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-1841) الزاووة السنوسوة نشأتها ودورها االقتصادي

 (م1911

 حممد علي حممد عفني. م.م

 28/1/2009: تاروخ القبول 17/11/2008: تاروخ التقدوم

 ةـــــادلقدم

بدأ الضعؼ يدب في بنية الدولة العثمانية، والسيما في اواخر عيد 
واستمر ىذا الضعؼ واصبح في اعمى  (1566-1520)السمطاف سميماف القانوني 

مراحمو في اواخر القرف الثامف عشر الميالدي وتكالب الدوؿ االستعمارية في تمؾ 
الفترة لالنقضاض عمى الواليات العربية فضاًل عف الزحؼ االستعماري االوربي 
عمى القارة االفريقية الذي كاف يقابمو ضعؼ الحكـ العثماني والسيما في الفترة 

وقد ادت تمؾ العوامؿ كميا إلى تفكيؾ المجتمع وتجزئتو بعد أف  (1835-1911)
عـ الفساد بعض مجاالت الحياة وتفشى الفساد بيف بعض كبار الوالة فأدت ىذه 
االحواؿ إلى ظيور بعض المصمحيف لمعمؿ عمى نيضة األمة اإلسالمية ونقؿ 

الناس إلى واقع أفضؿ فكاف اف ظير في القرف التاسع عشر عدد مف المصمحيف 
الذيف أسسوا حركات اصالحية في أجزاء مختمفة مف العالـ اإلسالمي ومنيا شماؿ 

، فكانت الحركة السنوسية واحدة مف الحركات االصالحية (المغرب العربي)افريقيا 
التي ظيرت في تمؾ الفترة والتي استطاعت بفضؿ تنظيميا الدقيؽ أف تؤسس كيانًا 

خاصًا مستقاًل بيا وذلؾ بعد اف نجحت في بناء الزاوية السنوسية التي كانت 
الدعامة االساسية والتي بفضميا نجحت الحركة السنوسية في نشر مبادئ اإلسالـ 

.  في مجاىؿ افريقيا
 

                                                 
 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .
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( 1911-1841)احلواة االقتصادوة يف الزاووة السنوسوة 
 

السنوسية حياة مجتمع بأكممو فالحركة * تعد الحياة االقتصادية في الزاوية
لـ تكف حركة دينية حاولت نشر الديف اإلسالمي فحسب، بؿ ** السنوسية

تجاوزت ذلؾ لتصبح مجتمعًا بكامؿ مقوماتو الدينية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، ولـ تكف زوايا السنوسية التي انتشرت في مناطؽ طرابمس الغرب اماكف 
عبادة وتعمـ أمور الديف فحسب وانما كانت اشبو بالمؤسسات التي تقـو بادارة حياة 

التي كانت تحدث بيف االفراد والقبائؿ  (1)المجتمع حيث تعمؿ عمى حؿ النزاعات
المختمفة واعتبارىا حرمًا آمنًا لمف دخميا واستجار بيا وال يجوز حمؿ السالح 

                                                 

.  سنتطرؽ الييا فيما بعد* 
ىي الحركة االصالحية االسالمية التي اسسيا السيد محمد بف عمي السنوسي الخطابي ** 

 ربيع االوؿ 12الحسيني االدريسي المولود في مستغانـ في مقاطعة وىراف الجزائرية في 
ـ، وكاف يـو مولده مصادفًا لمولد النبي لذلؾ سمي محمدًا 1787ىػ المصادؼ 1202عاـ 

، وقد تربى في بيت عمـ وديف وتتممذ عمى يد اكبر مشايخ عصره ()تيمنًا باسـ الرسوؿ 
انشأ ىذه الحركة بعد اف تبحر في اصوؿ الديف الحنيؼ، وعظمت ىمتو ورسخت اغراضو 
لما كاف يصبوا اليو مف تحقيؽ اىدافو وخاصة عندما صار يحزنو ما كاف يراه مف سوء 

محمد فؤاد شكري، السنوسية ديف ودولة، دار الفكر . حاؿ المسمميف وما ىـ عميو مف تأخر
محمد : حركة المقاومة في ليبيًا، ترجمة" ؛ كوال فوالياف 48ص (1948: القاىرة) العربي

، (1979بغداد، ) (4-2) ، العدد6عمي داىش ومحمد عبد اهلل، مجمة افاؽ عربية، المجمد 
طاىر احمد : المنيؿ العذب في تاريخ طرابمس الغرب، تحقيؽ: ؛ احمد النائب108ص

رقـ : ؛ ارشيؼ رئاسة الوزراء باستنبوؿ255ص (1961القاىرة، ) الزاوي، مطبعة االستقا،
( 93) رقـ الظرؼ (377/553) رقـ االوراؽ (18) اوراؽ يمدز، رقـ القسـ (3961) البحث

.  الوثيقة غير مؤرخة (36) رقـ الكارتوف
.  11شكري، المصدر السابؽ، ص (1)
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عالء الصوت بالغناء والخصاـ،  واطالؽ النار داخؿ ىذا الحـر وعدـ المشاجرة وا 
.  (1)كما يمنع رعي الحيوانات فييا

اعتمدت السنوسية عمى الزاوية قاعدة ليا ومنطمقًا لما تصبوا إليو حيث 
جمعت السنوسية بيف منيج التوحيد والتصوؼ في طرح جديد كأساس لبناء 

.  (2)الشخصية المسممة المنوط بيا اصالح المجتمع
حيث بنيت في * كانت الزوايا السنوسية بعيدة عف انظار االدارة العثمانية

كما كانت  (جالو، اوجمة، الكفرة، سيوه، قرو)داخؿ الصحراء والواحات مثؿ 
والكفرة  (1859-1856)المراكز االساسية لمحركة السنوسية في الجغبوب 

وكميا كانت مراكز ومحطات ميمة  (ـ1902-1899)وقرو  (1859-1899)
لتجارة القوافؿ التي ازدىرت في تمؾ الفترة وأصبحت مصدرًا اساسيًا لدخؿ الحركة 

 الف السنوسية في ذلؾ العاـ اصبحت ليا المقومات 1870السنوسية بعد عاـ 
الناجحة التي تؤىميا لتصبح دولة ومف تمؾ المقومات األرض، األتباع، اإلقتصاد، 

أي انيا تبنت ادارة بديمة لالدارة العثمانية في طرابمس الغرب فكاف . (3)اإلدارة
                                                 

جالؿ عمي عامر، الحركة السنوسية، مؤسسيا، فكرىا، تنظيميا، بحث منشور عمى شبكة  (1)
؛ الدجاني، الحركة السنوسية، 7، ص2002 كانوف الثاني 18االنترنيت، موقع المختار، 

.  238ص
نيقوال زيادة، السنوسية بدأت دعوة إلى كتاب اهلل والسنة ثـ ترابطت زواياىا فكانت دولة  (2)

: الكويت) (16) حاربت االستعمار االيطالي والفرنسي بقوة، مجمة الفكر العربي، العدد
.  38ص (1960

اتسمت العالقة بيف السنوسييف والدولة العثمانية بالشؾ المتبادؿ نظرًا لرغبة مؤسسيا في بناء حركة  * 
اسالمية اصالحية، فكانت طبيعة العالقة بينيما صعبة وعمى الرغـ مف االختالؼ فيما بيف الدولة 
العثمانية والسنوسية فأف االخيرة لـ تكف تنوي محاربة الدولة العثمانية لما كاف يجمعيا مف روابط 

ـ 1791-1703اسالمية، وال تريد اف تكرر ما حدث مابيف العثمانيف وحركة محمد بف عبد الوىاب 
حيث اسسيا في نجد والتي حاربت الدولة العثمانية لـ تستقـ ليا االمور لسنيف طويمة حتى تـ ليا 

االمر بحد السيؼ وغمبة السياسة، فاستفاد السنوسيوف مف تمؾ التجربة بأنيـ حاولوا عدـ االصطداـ 
مع ادارة الحكومة المركزية في الدولة العثمانية وفي الوقت نفسو نشر مبادئ دعوتيا ومف ثـ 

استطاعت اف تؤسس ليا كيانًا خاصًا بيا وذلؾ عندما اعترفت الدولة العثمانية بزاويا السنوسية، 
عجيؿ النمشي، السنوسية تعد لمعمؿ . واعفائيا مف الضرائب ومف ثـ جعؿ الضرائب امرًا منوطًا بيا

 شباط 4الجيادي لمساندة دولة الخالفة، بحث منشور عمى شبكة االنترنيت موقع الفسطاط، 
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مقابؿ ىذا اف يكوف ليا موردًا اقتصاديا، وتـ ليا ذلؾ بأزدىار حركة تجارة القوافؿ 
التي ساعدت عمى االزدىار االقتصادي وعمى نشر اإلسالـ ومف أىـ القبائؿ 

التي تولت تجارة القوافؿ عبر الكفرة منذ عاـ * التجارية في برقة قبيمة المجابرة
1840
وفي تمؾ الحقبة كانت ىناؾ عالقات تجارية مع مصر عبر الحدود ( 1)

الشرقية لطرابمس وكذلؾ مع دارفور، وكانت مصر تعتمد عمى الواردات مف 
الرقيؽ، العاج، وريش النعاـ، : السوداف اعتمادًا كبيرًا ومف أىـ تمؾ الواردات

والصمغ وبعض صادرات دوؿ افريقيا، وكانت تمؾ الموارد تمر عبر طرابمس 
كاتسينا )الغرب عف طريؽ الصحراء بعد المرور أواًل بالمدف الداخمية مثؿ 

حيث يعبر ىذا ( أبشي ووارا)مجتازة مدف األسواؽ الجديدة في  (وكاتووكوكوا
حتى  (سيوة)الطريؽ مدف الواحات مثؿ مزرؽ وجالو وأوجمة متجيًا شرقًا مارًا بػ 

بدأت تجارة ىذا ( 2)يصؿ إلى القرى الصغيرة في منطقة األىرامات خارج القاىرة
                                                                                                                       

؛ االسرة السنوسية مف وجة نظر فرنسية، 126-125؛ حميدة، المصدر السابؽ، ص2، ص2004
. 32ص (77) العدد (1984: باريس) مجمة التضامف

عمي عبد المطيؼ حميدة، المجتمع والدولة واالستعمار في ليبيا، دراسة في االصوؿ  (3)
-1830) االجتماعية واالقتصادية والثقافية لحركات وسياسات التواطؤ ومقاومة االستعمار

.  131ص (1995: بيروت) مركز دراسات الوحدة العربية (ـ1932
 وكاف ليا تأثير كبير في ازدىار التجارة في 1840ىي التي تولت تجارة القوافؿ عبر الكفرة منذ عاـ  * 

الطرؽ التي تربط مصر عبر الحدود الشرقية لطرابمس الغرب وكذلؾ مع دارفور وازدىرت التجارة 
 نتيجة لمجيود التي بذليا المسؤولوف عمى ىذا الطريؽ مف قبيمة 19في ىذا الطريؽ منذ اوائؿ القرف 

المجابرة تجار واحات جالو تريس والس، تجارة القوافؿ بيف ليبا ومصر، مجمة البحوث التاريخية، 
؛ سمفاتور بونو، تجار طرابمس عبر الصحراء 89ص (1) ـ العدد1981طرابمس، كانوف الثاني 

( 1) ـ العدد1981العقد االوؿ مف القرف العشريف، مجمة البحوث التاريخية، طرابمس كانوف الثاني، 
.  75ص

.  131حميدة، المصدر السابؽ، ص (1)
.  89واالس، المصدر السابؽ، ص (2)
ىو السمطاف عبد الكريـ ولقبو صابوف، وىو حفيد السمطاف محمد صميح وقد حارب عبد الكريـ * *

ـ ونجح في بسط سمطانو 1085صابوف ابوه السمطاف محمد درت وانتزع منو عرش السمطنة عاـ 
.  عندما كاف يستعد لقتاؿ حاكـ برنو1815عمى اقميـ باجرمي الغني فزادت ثروة البالد وتوفي عاـ 

محمد بف عمر التونسي، تشحيذ االذىاف بسيرة بالد العرب والسوداف، الدار المصرية لمتاليؼ 
.  149، ص(1965: القاىرة) والنشر
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* *الطريؽ في القرف التاسع عشر وازدىرت نتيجة لمجيود التي بذليا سمطاف
مف خالؿ فتح التجارة مع جية الشماؿ مع تجارة قبائؿ المجابرة ومع ** *واداي

تجار واحة جالو الذيف كانوا مف القبائؿ التجارية التي تعاونت مع السنوسية والذيف 
.  (1)أصبحوا فيما بعد مف دعاتيا

كاف لمحركة السنوسية بعض الوكالء التجارييف الذيف يعمموف لصالحيا مف 
خالؿ تجارتيـ في األسواؽ، ومف بيف ىؤالء عبد اهلل الكحاؿ المولود في دمشؽ 

ـ حيث عمؿ وكياًل لمسنوسية وشراء حاجياتيـ المختمفة مف القماش 1840عاـ 
ومواد البناء وعمؿ مع تجار المجابرة الذيف كاف ليـ اثر عمى الحركة السنوسية 
حيث اشتيروا بالسفر والترحاؿ وكاف الكحاؿ يجمب واردات التجارة التي كانت 
تتمثؿ بالصمغ والجمود عف طريؽ التجار المتجوليف ويرسميا إلى مقر الحركة 

واصبح الكحاؿ في دائرة المنافسة مع التجار األوربييف الذيف يجوبوف ( 2)السنوسية
دوؿ افريقيا بحثًا عف اسواؽ جديدة عف طريؽ المستعمرات التي كانوا يسيطروف 

عمييا لجعميا أسواقًا لتصريؼ منتجاتيـ ومصادر لممواد الخاـ التي تحتاجيا 
الصناعة بعد التطور الذي طرأ عمى اوربا عقب الثورة الصناعية في نياية القرف 

فضاًل عف ذلؾ ىناؾ بعض القبائؿ التجارية االخرى التي عممت ( 3)الثامف عشر
مع السنوسية واستمر تعاونيا لفترة طويمة أمثاؿ سالطيف واداي الذيف ربطوا 
الصحراء مف شماؿ شرؽ تشاد وشرؽ برقة ومصر، لذلؾ ليس مف الغرابة أف 

                                                                                                                       

تقع في غرب سمطنة دافور وتحدىا مف الغرب والجنوب الغربي الكانـ والباقرمة ومف : واداي** *
ـ عمى يد اسرة مف قبيمة الجوامعو تعرؼ بالحجر 1611الجنوب الشرقي دار نقو وقد تأسست عاـ 

وقد استطاع حفيده عبد الكريـ اف يؤسس دولة والتي اشتيرت باسـ واداي نسبة إلى  (وودا)زعيميـ 
 حيث كانت واداي خاضعة لحكميـ وقامت 1611جده وودا بعد قضائو عمى حكـ التنجور عاـ 

دريد عبد القادر نوري، تاريخ : ينظر. عمى انقاض دولة التنجور في القرف السابع عشر لمميالد
ـ، دار ابف االثير لمطباعة والنشر، جامعة 16/ىػ10-4االسالـ في جنوب الصحراء مف القرف 

.  137-74، التونسي، المصدر السابؽ، 302، ص(2007: الموصؿ) الموصؿ
.  89؛ واالس، المصدر السابؽ، ص75بونو، المصدر السابؽ، ص (1)
.  109-91واالس، المصدر السابؽ، ص (2)
عبد الغني عبد اهلل خمؼ اهلل، مستقبؿ افريقيا السياسي تاريخ شعوب القارة الحديثة واوجو  (3)

.  7-6ص (1957: القاىرة) التطور فييا، مطبعة مصر
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تزدىر تجارة القوافؿ في نياية القرف التاسع عشر ومف ثـ فاف الحركة السنوسية 
تمكنت مف أف تمتقي مع القبائؿ التجارية جميعيا مع اىتماميا في الوقت نفسو 

.  (1)بنشر اإلسالـ
نتيجة لفيـ قادة السنوسية وتجارىا طبيعة المجتمعات التي كانوا يصموف 
الييا ما بيف برقة وبقية دوؿ افريقيا فقد نجـ عف ذلؾ الفيـ تطور وازدىار تجارة 

بدليؿ انتشار الزوايا في مناطؽ مختمفة والتي أصبحت مراكز اقتصادية ( 2)القوافؿ
إلى جانب قياميا بنشر اإلسالـ كما أنيا أصبحت في أخر األمر خطًا دينيًا تحدده 

.  (3)خضرة البساتيف، وتسوره نضارة االشجار حتى وسط المناطؽ الصحراوية
وفي نياية القرف التاسع عشر رفض السنوسيوف دفع الضرائب لمدولة 

العثمانية والتي كاف معمواًل بيا أنذاؾ اال انو استمروا في ارساؿ الزكاة التي كانوا 
يرسمونيا إلى مركز الجغبوب وىي عبارة عف خمسة اآلؼ جمؿ محممة بالحبوب 

ـ ومف ثـ عظـ شأف السنوسية وازدات قوتيا وقدر ليا 1880والتمور، وذلؾ عاـ 
.  (4)ـ1913أف تكوف دولة يعمف عنيا فيما بعد في عاـ 

نشطت السنوسية في تعاليميا وممارستيا العممية عمى تطوير النشاط 
االقتصادي في معظـ القبائؿ ذات البيئة الفقيرة إذ حرص السنوسيوف ومنذ تأسيس 

ـ عمى االعتماد عمى أنفسيـ في ممارسة 1856قاعدتيـ في واحة الجغبوب عاـ 
األنشطة االقتصادية مف خالؿ احيائيا بالعمراف والزراعة وأصبحت ميد أماف 

ومركز عبادة وأصبحت تأتييا التجارة مف الجيات كافة، وقد تجمى ذلؾ مف خالؿ 
.  (5)ـ1842محاولتيـ لبناء أولى الزوايا السنوسية في عاـ 

                                                 

.  131حميدة، المصدر السابؽ، ص (1)
.  135المصدر نفسو، ص (2)
( 1970القاىرة، ) عبدة بدوي، مع حركات االسالـ في افريقيا، الييئة العامة لمتأليؼ والنشر (3)

.  111-108ص
.  136؛ حميدة، المصدر السابؽ، ص51-50شكري، المصدر السابؽ، ص (4)
.  36شكري، المصدر السابؽ، ص (5)
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 مؤسسة الزاووة: اواًل

:  اهموة الزاووة.أ

لعبت الزوايا السنوسية دورًا كبيرًا في طرابمس الغرب ففضاًل عف كونيا 
خير عوف عمى تحقيؽ أىداؼ الحركة فانيا كانت أفضؿ عامؿ لتحسيف حالة 

البالد واستتباب األمف في المناطؽ المجاورة لمزاويا وتأميف طرؽ القوافؿ مما ادى 
إلى تنشيط حركة تجارة القوافؿ وأصبحت ممجأ يأوي إليو الناس لعرض 

خصوماتيـ ومشاكميـ حيث يقـو شيخ الزاوية بحؿ القضايا والفصؿ بيف االطراؼ 
.  (1)وفقًا لمشريعة اإلسالمية

ولـ يكف بناء الزوايا عشوائيًا وانما كاف بتخطيط دقيؽ مف قبؿ محمد بف 
عمي السنوسي حيث اختار مواقع استراتيجية فأما اف تكوف بيف القبائؿ أو في 

طرؽ التجارة، وفي مكاف قريب مف مصدر مائي وبعيدًا عف اعيف السمطة حيث 
وبعد اف عظـ شأنيا في جيات عديدة ) (2)اصبحت التجارة موردًا ميمًا لمسنوسية

وتجمت تمؾ  (مف أفريقيا بدأ السنوسيوف يقيموف زواياىـ في مناطؽ مختمفة منيا
الجيود بيف البدو والقبائؿ القاطنة في جنوب الكفرة وجعمت مف السنوسييف قوة 
روحية في تمؾ المناطؽ وعاماًل قويًا لنشر اإلسالـ واالخاء والسالـ ومف ثـ 
أصبحوا كييئة تجارية كبرى وبفضميـ نمت التجارة وازدىرت، والسيما في  

الذي كاف عازمًا عمى توسيع * األياـ األخيرة مف حياة محمد الميدي السنوسي
نفوذ الحركة السنوسية نحو الجنوب حتى وصؿ إلى الحدود الواقعة الصحراء مف 

1902مناطؽ افريقيا ثـ وافتو المنية في عاـ 
(3)  .

                                                 

( 1962: القاىرة) حسف سميماف محمود، ليبيا بيف الماضي والحاضر، مؤسسة سجؿ العرب (1)
.  8؛ عامر المصدر السابؽ، ص226-224ص

.  129حميدة، المصدر السابؽ، ص (2)
 وىو االبف االكبر البيو وتمقى 1844ولد في الجبؿ االخضر ببرقة في اوائؿ تشريف الثاني * 

تربيتو االولى في الجبؿ االخضر حتى سف السابعة ثـ انتقؿ والده إلى المدينة المنورة 
واصبح تحت اشرافو ورعايتو حتى بعد انتقاؿ والده إلى واحة الجغبوب، حيث درس عمى يد 
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:  اركان الزاووة.ب

والزاوية عبارة عف بناء يتكوف مف عدة غرؼ يتوقؼ حجميا عمى أىمية 
المكاف الذي تقاـ فيو، وىي في األصؿ بيت مف بيوت اهلل أو مسجد مف مساجده 
وليذه الزاوية سوراف كبيراف وفييا مدرسة وطالب كثيروف، وافراد يصؿ عددىـ إلى 

عامؿ، كاف عمميـ ىو بناء الدكاكيف وحرث األرض وغرس األشجار  (2000)
وفييـ أصحاب حرؼ فمنيـ التجار والحدادوف ومنيـ مف يصمح البنادؽ وغيرىـ، 
ومف المعروؼ أف الزاوية كانت معروفة في المغرب العربي وفي العالـ اإلسالمي، 
منذ قروف بعيدة، وبمثابة الجامعة التي ينيؿ منيا الشباب ويتمقوا فييا أنواع العموـ، 
أما الزاوية السنوسية فكانت مف نوع خاص فيي مركز لمحياة الروحية واالقتصادية 
كما ذكرنا سابقًا، ويتـ انشاؤىا عمى أرض مختارة وال يتـ البناء عمييا اإل بموافقة 

القبيمة صاحبة الشأف وعادة ما تكوف عمى ربوة عالية تشرؼ عمى ما حوليا 
.  (1)وممتقى طرؽ وتفضؿ أف تكوف ذات مناخ صحي

                                                                                                                       

شيوخ وعمماء السنوسية في زاوية ابي قبيس بمكة المكرمة، وبعد وفاة ابيو تولى زعامة 
 ثـ في 1895-1859الحركة السنوسية ولـ يتجازو السادسة عشر مف عمره في الجغبوب 

 وقد تمقى االحتراـ مف 1902-1899 ومف قروالتي تقع شماؿ تشاد 1899-1895الكفره 
 1909-1876لدف اتباعو وكذلؾ االمراء والسالطيف بمف فييـ السمطاف عبد الحميد الثاني 

؛ 56الذي ارسؿ مبعوثًا خاصًا لو محماًل باليدايا والتأييد، شكري، المصدر السابؽ، ص
.  173-169الدجاني، الممصدر السابؽ، ص

.  58ص (ت. د: ـ. د) احمد محمد حسنيف، في صحراء ليبيا (3)
-139، ص(1958: القاىرة) انور الجندي، العالـ االسالمي واالستعمار، مطبعة الرسالة (1)

؛ نجاح القابسي، المعاىد والمؤسسات التعميمية في العالـ االسالمي، مجمة الثقافة 140
؛ عمي 2؛ النشمي، المصدر السابؽ، ص31ص (1980: ليبيا )(7) العربية، العدد

 االتجاىات 1894-1798المحافظة، االتجاىات الفكرية عند العرب في عصر النيضة 
؛ 58ص (1983: بيروت) الدينية والسياسية واالجتماعية والعممية، االىمية لمنشر والتوزيع

فرزات محمد صبحي، : استانمي ليف بوؿ، تاريخ الدوؿ االسالمية، ترجمة: ولممزيد ينظر
(.  1974: دمشؽ) مطبعة المالح
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وقاـ محمد بف عمي السنوسي ببناء أوؿ زاوية بعد وصولو إلى طرابمس 
ومف ثـ انتقؿ إلى مدينة البيضاء في الجبؿ االخضر والتي عرفت بالزاوية 

ـ، والتي عدت أما لمزوايا السنوسية وقبؿ ىذا التاريخ فقد سبؽ 1842البيضاء عاـ 
ـ باعتباره 1837وأف أسست أوؿ زاوية في مكة المكرمة في جبؿ أبي قبيس عاـ 

.  (1)المكاف الذي بدأت منو الحركة

:  موقع الزاووة.ج

كانت الزوايا تنشأ في االغمب عمى األراضي الخصبة وبالقرب مف اآلبار 
والعيوف وكاف كؿ شخص مف أفراد القبيمة يتبرع بحراثة يـو وزراعة يـو وحصاد 

وكاف مف ( 2)بيوـ ليسيؿ عمى الجميع بناء واعمار الزاوية دوف أف تصرؼ مبالغ
المألوؼ اف يرسؿ السنوسي عددًا مف العماؿ في مختمؼ المجاالت كالبناء 

والعمارة والتجارة والميارات كميا التي يحتاجونيا لبناء الزاوية التي يستغرؽ بناؤىا 
.  (3)أكثر مف عاـ

اتبع السيد محمد بف عمي السنوسي نظامًا دقيقًا في انشاء الزوايا وترتيبيا 
حتى عدت كؿ واحدة منيا بمثابة حكومة ذات سمطاف عظيـ عمى األىالي 

وكاف لموقع الزاوية أىمية تجارية واقتصادية بصفة عامة ( 4)المقيميف عمى جبيتيا
فقد اقيمت معظـ الزوايا في طرؽ تجارة القوافؿ، وكاف ىناؾ ثالثة طرؽ رئيسة في 
طرابمس الغرب، األوؿ منيا لمقوافؿ يتجو جنوبًا مف الساحؿ الميبي عبر واحة فزاف 

إلى بحيرة تشاد، والطريؽ الثاني ينعطؼ جنوبًا غربًا عبر غدامس وغات إلى 
تمبكتو، والطريؽ الثالث يسير جنوبًا شرقًا عبر واحة الكفرة سواكف وزيال إلى 

                                                 

يحيى محمد ابراىيـ، مدرسة احمد بف ادريس واثرىا في السوداف، اطروحة دكتوراه غير  (1)
؛ الدجاني، المصدر السابؽ، 273ص (1990: الخرطـو) منشورة، جامعة الخرطـو

.  31-29؛ شكري، المصدر السابؽ، ص61ص
.  298ستوارد، المصدر السابؽ، ص (2)
.  83الصالبي، المصدر اليابؽ، ص (3)
.  50-49شكري، المصدر السابؽ، ص (4)
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واداي ودارفور الغني بخصوبتو وثروتو، فيالحظ مف ذلؾ أف تمؾ الزوايا ترتبط 
بطرؽ تجارة القوافؿ مما جعؿ السنوسي يستخدـ زواياه والقبائؿ التي توجد الزوايا 

في أراضييا الستغالؿ التجارة وتنشيطيا مما كاف لو اثر اقتصادي كبير في 
تحريؾ عجمة طرابمس الغرب االقتصادية، بسبب دور تمؾ الزوايا في تشجيع تجارة 

القوافؿ التي كانت تعتبر حتى بداية القرف العشريف موردًا ميمًا في حياة الوالية 
االقتصادية، زاد عمى ذلؾ اىتمامو بالزراعة حيث دعا السنوسي أىؿ القبائؿ 

والدليؿ عمى ذلؾ أنو مف يدرس ( 1)الواقعة في أراضي الزوايا إلى االىتماـ بالزراعة
توزيع الزوايا السنوسية في برقة يالحظ أنيا أقيمت وفؽ خطة سياسية 

.  (2)اقتصادية
وقد وصفت الزوايا مف قبؿ بعض الشيوخ والعمماء، فقد وصفيا العالمة 

: محمد عبد اهلل السني في قصيدة عصماء امتدح بيا محمد الميدي السنوسي
دار السالمة ولالسالم مـهتجر طابت وطاب بها المأوى لذي شجن 

 ( 3)مأوى الحجيي  ذا ما جاا ييتمرُر تأوي الوفود لها من كـل نـاحية 

: احلواة االقتصادوة يف الزاووة السنوسوة: ثانوًا

ادت الزوايا دورًا في تحسيف حالة الوالية مف خالؿ تنشيط حركة تجارة 
، قبؿ اف توصؼ بأنيا واحة يأوي ألييا (4)القوافؿ وذلؾ بتأميف طرقيا االنفة الذكر

                                                 

.  84الصالبي، المصدر السابؽ، ص (1)
الصالبي، المصدر نفسو، : ، نقاًل عف78برتيشادر، عشر سنوات في بالط االندلس، ص (2)

.  84ص
.  91الصالبي، المصدر السابؽ، ص (3)
.  226محمود، المصدر السابؽ، ص (4)

كاف السنوسي يدرؾ قرب استيالء االجانب عمى البالد ففضؿ االنتقاؿ إلى الجغبوب والتي * 
تقع عمى مسافة مسيرة ثالثة اياـ مف سيوة والتي يربطيا بداخؿ افريقيا الغربية حتى بحيرة 

احدىما شرقي مف سوكنو إلى مرزوؽ، واالخر غربي مف غدامس والعابر : تشاد طريقاف
وكانت الجغبوب في تمؾ االونة واحة مالحة جرداء وىذا يعني صعوبة العيش بيا 
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وقطاع الطرؽ بحيث ال تجرأ القوافؿ اف تمر بيا جراء العبث في * المصوص
كما كاف لمزاويا دور في فض النزاعات بيف السكاف وتوسيع مساحة ( 1)أنحائيا

األراضي المزروعة فضاًل عف أنيا استطاعت اف تخفؼ العبء عف المساكيف 
وكاف المسؤوؿ االقتصادي ( 2)والفقراء مف خالؿ ايوائيـ وتوفير السكف والغذاء ليـ

بعد شيخ الزاوية ىو وكيؿ الدخؿ والخرج واليو يرجع النظر في زراعة األراضي 
.  (3)وجميع االمور االقتصادية

كاف تأثير الزاوية السنوسية كبيرًا مف الجانب االقتصادي فأخذت تنتشر في 
مناطؽ مختمفة وتأثر سكاف القبائؿ القاطنيف بالقرب مف تمؾ الزوايا باألوضاع 

 زاوية موزعة في 146االقتصادية وأصبح عدد الزوايا في مطمع القرف العشريف 
وىي تمتمؾ مساحات واسعة مف األراضي الوقفية ( 4)العديد مف المناطؽ المختمفة

 ىكتار مف 50000المعفاة مف الضرائب والرسـو الحكومية والتي بمغت ما يقارب 
 ىكتار مف األراضي التابعة ليا في مناطؽ الحجاز ومصر ووسط 200000بيف 
وأف تمؾ األراضي اليمكف بيعيا، وىي تأتي مف اليبات المقدمة مف ( 5)أفريقيا

القبائؿ واالفراد او عف طريؽ الشراء او استصالح اراضي الموات او المتنازؿ 

                                                                                                                       

والوصوؿ الييا فقرر السنوي االنتقاؿ الييا لتصبح مقرُا لو وبنى زاويتو الكبرى ىناؾ ليبتعد 
عف انظار السمطات آنذاؾ ولكي يتمكف مف نشر مبادىء السنوسية ونشر االسالـ في 

افريقيا، فغرس بيا االشجار واستنبط العيوف وتوسع في البناء فاصبحت تمؾ البقعة المالحة 
.  36شكري، المصدر السابؽ، . ميد آماف ومركز عبادة ومعمـ ىداية

.  136شكري، المصدر السابؽ، ص (1)
.  226محمود، المصدر السابؽ، ص (2)
.  86الصالبي، المصدر السابؽ، ص (3)
 (ت. د: بيروت) محمد عزه دروزة، نشأة الحركات العربية الحديثة، المكتبة العصرية (4)

؛ شكري، المصدر 69؛ زيادة، محاضرات في تاريخ ليبيا، المصدر السابؽ، ص76ص
 الممحؽ رقـ: ؛ ولمعرفة اسماء الزوايا التي انشأىا السيد السنوسي، ينظر35السابؽ، ص

(1  .)
.  77ايفانز، المصدر السابؽ، ص (5)
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وكانت موارد الزاوية المالية مف ( 1)عنيا مف القبائؿ المتنازعة لصالح الزاوية
الزراعة وتربية المواشي واليبات الخيرية والزكاة الشرعية حيث كانت اليبات 

الخيرية تقدـ مف أىالي القبيمة وكانت الزاوية تجبي الزكاة مف القبيمة رسميًا بعد أف 
ـ واعطت ليا حؽ 1855أعفت السمطات العثمانية الزوايا مف الضرائب عاـ 

جباية الزكاة وكانت الزاوية تنفؽ بعض ىذه الموارد عمى احتياجاتيا وفؽ نظاـ 
معروؼ بيا وما يتبقى فيرسؿ إلى المركز الرئيس حيث يتصرؼ فيو شيخ 

، وفضاًل عف وظيفتيا الدينية اصبحت الزاوية تمتيف الزراعة وتربية (2)الزاوية
الحيوانات مف خالؿ قياـ االفراد المقيميف فييا، مف شيوخ وطمبة وخدـ بالعمؿ 
وانتاج المحاصيؿ الزراعية والتي كانت تخزف قسمًا منيا لتمبية متطمبات الزاوية 
لعاـ كامؿ فيما يتـ ارساؿ الفائض منيا إلى االسواؽ في المدف الساحمية لبيعيا، 
وشراء ما يمـز مف المواد التموينية االخرى، وقد بمغ انتاج بعض الزوايا كزاوية 

سنويًا مف الحبوب ما يقارب ( 3)مسوس والتي كانت القاعدة االولى لمزوايا السنوسية
س مف أ ر500س مف االغناـ وأ ر5000 قنطار ومف الحيوانات 4000 - 2000
.  (4)س مف االبقارأ ر100االبؿ و

كانت القبائؿ المجاورة لمزاوية تشعر بالفخر إذا ما قدمت المساعدة والخدمة 
في اراضي الزاوية فضاًل عف ما كانت تخرجو مف انتاجيا الزراعي كيدية إلى 

لصرفيا عمى المتعففيف  (الزكاة)الزاوية إلى جانب األمواؿ والصدقات التي ىي 
جيرىارد "والدليؿ عمى ذلؾ ما ذكره الرحالة االلماني ( 5)مف قبؿ شيوخ الزاوية

ـ لواحة الكفرة، حيث اشار إلى 1878خالؿ زيارتو عاـ " Grehard Rohlfرولؼ

                                                 

محمد الطيب االشيب، برقة : ؛ لمتفاصيؿ ينظر78-77ايفانز، المصدر السابؽ، ص (1)
، مطبعة اليواري (.  1971: القاىرة) العربية امس واليـو

.  127؛ حميدة، المصدر السابؽ، ص88الصالبي، المصدر السابؽ، ص (2)
.  32شكري، المصدر السابؽ، ص (3)
.  ، نقاًل عف االشيب56-55الصالبي، المصدر السابؽ، ص (4)
.  9عامر، المصدر السابؽ، ص (5)
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أف ربع أشجار النخيؿ الموجودة في الواحة ىي في االصؿ ىدايا قدمت 
.  (1)لمسنوسية

كاف النشاء الزوايا في مفترؽ طرؽ القوافؿ التجارية أىمية كبيرة بالنسبة 
لمتجار والتجارة مف خالؿ ما كانت تقـو بو مف دور ميـ في حفظ األمف والنظاـ 
ومنع السرقة واالعتداء عمى القوافؿ فضاًل عف حفر االبار واصالحيا مما كاف 

يساعد عمى سيولة المسالؾ والطرؽ إلى جانب خدماتيا الجميمة األخرى كتقديميا 
المساعدات لمقوافؿ والتجار لحفظ البضائع والمواد في مستودعات انشئت 

خصيصًا في الزوايا والسماح لمتجار باالقامة في أراضييا مما أدى إلى ازدىار 
 أزدىارًا كبيرًا إلى حد وصؿ فيو أف - واداي - الكفرة -التجارة عف طريؽ بنغازي 

انتقؿ التجار مف طرابمس الغرب ومصراتو وبنغازي إلى العمؿ ضمف ىذا الطريؽ 
والسيما بعد تدىور طرؽ التجارة في الوالية في أواخر القرف التاسع عشر، حيث 
( 2)توجيت العديد مف القبائؿ إلى المساىمة في ىذا النشاط بحيث أف قبيمة المجابرة

المقيمة في جالو كانت تسيطر عمى التجارة المتجية شمااًل وجنوبًا وكذلؾ نحو 
.  (3)مصر

كانت ىناؾ العديد مف األعماؿ األخرى التي تقوـ بيا الزاوية ويمكف 
: ايجازىا بما يأتي

.   التنفيذ العممي ألحكاـ ومبادئ الحكـ الشرعي بيف المواطنيف، والتربية الدينية.1
 الدعوة إلى االلتزاـ بالفضائؿ وتجنب الرذائؿ والقدوة الحسنة التي وجدىا الناس .2

.  في شيوخ الزوايا
 االىتماـ بدعوة الشعوب الوثنية إلى اعتناؽ اإلسالـ وىذه وظيفة الزوايا .3

المتغمغمة في الصحراء الكبرى والتي وصمت إلى قمب افريقيا الغربية والسوداف 
وقد اىتدت ىذه القبائؿ إلى اإلسالـ، فقد عممت السنوسية عمى تحويؿ دوؿ 

                                                 

يوسؼ حسف : ترجمة (ـ1911-1835) انتوني جوزيؼ كاكيا، ليبيا في العصر العثماني (1)
.  197ص (1946: طرابمس) العمي، دار احياء الكتب العربية

.  89واالس، المصدر السابؽ، ص (2)
: ليبيا) كماؿ الديف محمد حساف، مكتبة الفكر: محمد ناجي ومحمد نوري، طرابمس، ترجمة (3)

.  65-64ص (1973
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وسمطنات إلى اإلسالـ مثؿ سمطنة رابح واحمد ساموري بعدما كانت تمؾ 
 ىذه الديانة التي كانت  Fetishism*الدويالت قبائؿ وثنية تديف بػ الفيتشية

 .(1)سائدة لدى ىذه الشعوب
.   تنقية العقيدة اإلسالمية واصوليا المحكمة مما عمؽ بيا مف انحرافات وبدع.4
 كاف ليا دور تعميمي فقد كانت اشبو بالمراكز اإلسالمية المنتشرة في العالـ .5

وكانت الزاوية تمثؿ مدرسة قرآنية لتحفيظ القراف الكريـ ومبادئ الديف 
.  اإلسالمي والمغة العربية

  كانت الزوايا تدرب طالبيا عمى اتقاف الحرؼ والصناعات مثؿ صناعة البارود.6
.  (2)واألسمحة

 لقد اتبع السنوسي سياسة البدء بالتعميـ الديني لالطفاؿ، حيث كاف ييتـ بتعميـ .7
االطفاؿ منذ حداثتيـ في الزوايا ومف ثـ يصبحوا دعاة لنشر تعاليـ اإلسالـ، 

فكانت الزوايا تعد الطمبة بعد تعميميـ الفروسية واستخداـ السالح وترسميـ إلى 
انحاء افريقيا كدعاة لالسالـ ومف ثـ اصبح ليا العديد مف المدارس التابعة ليا 

والصوماؿ وكذلؾ  (السنغاؿ حالياً )في ارجاء السوداف والحبشة وسننجامبيا 
بالد المغرب والعراؽ وفي ارخبيؿ الماليو حيث استطاعت السنوسية اف 

تتجاوز مرحمة االصالح إلى مرحمة نشر تعاليـ اإلسالـ النو اصبحت عدة 
قبائؿ مف افريقيا كانت مف قبؿ وثنية، مسممة اسالمًا عميقًا ومف اتباع 

.  (3)اإلسالـ المتحمسيف منذ اف حؿ فييـ دعاة السنوسية
                                                 

معتقد يؤكد عمى التركيز في الشيوة الجنسية عمى جزء مف جسد المرأة كالقدـ مثاًل : الفيتشية* 
لباس ) او عمى  اشياء اخرى متعمقة بيا كالحذاء او الجورب او خصمة شعر او ثوب تحتي

شيء كانت الشعوب البدائية تعتبر اف لو قدره سحرية عمى  (الُبدّد ) والفتش (المرأة الداخمي
حماية صاحبو او مساعدتو، ويذكر اف الفتش ىو صنـ معبود وتحمؿ الكممة معنى ولع او 

( 1980: بيروت) مشير البعمبكي، قاموس المورد، دار العمـ لممالييف. تعمؽ شيء بشيء
.  344ص

.  85الصالبي، المصدر السابؽ، ص (1)
.  86-85الصالبي، المصدر السابؽ، ص (2)
: القاىرة) حسف ابراىيـ حسف، انتشار االسالـ في القارة االفريقية، مكتبة النيضة المصرية (3)

.  49-48ص (1984
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 قامت الزوايا بدور اجتماعي ميـ أال وىو ما ضمنتو القبائؿ مف امف وطمأنينة .8
ومصالحة بيف القبائؿ وتشجيعيا عمى االستقرار إذ بحكـ االستقرار ليذه 

الزوايا اضطرت كؿ قبيمة أف تحافظ عمى صمتيا الدائمة بزاويتيا الخاصة وقد 
اقتضى منيا ىذا الموقؼ عدـ البعد عنيا حتى يسيؿ ليا االتصاؿ بيا كما 

.  دعت الضرورة إلى ذلؾ
 شجعت الزوايا الحركة التجارية والزراعية وعمرت الطرؽ بالقوافؿ المحممة .9

بالمواد والسمع وكانت تقـو بتقديـ مساعدات وتسييالت لراحة المسافريف 
التجار، مما شجع عمى التبادؿ التجاري بيف منتجات الزاوية وبيف ما تحممو 

.  القوافؿ مف سمع ال تتوفر في اراضي الزاوية
 قامت الزوايا بدورىا الجيادي في مواجية الغزو الفرنسي المتقدـ وسط افريقيا .10

وفي الكفاح ضد الغزو االيطالي في ليبيا حيث تمكنت الزوايا مف الصمود 
.  (1)ضد الغزو االيطالي الكثر مف عشريف عاـ

وكاف لمحركة السنوسية مواقؼ عديدة تجاه التغمغؿ االقتصادي االجنبي، 
فاف التوجو السائد ليا كاف يدعو إلى مقاومة التدخؿ االجنبي في البالد اإلسالمية 
والسيما المناطؽ التابعة لموالية، إذ لعبت الزوايا السنوسية دورًا مميزًا في منع بيع 

والدليؿ عمى ذلؾ عندما حاوؿ ( 2)األراضي لألجانب وال سيما االيطالييف
االيطاليوف بواسطة أحد األعياف شراء أراٍض في قضاء سرت التابع لسنجؽ 

                                                 

.  86الصالبي، المصدر السابؽ، ص (1)
 الدجاني، ليبيا قبؿ االحتالؿ االيطالي او طرابمس الغرب في اواخر العيد العثماني الثاني (2)

.  85-84ص (1971: القاىرة)
يقع ىذا المواء بيف طرابمس غربًا وفزاف جنوبًا ومتصرفية بنغازي شرقًا ومركزه خمس، يبعد عف مركز    *

: لمتفاصيؿ ينظر. (ـ1888-1887) (ىػ1305) كـ، سالنامة دولة عمية عثمانية (120) الوالية
؛ 85-83، ص(1957: القاىرة) شكري، ميالد دولة ليبيا الحديثة ووثائؽ تحريرىا، مطبعة االعتماد

، رسالة ماجستير غير منشورة، 1913-1835افراح ثائر جاسـ حمدوف، السياسة العثمانية في ليبيا 
؛ محمد ناجي وحمد نوري، المصدر السابؽ، 41-39، ص(2001الموصؿ، ) جامعة الموصؿ

 ؛ سالنامة دولو عميو عثمانية446، ص(1899) (ىػ1317) ؛ سالنامة دولة عميو عثمانية86ص
.  764، ص(ـ1908) (ىػ1326)
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، تبعو شيخ الزاوية السنوسية في طرابمس الغرب وقاـ بإبالغ الوالي أحمد *الُخمس
وكذلؾ زعيـ الحركة السنوسية آنذاؾ السيد محمد  (ـ1896-1882)راسـ باشا 

وكاف ( 1)الميدي السنوسي لغرض نيي القبائؿ البدوية عف بيع األراضي لألجانب
السنوسيوف ينظروف بكثير مف الريبة والشؾ إلى ما كاف يقوـ بو الرحالة االجانب 
في رحالتيـ نحو المناطؽ الداخمية ويعمموف عمى مراقبة تحركاتيـ بدقة وال يخفى 
ىنا الدور االساسي ليـ في مقاومة الغزو الفرنسي لممناطؽ الوسطى االفريقية في 
اواخر القرف التاسع عشر ومطمع القرف العشريف وبعدىا الغزو االيطالي لطرابمس 

1911الغرب عاـ 
(2)  .

بذلت ايطاليا جيودًا حثيثة لتجعؿ ليا موطىء قدـ في طرابمس الغرب 
عاقدة بذلؾ العديد مف االتفاقيات مع الدوؿ االوربية االستعمارية في تمؾ الفترة 

.  (3)ـ1881ـ وتونس عاـ 1830وخاصة بعد احتالؿ فرنسا لمجزائر عاـ 
وكاف بعد تمؾ الجيود التي بذلتيا ايطاليا بمد مصالحيا نحو طرابمس 

.  (4)الغرب أف تضمف المساندة مف قبؿ تمؾ الدوؿ االوربية عند الحاجة الماسة

 ةــاخلامت

يتبيف مما سبؽ اف الزاوية السنوسية أثرت تأثيرًا كبيرًا في مكونات المجتمع 
والسيما بعد أف ازدىرت التجارة في المناطؽ التي كانت تؤسس بيا الزوايا بعدما 
كانت اراٍض بور خالية جرداء حيث اصبحت تعج بالحياة االقتصادية وفؽ نظاـ 

                                                 

.  148-142الدجاني، ليبيا قبؿ االحتالؿ االيطالي، ص (1)
.  95-94شكري، المصدر السابؽ، ص (2)
-1882محمد العرفاوي، مخاض االمبريالية والفاشية االيطالتييف وعسر والدتيا في ليبيا  (3)

؛ 275-259ص (1990: بيروت) ـ مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية1912
 (مترجـ) اليادي ابو لقمة: ؛ ولمتفاصيؿ ينظر337-315الدجاني، ليبيا قبؿ االحتالؿ، ص

-20ص (ت. د: ليبيا) مشروع االستيطاف الييودي في برقة، مكتبة قورينا لمنشر والتوزيع
21  .

.  260-259العرفاوي، المصدر السابؽ، ص (4)
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اقتصادي دقيؽ في نواحي الحياة اليومية جميعيا في الزاوية السنوسية التي كرست 
ىذه األعماؿ وأسست فيما بعد ما يشبو المؤسسة الكاممة بمقوماتيا جميعًا بحيث 
اعترفت بيا الدولة العثمانية ككياف مستقؿ حيث استطاعت الزوايا أف تمعب دورًا 

في نشر الديف والثقافة العربية اإلسالمية بيف الناس وترسيخ النشاط التجاري 
.  والسيما تجارة القوافؿ التي كانت معروفة انذاؾ

كذلؾ مف خالؿ بنائيا في مفترؽ الطرؽ التجارية تمكنت مف بسط األمف 
ث يفي أنحاء المنطقة التي تتواجد فييا الزوايا السنوسية بتأميف الطرؽ التجارية بح

اصبحت مأوى يمجأ إليو التجار العامميف جميعيـ ومف ثـ أصبح ليا دور كبير في 
نشر اإلسالـ في مناطؽ نائية مف القارة االفريقية التي بفضميا تأسست امارات 

.  وسمطنات اسالمية

( 1)ملحق رقم 

 
: ـ إلى بداية القرف العشريف1837قائمة أسماء الزوايا السنوسية مف عاـ 

 زاوية ابي قبيس بمكة المكرمة وىي أوؿ الزوايا السنوسية عمى االطالؽ تـ .1
وكاف اوؿ شيخ ليا العالمة عبد اهلل  (ـ1837/ ىػ1242)تأسيسيا عاـ 

مصطفى الغماري وحامد غانـ : التواتي، ومف بيف مف تولى مشيختيا السادة
.  المكاوي، وعمي حامد، والشارؼ حامد، والصادؽ السنوسي حامد

وىي أوؿ مركز  (ـ1841/ ىػ1257) زاوية البيضاء والتي أنشئت في برقة .2
رئيس بالنسبة لمزوايا في طرابمس الغرب واوؿ مف تولى مشيختيا العالمة 

محمد بف حمد الفياللي فضاًل عف كؿ مف عمراف بف بركة الفيتوري وحسيف 
.  الفرياني والعديد مف الشيوخ الذيف تولوا زعامة أو منصب شيخ الزاوية

وكاف أوؿ شيخ ليا  (ـ1849/ ىػ1266) زاوية المدينة المنورة تـ انشاؤىا عاـ .3
ىو العالمة محمد الشفيع، ومف بيف مف تولى مشيختيا العالمة، مصطفى 

.  الغماري ومحمد عبد اهلل الزاوي وعبد السالـ فركاش
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.   زاوية جدة.4
.   زاوية الطائؼ.5
.   زاوية منى.6
.   زاوية بدر.7
 زاوية مارة وىي في برقة وتولى أمرىا الشيخ عمر األشيب ومف ثـ احمد عمي .8

.  ابو يوسؼ واحمد بف ادريس االشيب وعبد اهلل ابو يوسؼ
 زاوية درنة وأنشئت في برقة ايضًا وكاف أوؿ شيوخيا عمر األشيب وكذلؾ .9

.  (1)الشيخ مفتاح خوجة والسنوسي الغرياني وعبد الرحمف العجاؿ
 زاوية الجوؼ وأنشئت في واحة الكفرة وتولى أمرىا كؿ مف الحاج مصطفى .10

.  ابو شايدة والحاج محمد حميقة
.   زاوية قفطة وأنشئت في برقة وكاف أوؿ شيوخيا ىو المختار ابو عمور.11
وكاف أوؿ شيوخيا  (ـ1845/ ىػ1261) زاوية شحات في برقة وانشأت عاـ .12

العالمة مصطفى الدردفي، وتعاقب عمى مشيختيا محمد الدرفي ورافع بف 
.  مركاش ومحمد مصطفى الدرفي

.   زاوية العرقوب في برقة وكاف أوؿ شيوخيا محمد الجبالي.13
 زاوية مسوس وأنشئت في برقة وكاف أوؿ مف توالىا وكالة الشيخ فيد العاقوري .14

.  وكاف أوؿ شيوخيا احمد عمي ابو سيؼ
 زاوية الطيمموف وأنشئت في برقة وأوؿ شيوخيا مصطفى المحجوب ومف بعده .15

.  عمي المحجوب ومف ثـ السيد أحمد عمي المحجوب
 زاوية القصور في برقة وكاف أوؿ شيخ ليا العالمة الشيخ محمد المبخوت .16

.  التواتي وبعده محمد مقرب حدوث ومف ثـ تولى زعامتيا عمر المختار
 زاوية المرج وأنشئت في برقة وكاف أوؿ شيوخيا احمد بف سعد ومف ثـ عمي .17

.  العادي وتولى مف بعده عدد مف مشايخيا

                                                 

.  90الصالبي، المصدر السابؽ، ص (1)
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 زاوية بنغاري وأنشئت في برقة وكاف اوؿ مف تولى مشيختيا عبد اهلل التواتي .18
.  ومف ثـ عبد الرحيـ بف احمد المحجوب

.   زواية مزرؽ في فراف وأوؿ مف تولى مشيختيا أحمد أبو القاسـ التواتي.19
.   زاوية واو في فزاف وأوؿ شيوخيا أحمد أبو القاسـ التواتي.20
 زاوية زويمة في فزاف أيضًا وكانت تحت اشراؼ الشيخ أحمد ابو القاسـ .21

.  التواتي
.   زاوية ىوف في واحة الكفرة وأوؿ مف تولى مشيختيا احمد بف عمي بف عبيد.22
.   زاوية في مزدة في طرابمس وأوؿ شيوخيا عبد اهلل السني.23
.   زاوية طبقة في طرابمس وأوؿ شيوخيا محمد االزىري.24
واوؿ مف تولى  (ـ1825/ ىػ1270) زاوية العزات في برقة وأنشئت عاـ .25

.  مشيختيا ىو عمر جالو
 زاوية المخيمي وكاف أوؿ شيخ ليا ىو الحسف الحادفي وتعاقب ورثتو عمى .26

.  مشيختيا
 زاوية تازربو وأنشئت في واحة الكفرة ومف بيف مف تولى مشيختيا محمد .27

.  (1)المدني
.   زاوية ربيانة في واحة الكفرة وأوؿ شيوخيا ىو حسيف بازامة.28
 زاوية دريانة أنشئت في برقة وأوؿ شيوخيا ابراىيـ الغماري ومف ثـ ابنو حسف .29

.  ابراىيـ الغماري ومف ثـ محمد حسف الغماري
.   زاوية سيوه وأنشئت في مصر وأوؿ شيوخيا احمد ابي القاسـ التواتي.30
.   زاوية الزيتوف في سيوة وكانت تابعة لمشيخة احمد ابو القاسـ التواتي.31
.   زاوية سوكنة وأنشئت في واحة الخضرة.32
.   زاوية الرجباف في طرابمس وأوؿ شيوخيا ابي القاسـ العيساوي.33
.   زاوية الواحات البحرية وأنشئت في مصر وأوؿ شيوخيا محمد السكوري.34
.   زاوية الداخمة وأنشئت في مصر وأوؿ شيوخيا حسيف الموىوب الدرسي.35
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.   زاوية حوش عيسى أنشئت في مصر.36
.   زاوية الفيوـ أنشئت في مصر.37
.   زاوية تونيف غدامس وأنشئت في طرابمس وأوؿ شيوخيا الشريؼ الغدامسي.38
.   زاوية طمميثة وأنشئت في برقة ومف بيف مف تولى مشيختيا محمد الكميمي.39
 زاوية توكرة في برقة ومف شيوخيا عبد اهلل الجيالني وعبد اهلل عمر الفضيؿ .40

.  ويونس الموىوب
.   زاوية اـ ركبة وأنشئت في برقة وكاف مف تولى مشيختيا عمي بف عبد اهلل.41
.   زاوية الفايدية وأنشئت في برقة وكاف اوؿ شيوخيا اسماعيؿ الغزاني.42
.   زاوية ترت في برقة وأوؿ شيوخيا عبد القادر الغزالي وتوارث مشيختيا ابنائو.43
.   زاوية أـ الرخـ في مصر.44
.   زاوية النجيمة في مصر.45
.   زاوية الحقنة في مصر.46
 زاوية دفنة في برقة وأوؿ شيوخيا حسيف الغرياني وتولى مشخيتيا ورثتو مف .47

.  بعده
 زاوية أـ الزـر وأنشئت في برقة واوؿ شيوخيا المرتضى فركاش ومف ثـ ابنو .48

.  (1)المرتضى الثاني وثـ االميف فركاش ومف ثـ محمد االميف فركاش
.   زاوية مصراتو وأنشئت في طرابمس وكاف اوؿ شيخ ليا خميفة شنييشح.49
.   زاوية زلتيف او زليمطف وأنشئت في طرابمس.50
.   زاوية زلة أنشئت في طرابمس.51
.   زاوية الجريد في تونس وكاف أوؿ شيوخيا محمد بف الصادؽ.52

 ىذه بعض الزوايا السنوسية التي أنشئت في عيد محمد بف عمي السنوسي
وولده محمد الميدي السنوسي والتي تدؿ عمى انتشار السنوسية وتوسعيا واقباؿ 

 . (1)الناس عمييا وقوة نظاميا وحسف ادارتيا
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Sunoosi Zawya (Teaching Mosque): Its 

Establishment and Economic Role (1841-1911) 
 

Muhammed Ali Afeen
  

Abstract 

The present study sheds light on one of the reforming 

movements in Arab Homeland. Some reformative movements 

which made reforms of the conditions of Moslems and the 

education of Moslem generations on sound bases their optimal 

goal appeared recently. This objective became their main 

slogan especially after the Islamic World underwent fierce 

attacks by the western military and cultural challenges at the 

end of the 18
th

 century A.D. Those attacks took different 

shapes the most important of which was the crusades which 

began to spread Christianity in the Islamic World due to the 

worsening Ottoman administration which negatively affected 

the conditions of the Islamic society. Those events led to the 

emergence of some reformers who championed the 

reformation movements in the different parts of the Islamic 

World including Africa. Among those was the Sunoosi 

movement which managed to establish a special position for 

itself thanks to its good organization in the economic field, and 

also its declaration as an emirate independent of the Ottoman 

Empire in 1913A.D. This excellent organization can be 

attributed to the Sunoosi Zawya (teaching mosque) which 
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functioned as governmental institutions managing people’s 

affairs in the social, economic and religious fields.  


