإن اأتباعها اليوم يوقنون باأن 

معتقداتها تناف�شها اليوم اأ�شكال اأخرى وت�شورات جديدة خمالفة متاما.

  اإن اإيديولوجية الزوايا التي ا�شتندت اإلى بركة الأولياء وامل�شروعية الدينية التي 
ميثلها ورود ذكرهم يف الن�س القراآين، وتعمقها ال�شرعية »الدينية املجتمعية« التي جتعل 

م�شدره تركيبة املجتمع ككل، ولي�س م�شدر تخلفه هي البادية اأو نوع اإ�شالمها.

)1(0( Pierre Bourdieu، Sociologie de L’Algérie ،PUF ،19(4، p 10( 

)1)1( نور الدين الزاهي، الزاوية واحلزب، �س ))1.

)))1( املرجع نف�شه، �س ))1.

)))1( ل�شبط اإيديولوجية الزوايا، عمد اأيكلمان اإلى مفهوم الربكة وربطه مع الأمناط ال�شائدة يف البنية الجتماعية، من هنا ميز عمليا 
بني اإيديولوجيتني: الأولى تهم ال�شلحاء والثانية تخ�س اخلدام والأتباع:  ديل اأيكلمان، الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الثاين، �س 48.
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املا�شي.  الذي كانت عليه يف  القدر  بنف�س  تعد قائمة  والنا�س؛ مل  منهم و�شطاء بني اهلل 
ت�شهد على ذلك الو�شعية املتدنية التي �شار يعي�شها الويل/مقدم الزاوية احلايل )احلاج 
حممد( رغم جهوده الكربى يف الرفع من اأ�شهم راأ�شماله الرمزي الذي تاأ�ش�س على ر�شيد 
الأجداد؛ فقد �شار م�شطرا »للعي�س على املداخيل التي يجمعها من الزائرين، والتي مل 
ظلوا  من  وخف�س  به  عالقاتها  القبلية  الفرق  من  كثري  قطعت  اأن  بعد  خا�شة  كافية  تعد 
مت�شلني به من قيمة هدياهم وحجمها«)4)1(. مييط هذا الو�شع اللثام عن الن�شيب الهزيل 
من  الالحمدودة  بركتهم  مكنتهم  الذين  ل�شلفه  خالفا  الربكة،  من  املتاأخر  الويل  لهذا 
اإتيان اخلوارق والعي�س الكرمي املنّعم . اإن اخللف اليوم يعجز عن اإتيان واحدة من خوارق 
اأجداده، لهذا اعترب ديل اأيكلمان اأنه �شار على هوؤلء »الأولياء الأحياء اأن يعتمدوا كلية على 

عملهم ال�شخ�شي وعلى مدى جناحهم فيه«)))1(.

    من جهة اأخرى، �شاهمت جمموعة من التحولت الدميوغرافية والقت�شادية 
الزوايا  معتقدات  عن  الأخرية  هذه  ان�شالخ  يف  ال�شرقاوية)6)1(  الهوية  وت�شدع  والفكرية 
وال�شالح، وبالتايل بروز جمموعات �شرقاوية عديدة تدعي انتماءها لل�شيخ املوؤ�ش�س؛ مما 
اأ�شعف حمافظة هوؤلء جميعا على الروابط التي جتمعهم بالويل مقدم الزاوية، قيا�شا اإلى 
املا�شي ملا كان �شرقاوة عامة يحر�شون على هويتهم كمجموعة �شاللية مرابطية و »يقدرون 
الرتباط مبقدم الزاوية ويحافظون على عالقات احلق معه اأكرث مما يفعلون اليوم )...( 

كان اجلميع يحر�س على احلفاظ على �شمعة الزاوية و�شهرة اأفرادها بال�شالح«)))1(. 

 لقد اأم�شى وا�شحا اليوم، اأن قدرة ال�شلحاء جد حمدودة يف املجالني القت�شادي 
وال�شيا�شي  واأكرث من ذلك فجهود البع�س منهم يف الرفع من مكانة الزاوية ور�شيدها من 
ال�شالح، �شار مدعاة اعرتا�س وتاأفف، خ�شو�شا من قبل املتعلمني واملثقفني من اأن�شارها 
اأو حتى من املتعاطفني مع ر�شيدها الكبري يف املا�شي. نعم، وّلى الزمن الذي كانت فيه 

)4)1( ديل اأيكلمان، الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الثاين، �س )).

)))1( ديل اأيكلمان، املرجع نف�شه، �س 4).

)6)1( مل�س اأيكلمان اأن »ت�شرقاويت«كتلخي�س للهوية ال�شرقاوية، عرفت تراجعا كبريا يف العقود الأخرية، رافقه ب�شكل مواز ت�شاوؤل ر�شيد 
ال�شالح ال�شويف؛ من هنا باتت هذه الهوية ال�شرقاوية اإحدى خملفات املا�شي: ديل اأيكلمان، الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الثاين، �س 108.

)))1( ديل اأيكلمان، الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الثاين، �س )10.
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اإليها  وينظر  كربى،  بهالة  حتاط  ال�شعبي  بت�شوفها  الزوايا  متثلها  التي  الدينية  املعرفة 
كاأ�شرار تنتقل من �شخ�س اإلى اآخر عرب عالقات الدم والقرابة)8)1( - يف �شياق تنظيمات 
داخلية هرمية ترتب العالقات فيما بني اأفراد ميلكون ال�شالح واآخرين ل �شبيل لهم يف 
خمالف،  زمن  اإلى  حفدتهم-  اأو  الأولياء  باأحد  الرتباط  عرب  اإل  منه  قدر  اإلى  الو�شول 
�شهدت فيه معتقدات الزوايا واأن�شاقها اخلا�شة تراجعا �شافرا؛ فعلى �شبيل املثال، مل تعد 
الزاوية قادرة على التدخل يف و�شع حد للنزاعات واخلالفات املحلية التي تقع بني احلني 
والآخر، با�شتثناء اخلالفات الب�شيطة التي حتدث ما بني الأ�شر، بل اإنه حتى هذه �شارت 
يف اأحايني كثرية جتد حلها لدى القائد اأو مبخافر ال�شرطة اأو الدرك. واأمام تقل�س الأدوار 
الجتماعية الكربى للزاوية وتقل�س املعتقدات الدينية املرتبطة بها؛ جند اأنه حتى الأتباع 
من البوادي الذين ارتبطوا معها بعالقات ولء وقرابة رمزية، �شاروا اأقل ارتباطا واأ�شعف 
امل�شاقة  الذبائح  عدد  وكذا  وعطاياهم  هداياهم  تراجع  ذلك  على  ي�شهد  وات�شال،  ولء 

ل�شريح الزاوية. 

           ولئن هي كانت مكانة الزاوية واأهميتها الرمزية باإقليم خريبكة وورديغة 
منهم  الأتباع  بها،  القرويني  هوؤلء  عالقة  اإلى  اليوم  النظر  فاإن  طويلة   لفرتات  قائمة 
والزوار، يو�شح اأن دور �شرقاوة بها تقل�س يف الوقت الراهن)9)1( عما كان عليه احلال يف 
املا�شي، حني لعبوا اأدوارا كربى فاقت بكثري ما �شاروا يقومون به اليوم)0)1(؛ وبالرغم من 
اأبي اجلعد  اإلى  اأن جتديد العهد مع الويل ما زال واقعا ميار�س كل �شنة، ملّا تفد القبائل 
التعركيبة  طق�س  على  حتر�س  تنفك  مل  ال�شماعلة  وقبيلة  والزيارة؛  للتربك  �شتنرب  �شهر 
وارتباطها  ولئها  فاإن عمق  ال�شريح...؛  اأمام  العجل واجلذب  وراء  باجلري  ال�شهري)1)1( 

ب�شيوخ الزاوية ال�شرقاوية عرف اهتزازا بينا. 

ال�شوفية، مل مينع  اأورادها  والأن�شار على  الأتباع  فاإن ظاهر حفاظ  من هنا، 

)8)1( املرجع نف�شه، �س. 141.

)9)1( املرجع نف�شه، اجلزء الأول، �س 61.

)0)1( املرجع نف�شه، �س )6.

)1)1( لال�شتزادة حول تفا�شيل ورموز طق�س التعركيبة الذي تخت�س به قبائل ال�شماعلة مع �شريح اأبي اجلعد دون غريه من الأ�شرحة التي 
ترتبط بها، اأنظر: ديل اأيكلمان، الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الثاين، م.�س.ذ، �س. )6 -66-)6.
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اليوم فروعا عديدة لزوايا وطرق �شوفية اأخرى كالبوت�شي�شية والدرقاوية والبوعزاوية... 
من اأن تعمل بن�شاط مبختلف القرى واحلوا�شر، وهو ما تو�شحه معطيات اجلدول اأدناه:

اجلدول رقم )1( :فروع الزوايا املتواجدة باإقليم خريبكة :

امل�شدر: وزارة الداخلية، عمالة اإقليم خريبكة، ق�شم ال�شوؤون الدينية )00)

مقر الزاوية ا�شم الزاوية مقدمها

خريبكة

البوت�شي�شية  حممد ال�شعيدي 
الدرقاوية  بوجمعة بلفقري 

البوعزاوية  حممد جداين 
التيجانية  اأحمد م�شطاري 

وادي زم

البوت�شي�شية م�شطفى غاين 
البوعزاوية الهمام الكبري 

التيجانية املعطي زهراوي 
القادرية  ال�شباين الكبري )متوفى(
الكتانية  عبد ال�شالم �شهراين 

اأبي اجلعد

ال�شرقاوية  احلبيب النا�شري ال�شرقاوي 
القادرية  احلاج حمادي بن دادة 

البوت�شي�شية احلاج حممد حيمر 
الكتانية  املهدي امل�شكيني )متوفى(

بولنوار

البوت�شي�شية  حممد بوزيدي 
الدرقاوية  حوري 

البوعزاوية  �شليمان جوي�شة 
النا�شرية  عبد اهلل ال�شفري 

اأولد بوغادي املليانية  حممد امللياين 
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وبالإ�شافة اإلى ما �شبق، اختفت اليوم بالزاوية ال�شرقاوية مدار�س تعليم الفقهاء 
وحملة القراآن ومل تعد موجودة بورديغة عموما)))1(، وهو ما ي�شهد على تراجع دورها العلمي 
الديني كلية عما كان عليه)))1(، لهذا �شار حفظة القراآن من اأبناء الإقليم يلجاأون اإلى زوايا 
جماورة كزاوية �شيدي التاغي باإقليم �شطات، اأو�شيدي علي بن اإبراهيم باإقليم بني مالل، 
وهناك اآخرون اأ�شعفهم احلظ للتعلم بزوايا بعيدة كزاوية �شيدي الزوين ب�شاحية مراك�س 
اإلى  امليداين  ال�شراغنة؛ فقد قادتنا جمريات بحثنا  بقلعة  اأو  )اأولوز حتديدا(  ب�شو�س  اأو 
تاأكيد عينات من  الفقهاء املمار�شني، اأن جل امل�شتفيدين من جتربة التعلم بالزاوية  كانوا 
حتديدا من ال�شيوخ وامل�شّنني، اأما الأجيال املتو�شطة وال�شابة، فاقت�شر تكوينها على جوامع 

ال�شفارة)4)1(.

)))1( انظر خال�شات الف�شل اخلام�س من اأطروحتنا: عبد الهادي اأعراب »الفقيه كموؤ�ش�شة باملجال القروي: درا�شة لتغري مكانة واأدوار 
فقهاء ال�شرط باملغرب، اإقليم خريبكة منوذجا«، ر�شالة لنيل الدكتوراه يف علم الجتماع، اإ�شراف، د. املختار الهرا�س، كلية الآداب والعلوم 

الإن�شانية ،جامعة حممد اخلام�س – اكدال، الرباط )00) .

)))1( اأكد اأيكلمان يف درا�شته للزاوية ال�شرقاوية، اأن املدر�شة العلمية التي حتت�شنها، تراجع نفوذها ودورها يف بداية القرن الع�شرين، 
خ�شو�شا بعدما انقطعت امل�شاعدات املادية التي تتلقاها من مداخيل عزائب الزاوية، فمع �شنة )191 مل يبق بها �شوى خم�شة ع�شر طالبا، 

وعلى راأ�شهم فقيه غري �شرقاوي : ديل اأيكلمان، الإ�شالم يف املغرب، اجلزء الأول، م.�س.ذ، �س. 8).

)4)1( ال�شفارة اأو التخني�س«، مرحلة اأ�شا�شية يف تكوين فقيه ال�شرط، فالأولى م�شتقة من ال�شفر والثانية من«اخلن�شة«، اأي كي�س اجلوت 
الذي يحمله الفقيه على ظهره، متنقال بني جوامع الدواوير والقرى، اإلى اأن ياأن�س يف نف�شه ال�شتعداد الكايف ملزاولة مهام ال�شرط. وقد 

حتدث »بلري« عن الطلبة املخن�شني، وا�شفا اإياهم باأنهم ي�شافرون من اأجل العلم وا�شتكمال حفظ القراآن:
 E. M-Bellaire  « L’enseignement Indigène … «، op.cit، p. 4((.
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خالصة

الزاوية  همت  التي  التاريخية  العنا�شر  خالل  من  ن�شتخل�س  اأن  ن�شتطيع 
دون  ديني؛  كمرتكز  الت�شوف  طبعها  دينية  دعامة  اإلى  ا�شتند  اإن�شاءها  اأن  ال�شرقاوية، 
و�شلطتهم  نفوذهم  انت�شار  مالمح  وحدد  ال�شلحاء،  ا�شتقبل  الذي  القبلي  الإطار  اإهمال 
الطموحات  اأن  كما  واملادي.  الرمزي  مًعا  الراأ�شمالني  تفاعل  �شياق  يف  والرمزية  املادية 
املوؤ�ش�شة  لهذه  الكبري  الرهان  عن  بعيدة  تكن  مل  اأي�شا،  وال�شيا�شية  والقت�شادية  املادية 
الباب،  هذا  يف  القرن)18م(.  غاية  القرنني)16و)1(اإلى  مبغرب  الدينية-الجتماعية 
ميّكننا ا�شتح�شار اإيديولوجية الزاوية من فهم قدرتها على احتواء النزاعات والتفاعالت 
حمتفظة  مبا�شرة  فيها  التورط  اأو  عنها  البتعاد  خالل  من  ل�شاحلها،  وتوجيهها  القبلية 
احلياد  اإ�شرتاتيجية  بلغت  فقد  ...الخ)))1(.  واملباركة  وال�شلح  والو�شاطة  التحكيم  باأدوار 
ومعطيات  ومعطياتها  املنطقة  ظروف  وفق  الأحداث  بتوجيه  �شلوكياتها،  يف  كربى  درجة 
البالد ب�شكل عام، واإن كان هذا احلياد مل مينعها من التعر�س لدائرة العنف)تخريبها 
هنا،  من  �شليمان(.  املولى  عهد  يف  اأتباعها  وتعنيف  اهلل  عبد  بن  حممد  �شيدي  عهد  يف 
فاإن فهم ظاهرة ال�شالح ال�شويف، يقت�شي ا�شتح�شار كل هذه الرهانات وربطها بالواقع 

الجتماعي والقبلي من جهة ثم بال�شلطة املخزية والدنيوية على الأر�س من جهة ثانية.   

الح، وما يذره من اأرباح مادية،    اإن ال�شراع على النفوذ الرمزي ممثال يف ال�شّ
حكم على الزاوية مبواجهة زوايا مماثلة قريبة اأو بعيدة. املخزن ذاته لعب لعبة مزدوجة مع 
الزاوية، يقّربها منه بالإنعامات والهدايا وظهائر التوقري، مقابل اأدوار الو�شاطة والتدخل 
لتهدئة القبائل وامل�شاركة يف احلركات واإ�شفاء امل�شروعية عليها، لكن متى تعاظمت قوتها 
وتزايد خطرها، وهو ما كان يحرج كال من ال�شيخ وال�شلطان معا، ينتهي التناف�س دائما 
 – اأو ي�شكك يف م�شروعيته ن�شبه  ل�شالح ال�شلطان الذي يقل�س من النفوذ املادي لالأول 
كما حدث بالن�شبة لل�شيخ حممد املعطي اأو يقدم على تخريب الزاوية كما حدث مع ال�شيخ 
حممد العربي، ملا هي �شارت من القوة والنفوذ مبا جعلها تو�شك اأن ت�شبح مركزا مناوئا 
اأو  املادية  الإدارة  بني  الت�شاكن  تاريخ  هو  اإذن،  واملخزن  الزاوية  تاريخ  اإن  الأول.  للمركز 

)))1( اأحمد بوكاري: الزاوية ال�شرقاوية، اجلزء الثاين، �س 191.
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الأر�شية وال�شلطة الروحية، ت�شاكن وتعاي�س اأو لنقل توازن مرغوب فيه)6)1( .

ختامًا نوؤكد، اأنه على الرغم من كل التوترات والنكبات والأزمات التي مرت منها 
الزاوية، فقد اجتهدت لفرتات طويلة يف تاأطري اأتباعها وزوارها ومريديها تعليما وتثقيفا 
اأو  الغيث   لطلب  والتو�شط  والإيواء  كالإطعام  اأخرى  خدمات  جانب  اإلى  واإر�شادا  ووعظا 
ال�شتمطار...؛ اأو لتقلي�س اأعباء التكاليف اأو الإعفاء منها. اإنها املهام التي جذرت مكانتها 
امل�شبع  الت�شوف  تعاليم  خالل  من  حولها  القبائل  متا�شك  وعمقت  القبلي  حميطها  يف 
مبعطيات الثقافة املحلية، وذلك عرب ن�شق م�شروعية قوي المتداد والتغلغل باملغرب.  غري 
اأنه ويف الوقت ذاته ت�شهد جممل التحولت التي م�شت اأدوار الزاوية اقت�شاديا واجتماعيا 
وتعليميا، على تاأثر ن�شقها الثقايف والإيديولوجي مبجريات الواقع القت�شادي والجتماعي 

الذي �شار يعي�شه الأفراد يف الظروف الراهنة.

)6)1( املرجع نف�شه، �س )19.


