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بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعني
والصالة والسالم عىل خري املرسلني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني
وبعد:
تأتــي هــذه الخطــوة التــي تمثلــت يف طباعــة هــذا الكتــاب يف إطــار اهتمامنــا
بالبحــث العلمــي وتوفــر الوســائل كافــة لدعمــه وتنشــيطه واالرتقــاء بــه.
كمــا تأتــي أيضـا ً يف إطــار رد االعتبــار للحركــة السنوســية التــي تعرضــت عــر
تاريــخ طويــل إىل التهميــش واإلبعــاد والنســيان بــل إىل أكثــر مــن ذلــك.
إننــا يف جامعــة طــرق إحساسـا ً بأهميــة البحــث العلمــي الرصــن أقدمنــا عــى
نــر أعمــال هــذه النــدوة التاريخيــة التــي انعقــدت يف مهــد الحركــة السنوســية
مدينــة الجغبــوب يف ديســمرب عــام 2019م  ،حفظ ـا ً لألبحــاث والدراســات القيمــة
التــي أعدتهــا نخبــة مــن العلمــاء واملتخصصــن املميزيــن  ،وتنويهــا ً بمــا تــم
عرضــه وتقديمــه فيهــا مــن تاريــخ هــذه الحركــة منــذ نشــأتها عــى يــد اإلمــام
املجــدد محمــد بــن عــي الســنويس مــرورا ً بمراحــل التكويــن والبنــاء ،والدعــوة
واملقاومــة ،وصــوال ً إلقامــة الدولــة الليبيــة الحديثــة يف  24ديســمرب عــام .1951
إن هــذا الحضــور الــذي عاشــته الحركــة السنوســية يف ثنايــا التاريــخ القريــب آن
ُ
ـرف جامعــة طــرق
لــه أن يــرى النــور بعــد زمــن طويــل مــن اإلقصــاء ،وأنــه ليُـ
أن تكــون ســباقة يف هــذا املجــال.
وفق الله الجميع ملا فيه الخري والصالح
		

د .حسن عيل خريالله
رئيس جامعة طربق
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تقدمي
أ.د عطية مخزوم الفيتوري
أستاذ التاريخ الحديث واملعارص بجامعة بنغازي
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ..والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني
ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
هــذه البحــوث واملداخــات التــي يتضمنهــا هــذا العــدد الخــاص حــول الحركــة
السنوســية وتأثرياتهــا الداخليــة والخارجيــة والتــي طرحــت خــال النــدوة العلميــة التــي
عقــدت بمدينــة الجغبــوب يومــي االثنــن والثالثــاء املوافــق ( 24 – 23ديســمرب) ،2019
حيــث كان الختيــار هــذه املدينــة أســبابه وأهميتــه مــن حيــث أنهــا املركــز الــذي انطلــق
منــه نشــاط هــذه الحركــة التــي انتــرت انتشــارا ً واســعا ً يف مناطــق عديــدة داخــل
وخــارج ليبيــا.
وقبــل الخــوض يف موضوعــات هــذه النــدوة واألوراق التــي طرحــت فيهــا يجــدر
بنــا إلقــاء نظــرة متأنيــة عــى هــذه الحركــة مــن حيــث نشــأتها وســماتها وانتشــارها
والتأثــرات التــي أحدثهــا هــذا االنتشــار الواســع.
ظهــرت هــذه الحركــة وتطــورت عــى يــد مؤسســها اإلمــام األكــر محمــد بــن عــي
الســنويس الخطابــي اإلدريــي الــذي اتفــق قســما ً مــن مؤرخــي السنوســية عــى أنــه
ولــد يــوم  12ربيــع األول ســنة 1202هـــ املوافــق ( 25ديســمرب)  ،1887باملغرب األوســط
وقــد نشــأ يف أرسة اشــتهرت باإلضافــة إىل عراقــة النســب بالعلــم والديــن وتــويف والــده
وتركــه طفــاً لــم يتجــاوز عمــره الســنتني واحتضنتــه عمتــه فاطمــة وكانــت مــن
فضيــات أهــل زمانهــا مُتبحــرة يف العلــوم والتدريــس والوعــظ ،وقــد اعتنــت بــه وتولــت
بنفســها تربيتــه وتثقيفــه ،وبعــد وفاتهــا كفلــه ابــن عــم لــه وهــو الشــارف وكان رجــل
علــم فتابــع العنايــة بــه حيــث اســتمر يجمــع العلــوم فحفــظ القــرآن ودرس الفقــه
والحديــث والتصــوف ثــم رشع يأخــذ عــن العلمــاء املشــهورين يف مســتغانم ومــا يحيــط
بهــا ،وقــد تــرب يف صبــاه عــى الفروســية وركــوب الخيــل ،وقــد تــويف الســيد الشــارف
حــوايل عــام 1220هـــ وابــن الســنويس يف الثامنــة عــر مــن عمــره ،وهنــا يجــدر بنــا
الوقــوف قليـاً عنــد هــذا التاريــخ الــذي ســنعتربه نهايــة املرحلــة األوىل يف حياتــه لنتأمــل
شــخصيته والعوامــل التــي أثــرت عليهــا.
بــدأت عالمــات الــذكاء عــى ابــن الســنويس يف ســن مبكــرة لفتــت أنظــار قومــه
إليــه ،فقــد أقبــل عــى العلــم بشــغف ينهــل مــن معينــه ،وقــض وقت ـا ً طوي ـاً يفكــر
فيمــا تعلمــه ويف األوضــاع املحيطــة بــه ،وكان يف صبــاه يميــل إىل االنــزواء واالنفــراد،
ويمــي وقتــه بالتأمــل والتفكــر شــارحا ً ســبب ذلــك أنــه يفكــر يف حــال العالــم
اإلســامي الــذي ال يعــدو عــن كونــه قطيع ـا ً مــن الغنــم ال راعــي لــه عــى الرغــم مــن
وجــود ســاطينه وأمرائــه ومشــائخ طرقــه وعلمائــه ،وأقتنــع بأنــه رغــم كل ذلــك فــإن
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هــذا العالــم اإلســامي ال يــزال مفتقــرا ً أشــد االفتقــار إىل مُرشــد حقيقــي يكــون هدفــه
ســوق هــذا العالــم إىل غايــة واحــدة وغــرض واحــد ،والســبب يف ذلــك أن انعــدام الغــرة
الدينيــة لــدى العلمــاء والشــيوخ وانرصافهــم إىل الخالفــات القائمــة بينهــم قــد فرقتهــم
شــيعا ً وأحزابــا ً وجماعــات ،فأصبحــوا ال يهتمــون بنــر العلــم واملعرفــة وال يعملــون
بأوامــر الديــن الحنيــف ،زد عــل ذلــك أن الشــعوب املجــاورة يف الســودان والصحــراء مــن
أفريقيــا الغربيــة ال تــزال تعبــد األوثــان.
هكــذا أيقــن اإلمــام أن عليــه دورا ً يجــب أن يقــوم بــه إزاء املســلمني بــل أنــه صــار
يشــعر بأنــه مقــاد ومأمــور بالقيــام بعملــه يف اإلصــاح وقــد رصح بذلــك لبعــض
أصحابــه يف أواخــر حياتــه بينمــا كان معهــم يف الجغبــوب بأنــه مــن أول شــبابه كان
يشــعر أنــه مأجــور يف كل مــا قــام بــه مــن أعمــال.
لقــد أثــرت يف شــخصيته يف تلــك املرحلــة عــدة عوامــل ،وشــخصية أي فــرد كثــرا ً
مــا تتأثــر بمــا يحيطهــا ،وبحســب نــوع هــذا املحيــط تتكــون ردود أفعالــه وأول هــذه
العوامــل هــو حــال بــاده الجزائــر ،فقــد بلــغ ســوء الحكــم والفســاد فيهــا درجــة
بالغــة ،حيــث بلــغ ظلــم الــوالة األتــراك مــداه وتعــددت ثــورات وانتفاضــات القبائــل
ضدهــم ،كمــا صاحبــت هــذه املرحلــة وضــوح أطمــاع الــدول األوروبيــة يف بــاده خاصــة
فرنســا ،كمــا زاد مــن إحساســه بســوء األوضــاع تتلمــذه عــى أيــدي كبــار العلمــاء الذين
كانــوا عــى معرفــة دقيقــة ودرايــة تامــة بأوضــاع البلــد وأحــوال حكامهــا .غــادر اإلمــام
مســتغانم إىل فــأس لطلــب العلــم واالســتزادة يف جامعهــا املشــهور (القرويــن) واســتقر
فيهــا مــدة مــن الزمــن وتعــرف عــى أكثــر علمــاء املغــرب وأخــذ عنهــم ،وأغلــب الظــن
أنــه تنقــل طيلــة هــذه الســنوات التــي قضاهــا يف فــأس بــن الحلقــات املختلفــة يأخــذ
عــن العلمــاء واحــدا ً تلــو اآلخــر مختلــف العلــوم التــي كانــت تــدرس وتعطــى فيهــا
االجــازات.
ويمكننــا أن نحــر العوامــل التــي ســاعدت عــى بلــورة شــخصيته يف ثــاث نقــاط
وهــي:
ً
( )1الصوفية التي ازداد تعرفا عليها يف فأس.
( )2اهتمامه بالدراسة الفقهية.
( )3قيامه بالتدريس.
أضــف إىل هــذه العوامــل عامــاً آخــر عــى قــدر كبــر مــن األهميــة هــو ســفره
وترحالــه ،حيــث ســافر إىل القاهــرة والحجــاز ومــن الحجــاز إىل املغــرب ثــم فيمــا بعــد
إىل طرابلــس وبرقــة ،حيــث قــام بــدور كبــر يف الدعــوة إىل اإلســام الصحيــح وإزالــة
الشــوائب واملعتقــدات الفاســدة التــي ألحقــت بــه ،وكان يدعــو إىل الجهــاد ومحاربــة
أعــداء الديــن أينمــا كانــوا وأينمــا حلــو تنفيــذا ً ألوامــر املــوىل عــز وجــل ،كمــا أنــه قــام
برتبيــة خليفتــه وابنــه الســيد املهــدي تربيــة إســامية عاليــة وغــرس فيــه حــب الدفــاع
عــن الديــن والوطــن والــذود عنهمــا ،وهــذا مــا ترســخ يف سياســة املهــدي الــذي أخــذ
عــى عاتقــه تنفيــذ هــذه الوصيــة فحــارب الفرنســيني أعــداء الديــن وزعمــاء الحركــة
الصليبيــة محاربــة ال هــوادة فيهــا شــهدوا هــم كأعــداء عــى قســوتها ورضاوتهــا
قبــل أن يشــهد األصدقــاء ،كمــا أثمــرت هــذه الحركــة الرائعــة والفريــدة عــن ظهــور
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شــخصيات أخــرى فــذه هــي شــخصية املجاهــد أحمــد الرشيــف وصفــي الديــن
وغريهمــا مــن الشــخصيات األخــرى التــي وإن كانــت ال تنتمــي إىل األرسة مبــارشة مــن
حيــث الســالة ولكنهــا كانــت تنتمــي إليهــا مــن حيــث الفكــر والســلوك وأقــرب مثــال
عــى ذلــك شــخصية شــيخ الشــهداء عمــر املختــار.
كمــا ســاعد عــى نجــاح هــذه الحركــة وعلــو شــأنها أنهــا اجتذبــت إليهــا شــيوخا ً
وطالب ـا ً مــن أقطــار شــتى التقــوا يف الجغبــوب فكــون تآلفهــم مدرســة لهــا نتــاج مــن
الشــعر واألدب منهــم فالــح الظاهــري وأحمــد الطائفــي وعبدالرحيــم املحجــوب ويوســف
مقــرب ومحمــد بــن عبداللــه الســني وأحمــد بــن إدريــس األشــهب ،ويأتــي عــل رأس
هــؤالء جمعيــا ً شــيخهم الســيد عمــران بــن بركــة الفيتــوري الــذي رافــق اإلمــام يف
تنقالتــه خاصــة إىل الــرق وأخلــص لــه ولســرته وكان وفي ـا ً لدعوتــه ومبادئــه.
إن القائمــة تطــول مــن حيــث أســماء أتبــاع هــذه الحركــة ومُريديهــا ســواء مــن
داخــل البــاد أو خارجهــا ولكننــا ال نســتطيع حرصهــا والحديــث عنهــا بالتفصيــل
يف مثــل هــذه املقدمــة املوجــزة ولكــن نأمــل أن تحصيــل القــارئ واملهتــم بتفصيــات
ومعلومــات أوفــر يف ثنايــا البحــوث واملداخــات لهــذه النــدوة.
إن هــذه البحــوث التــي يتضمنهــا هــذا العــدد تصــور لنــا يف مجملهــا عظمــة هــذه
الحركــة اإلصالحيــة وبالتــايل عظمــة أصحابهــا ومُريديهــا ،وعظمــة الــدور الــذي قامــت
بــه مــن أجــل خدمــة الديــن الحنيــف ونــره والــذود عنــه.
لقــد حــاول النظــام الســابق وأنصــاره منــذ عــام  ،1969وعمــل بــكل وســائله ملــدة
أربعــن عامـا ً عــى اإلســاءة لهــذه الحركــة وحــاول طمــس مالمحهــا وســرتها والــدور
الــذي قامــت بــه ،فقــام بإلغائهــا مــن املناهــج التدريســية يف كافــة املراحــل.
كمــا قــام بمصــادرة وحــرق كل مــا ُكتــب حولهــا ،كمــا قــام بطمــس معالــم قبــور
مُريديهــا وأتباعهــا ورمزهــا ونقــل جثامينهــم إىل مناطــق داخليــة بعيــدة معتقديــن عــن
جهــل بأنهــم ســينجحوا يف أنهــم سيســدلون ســتارا ً قاتمـا ً عــى هــذه الحقبــة التاريخيــة
الهامــة ،وأنهــا ســوف تنــى إىل األبــد ،فمــا حــدث هــو عــى النقيــض مــن ذلــك حيــث بدأ
االهتمــام واســعا ً بــل منقطــع النظــر بهــذه الحركــة فأنكــب الطــاب وأهــل االختصاص
وكل املهتمــن بتاريــخ البــاد عــى هــذه الحركــة ومــا أفرزتــه عــى كافــة األصعــدة،
السياســية والجهاديــة واالقتصاديــة والثقافيــة وغريهــا ،وظهــرت دراســات جــادة
وأطروحــات علميــة تناولــت جوانــب عديــدة منهــا.
كمــا حــاول النظــام الســابق وبغبــاء أن يفصــل بــن الحركــة وأتباعهــا ومثــال
عــى ذلــك تركيــزه عــى إبــراز دور شــيخ الشــهداء عمــر املختــار وأنــه عــى خــاف مــع
السنوســية وزعيمهــا إدريــس الســنويس ،ناســيا ً ومتناســيا ً أن املختــار هــو شــيخ إحــدى
الزوايــا السنوســية الهامــة وهــي زاويــة القصــور وأنــه حــارب وجاهــد تحــت رايــة
السنوســية ولــه مقولتــه الشــهرية "إن دمــاء السنوســية تجــري يف عروقــي".
إن هــذه النــدوة العلميــة التــي عقــدت بمدينــة الجغبــوب تحــت مســمى السنوســية
مــن الزاويــة إىل الدولــة  ,1969 - 1841حاولــت مــن خــال األبحــاث العلميــة الجــادة
واملداخــات التــي طرحــت فيهــا دحــض العديــد مــن املفرتيــات واملغالطــات التــي تعمــد
الكثــر إلصاقهــا بالسنوســية.
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ـة املقد َ
ـة،
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ـل املخبَّــأة يف تجاويـ ِ
ـف
ـن التفاصيـ ِ
ِ
التَّ
ٍ
تاريــخ ليبيــا ،فتتنا َولُــ ُه بــكلِّ
أصيــل مــن
اريــخ ،وتفصــحُ  -بجــاء  -عــن عهــ ٍد
ٍ
ِ
ِ
ـة ،رأينــا يف الهيئَـ ِ
ـارات املهمَّ ـ ِ
ـه وأحدا ِثـ ِ
ـه وتنويعا ِتـ ِ
تفاصيلِـ ِ
ـه وخبايــاهُ .لــك ِّل هــذ ِه االعتبـ ِ
ـة
َّ
ِّ
العامَّ ـ ِ
ـي تبنــي هــذ ِه النــدوةِ ،ودعمَ هَ ــا وإظها َر َهــا إىل
ـة لإلعــام والثقافــة واملجتمــع املدنـ ِّ
ْ
ْ
َغِ
ُ
َ
مَ
َ
ـدور مه ـ ٍّم ال يجــبُ أن
ـ
ول
،
ـس
ـ
ط
ي
أن
ـي
ـ
ب
ن
ي
ال
ـرق
ـ
م
ـخ
ـ
لتاري
ء
ـا
ـ
إحي
ِ،
د
ـو
ـ
الوج
حيِّــز
ً
ٍ
ٍ
ٍ
َ
ً
ـخ؛ إذْ
ـى ،وملواقـ َ
ـف وتفاصيــ َل عظيمـ ٍ
يُنْـ َ
ـة حــريٌّ أ َّل تهمــ َل ،واســتنطاقا لذاكــ َر ِة التَّاريـ ِ
َ
مــن األهميَّـ ِ
ـال املعــارصَ ِة بهــا لكيــا نكــون شــعبًا بــا ذاكــرةٍ،
ـكان تذك ـرُ األجيـ ِ
ـة بمـ ٍ
ـخ.
تاريـ
وال
ـاض
وبــا مـ ٍ
ٍ
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(كلمة رئي�س اللجنة العلمية)

د .وليد شعيب آدم
أستاذ مشارك – قسم التاريخ – جامعة طربق
"السنوسية من الزاوية إىل الدولة "1969 - 1841
هنــاك بعيــدا ً يف عمــق الصحــراء ،يف رحــاب الجغبــوب مــاذ الخائفــن وملجــأ
ّ
وحفــاظ القــرآن الكريــم ،يف الزاويــة املهيبــة والخالوي
اآلمنــن مــن رجــال اللــه والطلبــة
الوقــورة عقــدت نــدوة " :السنوســية مــن الزاويــة إىل الدولــة ."1841-1969
قضيــت يف إعدادهــا فــرة ممتعــة ،عشــت مــع مســاراتها وتفاصيلهــا بحــوايس
ومشــاعري ،كنــت يف عبــق التاريــخ تمام ـاً ،فموضوعهــا مهــم وأجــواؤه تتصــل اتصــاال ً
مبــارشا ً مــن البدايــة إىل النهايــة بالحركــة السنوســية املباركــة التــي تســتحق االهتمــام
والدراســة والوعــي بتاريخهــا والتحســيس بقيمتهــا.
إن املبتغــى املرجــو مــن وراء هــذه النــدوة التاريخيــة يكمــن يف محاولــة إلقــاء
الضــوء عــى أصــول السنوســية ،ونشــأتها ،وتبلورهــا ،ومســارات انتشــارها ،وأثرهــا
الدينــي واالجتماعــي والســيايس ســوا ًء يف املجتمــع الليبــي أو يف بعــض املجتمعــات
العربيــة واالفريقيــة جنــوب الصحــراء ،الســيما وأنهــا أثــرت بعمــق وبوتــرة رسيعــة يف
هــذه املجتمعــات وبلــورت آراءهــا وتوجهاتهــا وتطلعاتهــا وإنــارة الســبل أمامهــا نحــو
األفضــل.
أيضــا ً نأمــل مــن خاللهــا دحــض الكثــر مــن املفرتيــات التــي بثــت بــن ثنايــا
وتضاعيــف بعــض كتابــات ال ُكتــاب والرحالــة األجانــب ،التــي شــابتها نزعــات
اســتعمارية مغرضــة ،وأحــكام مترسعــة ،فمعظــم مــن حــروا هــذه الكتابــات حملــوا
عــى السنوســية بعمــد ،وحاولــوا تشــويه تأريخهــا ،والنيــل منهــا ،والحــط مــن دورهــا
وقدرهــا ،وإلصــاق التهــم بأئمتهــا ورجاالتهــا ولــم يبغــوا عــن ذلــك حــوال – وكيفمــا
تكــون الشــجرة تكــون ثمارهــا.-
أضــف إىل ذلــك التشــويه املتعمــد واإلســاءة املتواصلــة والرؤيــة العــوراء املجانبــة
واملجافيــة للواقــع مــن قبــل النظــام الســابق للسنوســية ورجاالتهــا ،والتــي حدثــت
وســط طوفــان جــارف ومنفلــت وهائــل مــن الســب والشــتائم وقــذف اللعنــات دون
الســماح – ولــو مــرة واحــدة – بفتــح األبــواب املوصــدة أمــام الدراســات املنصفــة أو
األصــوات املتعلقــة – أو حتــى املختلفــة والناقــدة بعلميــة وموضوعيــة ووعــي ومنهجيــة
تاريخيــة حيــال مســاراتها وتبلورهــا ومواقفهــا .ولــم يقتــر األمــر عنــد ذلــك بــل قــام
ذاك الطوفــان املنفلــت بإلغائهــا مــن الذاكــرة التاريخيــة ومناهجهــا وبرامجهــا وطمــس
معالــم دورهــا اإلصالحــي واالجتماعــي واالقتصــادي والثقــايف والســيايس والوطنــي.
وينبغــي التنويــه أن اللجنــة العلميــة للنــدوة اســتقبلت أزيــد مــن خمســة وعرشيــن
بحث ـا ً مــن جامعــات ومراكــز بحثيــة ليبيــة وعربيــة وأجنبيــة ،تتعلــق بشــكل مبــارش
أو غــر مبــارش بمســارات الحركــة السنوســية املباركــة ،أُخضعــت للتحكيــم والتقييــم
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العلمــي الرصــن مــن قبــل مُحكمــن مختصــن ،خــال زمــن ليــس بقصــر ،كانــت
نتيجتــه اعتمــاد بعضهــا ،واالعتــذار عــن بعضهــا اآلخــر.
ولعــل اهــم مــا اتســمت بــه هــذه النــدوة العلميــة املحكمــة؛ هــو مشــاركة مؤرخــن
وأســاتذة كبــار ســواء بالحضــور الشــخيص أو عــر وســائط التقنيــة الحديثــة (ســكايب
 ،)skypeفض ـاً عــن تميــز عــدد مــن أبحاثهــا برصانــة الرتكيــب والعــرض التاريخــي،
واعتمادهــا عــى أطــر وثائقيــة تنــر للمــرة األوىل ،وسالســة وســامة لغــة الكتابــة،
ورصانــة املنهــج وصحــة التوثيــق.
وأخــراً ،ال يســعني إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان ،لزمالئــي أعضــاء
اللجنــة العلميــة األســتاذ الدكتــور عطيــة مخــزوم الفيتــوري ،واألســتاذ الدكتــور ارويعي
محمــد عــي قنــاوي ،والدكتــور أحمــد نجــم ،والدكتــور عبدالنــارص عــي اشــتيوي
ـال يف التواصــل مــع املــؤرخ
الــذي بــذل جهــودا ً مضنيــة ومتواصلــة عــى مــدى أيــام وليـ ٍ
الفرنــي جــان لــوي تريــوا مــن أجــل تســهيل مشــاركته يف أعمــال النــدوة.
والشــكر والثنــاء موصــول أيضـا ً إىل الســادة األفاضــل مــن أفــراد العائلــة السنوســية
الذيــن باركــوا أعمــال النــدوة ولــم يبخلــوا عــي قــط باملســاعدة والتشــجيع مــا
اســتطاعوا إىل ذلــك ســبيال والســيما الســيد عزالديــن هــال الســنويس والســيد أمــن
صفــي الديــن الســنويس والســيدة ســلوى صفــي الديــن الســنويس.
كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان إىل أهــل الجغبــوب الكرمــاء الذيــن أولونــي
عنايــة وثقــة ال أنســاها يف ظــروف كانــت صعبــة وحساســة ،لكنهــم وقفــوا كعادتهــم
وقفــة صادقــة ومخلصــة وجــادة ورائعــة وبجهــود متفانيــة إلنجــاح أعمــال النــدوة ،ولم
يبخلــوا بمــا لديهــم يف جــود الكرمــاء األفاضــل ،وســأظل أديــن لهــم باملعــروف والفضــل
بــا انقطــاع .والــيء مــن معدنــه ال يســتغرب عــى الــدوام.
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حماور ندوة :ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة
1969 - 1841
تطرح الندوة املحاور التالية مسارا ً لنقاشها :
أوالً:
ثانياً:
ثالثاً:
رابعاً:
خامساً:
سادساً:
سابعاً:
ثامناً:
تاسعاً:
عارشاً:
الحادي
عرش:

أصول السنوسية ونشأتها وتبلورها
موقــف مشــايخ األزهــر وشــبه الجزيــرة العربيــة مــن
الحركــة السنوســية وأثرهــا يف صحــراء مــر الغربيــة
وشــبه الجزيــرة العربيــة (الحجــاز)
بواعــث مجــيء اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس إىل
ليبيــا ومســارات أنتشــار حركتــه
الزوايــا السنوســية ودورهــا الدينــي واالجتماعــي
(اســراتيجية بناءهــا ،تنظيماتهــا ،مواردهــا ،شــيوخها،
أثرهــا يف البنــى االجتماعيــة)
عالقة الحركة السنوسية بالدولة العثمانية
عالقــة الحركــة السنوســية بالقــوى املحليــة يف برقــة
وطرابلــس وفــزان
األخطــار التــي هــددت الحركــة السنوســية مــن القــوى
األجنبيــة االســتعمارية والقــوى السياســية اإلقليميــة
1911 - 1843
السنوســية يف الكتابــات العربيــة واألجنبيــة (الرحالــة –
املؤرخــن العــرب واألجانــب)
دور السنوسية يف مقاومة االحتالل اإليطايل 1931 - 1911
سياســات القــادة السنوســيني يف تهدئــة خواطــر أهــايل
برقــة يف ســنوات املحــن 1916-1921
دور السنوســية يف املصالحــة والوحــدة الوطنيــة وتأطــر
هيــاكل الدولــة الليبيــة الحديثــة 1969 - 1922
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ال�سنو�سية يف كتاب امل�ؤرخ الفرن�سي جان لوي تريو:
اال�سطورة ال�سوداء ال�سنو�سية طريقة دينية �صحراوية حتت النظرة الفرن�سي
1930 - 1840
د .عبد النارص اشتيوي
املقدمة
إن اســهامات األشــخاص يف إحيــاء التاريــخ البــري ،تعتــر مــن أهــم األمــور
التــي تحــرك عجلــة التاريــخ ،بــن رسد وتفســر حتــى ملــا جــاء يف القــران ،ألنــه يدخــل يف
طــور االجتهــاد .فالخالــق ســبحانه أرســل حتــى غــر العــرب لنــر الديــن وتفســره ملــا
لــكل منــا ميزاتــه وخصائصــه .كذلــك مــا حــدث لتاريــخ ليبيــا ،فقــد ظــل يعانــي رغــم
الكتابــات الكثــرة عنــه مــن النقصــان يف مرحلــة التعــرف بشــكل كبــر عــن الحركــة
السنوســية يف الكتابــات االجنبيــة لفهــم خصائصهــا والــدور الــذي قامــت بــه وملــاذا؟
عليــه يعتــر كتــاب الربفســور جــان لــوي تريــو االســطورة الســوداء السنوســية ،مــن
اهــم الكتابــات يف راي املتواضــع الــذي كتــب عــن السنوســية الســيما مــن مصــادر
فرنســية ،ألن الفرنســيني كانــوا مــن أكثــر الســلطات احتــكاكا بالسنوســية وحــروب
الصحــراء خــر دليــل عــى ذلــك.
إن الهــدف مــن محاولــة تلخيــص هــذا الكتــاب ،هــي القــاء الضــوء عــن
السنوســية مــن مصــادر محايــدة ،والتعريــف بهــا للمهتــم بهــا وكذلــك الغــر مهتــم
عــن اهــم مراحلهــا ونضالهــا ولحظــات انتصاراتهــا واخفاقاتهــا بــكل حياديــة .أن هــذا
العمــل قــد لقــي الكثــر مــن الثنــاء مــن قبــل مؤرخــي الصحــراء الفرنســيني وهــو حقـا ً
كاســمه مجهــول واســطوري يف الوســط العلمــي الليبــي.
إن اشــكالية هــذه الورقــة تتمثــل يف معرفــة السنوســية واهــم مراحــل نشــأتها؟
وعــن كيفيــة تقديــم الكاتــب لهــا للعالــم الغربــي؟ واهــم النقــاط التــي طرحهــا املؤلــف،
وملــاذا؟ اضافــة إىل النقطــة الرئيســية عمــل ملخــص باللغــة العربيــة عــن الكتــاب
ليصبــح مــا كتــب عنهــا يف هــذه املحاولــة يف متنــاول كل متتبــع لهــا وللباحثــن بشــكل
عــام .وأن الكتــاب يتــم تقديمــه يف الوســط العلمــي الليبــي ألول مــرة.
هنــا ال يمكننــا الحديــث عــن املصــادر واملراجــع بشــكل كبــر إال القلــة القليلــة فقــط
فيمــا يخــص بعــض التوضيحــات ،فجــل التعريفــات بالكاتــب مث ـاً اخــذت منــه هــو،
امــا الكتــاب فهــو خليــط مــن مصــادر اصيلــة ســواء فرنســية أو حتــي عربيــة.
من هو جان لوي تريوا؟
جــان لويــس تريــو ،مــؤرخ فرنــي ،وأســتاذ فخــري للجامعــات الفرنســية
واالفريقيــة .متخصــص يف تاريــخ اإلســام يف املجتمعــات الواقعــة جنــوب الصحــراء
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الكــرى .إنــه أحــد الباحثــن القالئــل الذيــن عملــوا عــى تاريــخ شــاطئي الصحــراء
لتنفيــذ أطروحتــه الخاصــة بالسنوســية ،وهــي جماعــة إســامية تأسســت يف ليبيــا
والجزائــر وتشــاد والنيجــر .درس يف جامعــات ســاحل العــاج ،والنيجــر نيامــي ،وباريــس
 ،7ومارســيليا اكس-ان-بروفنــس .وهــو مؤســس صحيفــة املجلــة ،ثــم السلســلة،
واإلســام واملجتمعــات جنــوب الصحــراء( .)1لديــه العديــد مــن االعمــال حــول اإلســام يف
افريقيــا لعــل مــن أبرزهــا:
•اإلسالم واملجتمعات السودانية يف العصور الوسطى ،باريس.1973 ،
•تشــاد  .1902_1901حــرب فرنســية ليبيــة منســية؟ الطريقــة السنوســية ،تواجــه
فرنســا ،باريــس .1988
إضافــة إىل كتابــي السنوســية أحدهــم رســالة دكتــوراه عــن العالقــات السنوســية
بالســلطات الفرنســية نوقشــت يف جامعــة باريــس  ،7وكتــاب الطاهــرة الســوداء
موضــوع ورقتنــا هــذه .أيض ـا ً أرشف عــى العديــد مــن رســائل الدكتــوراه مــا يقــارب
العرشيــن رســالة دكتــوراه عــن افريقيــا واإلســام وعــن ليبيــا أيضـا ً( .)2لديــه العديد من
املداخــات املســجلة يف وزارة الثقافــة عــر موقعهــا فرنســا الثقافيــة حــول ،املجتمعــات
االفريقيــة كنشاســا الغــوس ،الصوفيــة  ،االزمــة املاليــة ،اإلســام(.)3
�سبب اختيار املو�ضوع وملاذا مت تغيري عنوان البحث من عالقات ايل الأ�سطورة ال�سوداء؟
يقــول الســيد تريــو أن ســبب اختيــاره البحــث عــن السنوســية راجــع إىل أنــه
كان يبحــث عــن موضــوع جديــد ،وأنــه دهــش مــن خــال االرشــيف الفرنــي واملقــاالت
عــن شــدة الهجمــة وعنفهــا ضــد السنوســية ،هــذه الشــيطنة تجاههــا جعلتنــي اهتــم
بدراســتها وبدراســة السياســة الفرنســية عــي االســام بشــكل عــام يف الصحــراء .وانــي
دهشــت مــن أن العالــم الثالــث نــي السنوســية ونبذهــا ،خاصــة وأن كانــت لهــا فــرة
زمنيــة طويلــة ،إذا رأينــا يف ثــاث مــن كبــار قادتهــا محمــد الســنويس ومحمــد املهــدي
وأحمــد الرشيــف ،فأنهــم مــن حيــث التوســع والنفــوذ أكــر مــن عبدالقــادر الجزائــري
وعبدالكريــم املغربــي اللــذان يتمتعــان باحتفــاالت وقــراءات بشــكل دوري.
بينمــا السنوســية التــي قاتلــت لوحدهــا ثــاث قــوي كــري فرنســا إيطاليــا
وبريطانيــا قبــل تحالفهــا معهــا زمــن احــداث الحــرب العامليــة ،إضافــة إىل نســيانها مــن
الــرد التاريخــي يف بلدهــا املتبنــي ليبيــا فــرة الثمانينــات والتســعينات ،رغــم أنهــا أحــد
اهــم الفاعلــن يف تاريــخ شــمال افريقيــا واإلســام وخاصــة دورهــا الدينــي ،كل ذلــك
دفعنــي عــي دراســتها .لقــد كتــب الســيد تريــو رســالة دكتــوراه عــن العالقــات بــن
السنوســية والفرنســية ولكــن بعــد نــره للكتــاب تغــر االســم ،فــكان رده أن مصطلــح
الظاهــرة الســوداء أفضــل وهــو بالضبــط عــن الطريقــة ،ألنــه لــم تكــن هنــاك عالقــات
بــن الطرفــن يف شــكل مراســات وتبــادل الرســائل بينهــم ،إضافــة إىل أمــور النــر.
امل�صادر واملراجع التي اعتمد عليها امل�ؤلف:
ركــز املؤلــف ،عــى الوثائــق األفريقيــة املتاحــة بمــا يف ذلــك الوثائــق باللغــة
العربيــة التــي كانــت واردة و  30منهــا تــم استنســاخها وترجمتهــا يف نهايــة املجلــد
الثانــي ،واســتكملت هــذه املصــادر عــن طريــق التســجيالت الشــفوية التــي أجريــت
عــى الفــور بــن أحفــاد املمثلــن أو الشــهود .أضافــة إىل وثائــق وزارة الخارجيــة
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الفرنســية ،األرشــيف الوطنــي الفرنــي ،وارشــيف حكومــة نيامــي النيجــر ،واالرشــيف
الوطنــي الســنغايل وكذلــك التونــي ،والعديــد مــن املراكــز البحثيــة يف فرنســا ،إضافــة
إىل مجلــدي كتــاب املــؤرخ ،انــدري مارتــل  André Martelالحــدود التونســية الطرابلســية
 ،1911_1881امــا فيمــا يخــص األرشــيف الليبــي فقــد كان احــد الغائبــن عــن العمل أوال
ألنــه غــر مســموح للباحثــن وغريهــم ،وثانيـا ً املؤلــف لــم يلــق التشــجيع بــل ،املســؤول
األمريكــي آنــذاك عــى مركــز األرشــيف الليبــي ،قــال لــه أن موضوعــه غــر مهــم وعليــه
الرتكيــز عــي الجانــب التجــاري واالقتصــادي ،إضافــة إىل أن الفرنســيني املتخصصــن يف
تاريــخ تشــاد نصحــوه بعــدم التطــرق لــه لعــدم أهميتــه ،إضافــة إىل حــروب تشــاد مــع
ليبيــا منعتــه مــن الوصــول إىل أي يشء.
ما قيل عن هذا العمل من قبل امل�ؤرخني الفرن�سيني:
يصفــه مــارك ميشــيل بقولــه (يعطينــا لويــس تريــو عم ـاً بارع ـا ً ومثالي ـا ً بــل
هــو معلــم ال يمكننــا تلخيــص كل ثروتــه)( .)4يقــول عنــه املــؤرخ جــاك فريمــو ( كل
مراجعــه حرصيــة أنهــا رفيعــة املســتوي ،كل املصــادر الفرنســية واالفريقيــة بشــكل
شــبه كامــل يف هــذا العمــل ،أنــه أحــد اهــم املراجــع حــول الطريقــة)( .)5امــا املــؤرخ
توفيــق املنســتريي فيصفــه (بحــث وتحقيــق يف غايــة الروعــة ،مصــادر مثــرة لألعجــاب،
حيــث تحــول مــن أطروحــة دكتــوراه مــن اجــل ســعادة القــاري إىل موســوعة حقيقــة
عــن العالقــة التــي دارت بــن السنوســية وفرنســا)( .)6أن مثــل هــذه املالحظــات عــن
العمــل مــن مؤرخــي افريقيــا تعتــر مــن اهــم الدالئــل عــي جــودة هــذا العمــل الصعــب.
الكتاب وحمتوياته:
مقدمة الكتاب:
يهتــم الكتــاب بدراســة الحركــة السنوســية مــن املنشــأ أي حــوايل عــام ،1837
إىل ســقوط الكفــرة وإعــادة احتــال الجنــوب مــن قبــل االيطاليــن يف عــام  ،1931وهــو
نفــس العــام الــذي شــنق فيــه شــيخ املجاهديــن عمــر املختــار .حيــث أن هــذه الدراســة
تضــم ثــاث فــروع مــن التاريــخ ،التاريــخ اإلســامي هــي طريقــة يف محورهــا ولــدت
يف مكــة يف منتصــف القــرن التاســع عــر عــي يــد الســيد محمــد الســنويس واحفــاده
مــن مواصــي الربكــة إىل الســيد محمــد إدريــس ملــك ليبيــا  ،1969_1951مكانهــا الزاوية
ايــن يتــم تعليــم اإلســام يف أرايض ذات اســتقبال وحفــاوة كبريتــن ،التاريخ االســتعماري
لــم تحــض أي طريقــة أخــري عــدا السنوســية بــاي مراقبــة وســخط مــن قبــل اإلدارات
االســتعمارية ومــن ثــم الــراع ضدهــا .األمــر الــذي دعانــا نســأل أنفســنا عــن ســبب
هــذا التعامــل الخــاص لهــا ،إضافــة ملــاذا تــم تجاهلهــا والصمــت عنهــا تقريبــا بشــكل
تــام؟ التاريــخ االفريقــي رغــم والدتهــا يف مكــة إال أنهــا تطــورت وأصبحــت ذات شــأن
وقــوة إال يف افريقيــا.
قام الباحث بعر�ض �أربع مراحل رئي�سية من الناحية الزمنية حول الكتاب:
 – ،1870_1855بــدأت عمليــة االلتقــاء بــن الفرنســيني والسنوســية يف الصحــراء ،حيــث
كانــت السنوســية مشــكل هامــي لفرنســا.
 –بعــد عــام  ،1870بــدأت املراقبــة الفرنســية تنتظــم تجــاه السنوســية ،أعــوام 1880
بــدأت األســطورة أو األفــكار الســوداء تبلــغ ذروتهــا ضــد السنوســية باعتبارهــا
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منبــع املؤامــرات واملقاومــات.
 – 1890مرحلــة الهــوس الفرنــي ضــد السنوســية ،السنوســية لــم تعــد تخيــف عندمــا
تــويل املهــدي زمــام األمــور ،بمشــاكله مــع االتــراك ،والتوجــه إىل الكفــرة  1895ومــن
ثــم غــورو عــام .1899
 – املواجهــات بــن السنوســيني والفرنســيني ،بدايــة مــن تشــاد عــام  ،1901حتــى أعوام
 ،1918رغــم ذلــك الفرنســيني لــم يتوقفــوا عــن قتــال بعضهــم يف تشــاد والنيجــر
والجزائــر .ولكــن املنعــرج الحاســم هــي أعــوام  1902_1901حــن تــم الهجــوم عــى
السنوســية يف ممتلكاتهــا ومصالحهــا ،مــن هنــا وجــب عليهــا الدفــاع عــن نفســها.
تضــم هــذه الدراســة جزئيــن أو كتابــن يتحــدث كل جــزء عــن مرحلــة مــن
مراحــل الحركــة التــي ناهــزت مــا يقــارب عــن القــرن مــن الزمــن.
ففــي الجــزء األول الــذي تــم تقســيمه إىل ثــاث محــاور رئيســية كل محــور
مجموعــة مــن العناويــن تتفــاوت مــن حيــث العــدد .الفصــل األول :النشــأة البطيئــة
للمعرفــة حــول السنوســية  ،1840-1856الفصــل الثانــي والدة األســطورة الســوداء
وذروتهــا  ،1895_1856الفصــل الثالث اســراتيجيات صحراوية للسنوســية .1901_1895
امــا الجــزء الثانــي فيحمــل الفصــل الرابــع مــن هــذا العمــل إال وهــو ،السنوســية
ووقــت تقاســم افريقيــا :الحــروب الفرنســية السنوســية ،ويختــم بالفصــل الخامــس
الــذي هــو عبــارة عــن مالحــق.
�أو ًال -م��ن التع��رف عل��ي ال�سنو�س��ية م��ن قب��ل الرحال��ة و�إن�ش��اء ا�س��طورتهم� ،إىل التو�س��ع باجت��اه واداي يف ت�ش��اد
: 1902_1837
يتحــدث الباحــث يف بدايــة األمــر عــن مقارنــة مــع جماعــة دينيــة رسيــة تدعــى
اليســوعيني يف فرنســا يف القــرن التاســع عــر أي عــام  ،1815وكيــف تــم محاربتهــا
وأنهــا خطــر عــى املجتمــع وكيــف تــم التســويق ضدها مــن قبــل املتنوريــن يف فرنســا يف
تلــك الفــرة .ومــن ثــم جمعيــة القــس ســيمونينان  Saint Simonienهــي أول الســباقني
فرنســيا يف هــذا املجــال وهــي بعثــة علميــة يف الجزائــر التــي كانت لهــا أنشــطة يف الرشق
أي املــرق العربــي ،ثــم تحــدث عــن الرحالــة االنجليــز الذيــن كتبــوا عــن السنوســية يف
بداياتهــا مــن أمثــال جيمــس هاملتــون  ،James Hamilton 1852_1852وريشــار بورتــن
 ،Richard Burton 1853ومــن ثــم عــن الكيفيــة التــي تمــت بهــا وصــف السنوســية مــن
قبــل القناصــل واملبعوثــن الفرنســيني وذلــك بالعمــل عــى شــيطنة الحركــة السنوســية،
التــي جعلــت الباحــث يطلــق عــى كتابــه األســطورة الســوداء أي بمعنــي (خرافــات
وأفــكار ســوداء) .الذيــن لفقــوا االتهامــات والكــذب ضــد الطريقــة السنوســية .حيــث
بــدأت عندمــا وصفها ليــون روش  Léon Rochesحســب الرحالــة راان  Rinيف عــام ،1855
يف كتــاب خطــر الطريقــة مــن اجــل ارســال صــورة ســوداء عــن الحركــة للمســؤولني
الفرنســيني ،إضافــة إىل عنــوان الخطــر الســنويس يف كتــاب دوفيــري عــن طــوارق
الشــمال  ،1864دوفيــري  ،Duveyrierالواقــع تحــت تأثــر ضابــط فرنــي يف الجزائــر
يدعــي وارنــر  Warnierوكيلــه الــذي حســب الباحــث انــه تحكــم يف مالحظــات دوفيــري
بعــد رجوعــه مــن مهمتــه ،وأن دوفيــري أصيــب باملــرض إىل درجــة انــه فقــد الذاكــرة
واصبــح مثــل الطفــل الصغــر ،الــذي أصبــح أمــرا ً كالســيكيا ً يف الدراســات االســتعمارية
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الفرنســية .وارنــر أحــد داعمــي الخطــاب املعــادي للسنوســية ،خاصــة فيمــا يعــرف أن
محمــد بــن عــي الســنويس ايل كــره املســيحيني وقتلهــم.
كذلــك القنصــل الفرنــي يف طرابلــس الســيد فــرو  ،Féraudالــذي حشــد
جميــع جهــوده ومعلوماتــه ضــد اإلســام والجماعــات الدينيــة خاصــة يف ليبيــا الــذي
يعتربهــا ذات تأثــر كبــر عــى كل بــاد املغــرب وافريقيــا .إضافــة إىل ريــكارد ايجــن
 Ricard Eugeneقنصــل فرنســا يف بنغــازي يف اســتمرار هــذه الخرافــة الســوداء مــن
األكاذيــب حــول السنوســية ،الــذي يعتــره املؤلــف أحــد مبتكريهــا ،ألنــه لــوال تدخــل
ايجــن بشــكل مســتمر لكانــت السنوســية بعيــدة عــن التفكــر الفرنــي .فقــد نــر
أفــكاره الســوداء أوال ً يف الوســط الفرنــي يف الجزائــر ،الــذي مــا أن أصبــح نائــب قنصــل
يف بنغــازي حتــى أصبحــت السنوســية ســبب كل املؤامرات; ،إضافــة إىل تقريــره عــام
 ،1873الجديــر بالذكــر انــه تلــق تعليمــه يف طرابلــس يف فــرة مــا وهــذا مــا جعلــه عــي
درايــة بالبــاد حســن الدرايــة .وغريهــا مــن األمــور ال يســعنا إيضاحهــا يف هــذا االيجــاز
البســيط .ومرســوم شــانزي  Chanzyالحاكــم العــام يف الجزائــر إىل جميــع إداراتــه يف
املســتعمرات عــام  1874حــول التحقيــق عــن السنوســية .فمث ـاً تقريــر حاكــم واليــة
قســطنطني يف الجزائــر يشــر إىل عــدم وجــود السنوســية لديهــم ولكــن يجــب البحــث
عنهــا خــارج حتــى نطــاق حدودنــا.
والحديــث عــن العديــد مــن القضايــا والتقاريــر واملهــام ،التــي ال يســعنا املجــال
لذكرهــا كلهــا ،منهــا عــى ســبيل املثــال ،قضيــة الرشيــف بــن محمــد ابــن تكــوك التــي
حدثــت بــن أعــوام  1876-1877والتــي تفيــد بــأن الفرنســيني جعلــوا طالبـا ً جاسوسـا ً
عنــد الرجــل يف زاويتــه يف منســتغانم ،الــذي اويش بــأن الرجــل يحــث النــاس عــي رشاء
األســلحة ،وأن ابــن تكــوك لديــه مــن التأثــر الكبــر ،وبعــد اشــهر طويلــة مــن املراقبــة
إىل أن وصــل األمــر إىل املداهمــة يف مــارس  ،1877لــم يعثــروا عــى يشء وخرجــوا بخاتمــة
لخصتهــا حاميــة وهــران بقولهــا ،لقــد تحدثنــا كثــرا ً عــن الســيد ابــن تكــوك وعــن
اســتعداده للتمــرد ولكــن كلهــا كانــت معلومــات مبالــغ فيهــا تــم نقلهــا إىل الســلطات،
وقضيــة محمــد الثنــي الغدامــي ،التــي تــم اتهامــه بمقتــل ثــاث رهبــان قــرب غدامس،
لذلــك اضطــر الرجــل ملغــادرة غدامــس يف نفــس تلــك الحادثــة األمــر الــذي جعــل أصابــع
االتهــام تالحقــه ،فمــر بمــزده إىل أن وصــل الجغبــوب الحقيقــة الحديــث عــن هــذه
القصــة يحتــاج إىل الكثــر مــن الوقــت والتفاصيــل ،لكــن فيمــا رسده الســيد تريــو أن
مــن الدالئــل وعالقــة الســيد الثنــي بالسنوســية الوطيــدة يعتــره الكثــرون يف عــره
بمثابــة الوزيــر للمهــدي فقــد رافقــه للكفــرة وغورو(قــرو) ،تاجــر مــن الطــراز العــايل،
لكــن كمــا قلنــا ظلــت هــذه التهمــة ماهــي إال نقطــة ترســيخ إضافيــة بــن السنوســية
والفرنســيني ،ألن هــذه القضيــة زادت مــن دعــوة املقاضــاة ،ولكــن األدلــة الظرفيــة
الفرديــة ينتابهــا الخطــأ.
ثــم يركــز الكاتــب بقولــه أن الفرنســيني ،خاصــة بعــد تــويل شــارل ديســري
 Charles Destréesمهــام القنصــل يف طرابلــس بــدال ً عــن فــرو عليــه كان بحاجــة إىل
خطــاب جديــد وذلــك بــن عامــي  ،1885-1896حيــث يشــر الكاتــب أن ديســري لــم
يعــد يثــق كثــرا ً يف مراســات ايجــن يف بنغــازي وادعاءاتــه حــول السنوســية ومراقبتهــم
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فمثــاً أشــار إليــه بعــدم مراقبــة االفــراد القادمــن إىل طرابلــس فاألتــراك يفعلــون
نفــس الــي .وهــذا مــا حــدث حيــث تمــت بــن عامــي  ،1889_1888أول املحادثــات بــن
السنوســيني وريــكارد ،تحديــدا ً مــع زاويــة بنغــازي يف  4مــارس  ،1889حيــث التقــي
بالســيد محمــد الزنتانــي الــذي كان يهــدف إىل تقــارب وجهــات النظــر بــن السنوســية
وفرنســا األمــر الــذي جعــل نائــب القنصــل ريــكارد مذهــوالً .حيــث يشــر الباحــث انــه
ال يــدري أن كانــت محاولــة فرديــة ام بطلــب مــن الســيد املهــدي ،خاصــة وأن الخطــر
اإليطــايل يعــد أكــر مــن الفرنــي .تحــدث عــن خــاف حــدث بــن القنصــل العــام
ديســري ونائبــه ريــكارد ،حــول املعلومــات القادمــة مــن بنغــازي ،حيــث قــام ريــكارد
بإرســال مراســلة إىل باريــس دون علــم القنصــل العــام يف طرابلــس حــول اجتمــاع ملجلس
الطريقــة يف الجغبــوب ،األمــر الــذي كذبــه ديســري بقولــه أن أحــد مــن السنوســيني لــم
يغــادر مــكان اقامتــه يف املنطقــة.
وصــول بريتــران  Bertrandإىل بنغــازي ،شــمل يف نفــس الوقــت تعيــن قنصــل
عــام جديــد الســيد الكــو  ،Lacauيف رســالة رسيــة يتحــدث فيهــا عــن تقــارب أفكارهــم
حــول السنوســية ،الــذي يــري فيــه حســن اعمــال املهــدي بعــد خالفتــه لوالــده ،إضافــة
إىل أن جعــل السنوســية كخطــر أمــر مبالــغ فيــه ،حملتهــم يف افريقيــا لديهــا طابــع
دينــي وتجــاري ليــس لديهــا أي طابــع ســيايس.
عــودة دوفيــري هــذه املــرة مــع مقتــل اعضــاء مهمــة فالتــر  Flattresالتــي
كانــت متوجهــة إىل بــاد هوجــر ،حيــث يشــر إىل أن مــن قتلهــم هــم طــوارق هوجــر
ولكــن دوفيــري بــدأ يوجهــه أصابــع االتهــام إىل السنوســيني مذكــرا ً بذلــك مقتــل
الرهبــان الثالثــة .غــر أن الســيد تريــو يثبــت مــن خــال كتابــات تلــك الفــرة أن
ادعــاءات دوفيــري معزولــة .ثــم تحــدث عــن اوج األســطورة لــدي دوفيــري خاصــة من
خــال مقالــن أول يحمــل اســم :الطوائــف واالخــوة الدينيــة يف اإلســام ،ثــم كتــب وثيقــة
أخــرى بعنــوان كيــف تحــارب الطوائــف الدينيــة؟ الــذي فيهــا يحــرض عــى قتــال هــذه
الطوائــف اإلســامية .دعــا أيضــا ً إلنشــاء مركــز للمعلومــات واالشــاعات (بروباقنــدا)
يف الجزائــر حيــث قــدم نفســه كمتطــوع عــى رأس هــذا املركــز .تحــدث أيضــا ً عــن
مجــزرة عــن مجموعــة مهمــة الرحالــة الضابــط فالتــر ورفاقــه ،الــذي اتهــم فيهــا
دوفيــري السنوســية رغــم أن املتهمــن كانــوا الطــوارق .رحلــة دوفيــري إىل طرابلــس
 1883ولقائــه فــرو .الــذي عــى ضــوء هــذه الرحلــة نــر كتابــه يف عــام  ،1884الــذي
يعتــره تريــو مــي باألكاذيــب ضــد السنوســية الــذي اطلــق عليــه وهــم عالــم .يشــر
إىل أن االيطاليــن وعــى رأســهم املســترشق نالينــو.Nallino(7) C.Aانتقــد مــا جــاء بــه
دوفيــري عــى رأســها ادعاءاتــه ضدهــا .ومهمــات اتبــاع املدرســة الجزائريــة ،ران ،Rinn
لوشــاتييل  Le Chatelierالــذي حســب الكاتــب قــدم معلومــات جديــدة حــول السنوســية
يف كتابــه األخويــة الدينيــة يف الحجــاز يف فصلــه األخــر خصــص عــن السنوســية حيــث
قــام برحلتــه بســنوات بعــد كتابــات دوفيــري ،حيــث اتهــم ادعــاءات دوفيــري بكــون
السنوســية مؤسســة رسيــة وعســكرية يف بداياتهــا.
كذلــك الرحــاالن دوبــون وكوبوالنــي  Depont-Coppolaniتقريرهــم عــام ،1897
الطــرق اإلســامية ،الــذي يعــد نســخة مــن تقريــر بريتــران كمــا وصفــه املؤلــف الــذي
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اظهــرو فيــه كــذب معلومــات دوفيــري ونائــب القنصــل ريــكارد ،إضافــة إىل كتابــات
الحشــائيش مــن تونــس ،حــن ذكــر مهمــة املركيــز دي موريس ،حيــث تعرف الحشــائيش
عــى الســيد عــي بلقاســم الثنــي أحــد أكــر تجــار غدامــس عــن طريــق الســيد طاهــر
الجــم مرتجــم لــدي الحكومــة التونســية .حيــث يذكــر الحشــائيش أن مــن افضــل النــاس
الذيــن تربطنــي بهــم عالقــات طيبــة هــم السنوســيني واهــل فــزان .ومراقبــة السنوســية
عــن طريــق الســلطات الفرنســية يف تونــس .كلهــا مواضيــع تحتــاج إىل وقــت طويــل
لرشحهــا ال يمكــن لورقتنــا هــذه أن تســعه.
انتقــل الباحــث إىل دراســة السنوســية واســراتيجيتها يف الصحــراء ،بدايــة برحيــل
املهــدي إىل الكفــرة عــام  ،1895أيضــا ً انتهــاء مــدة خدمــة ريــكارد مخــرع الخطــر
الســنويس يف نفــس الفــرة ،لــم يهتــم أحــد برحيــل الثانــي بينمــا اختيــار املهــدي للكفــرة
اســال الكثــر مــن الحــر والســبب وراء اختيــاره الكفــرة التــي تعتــر منطقــة صعبــة
الوصــول مــن القــوي الكــرى .تحــدث عــن عالقــة السنوســية بالعثمانيــن وطبيعتهــا
املتوتــرة واملفاوضــات معهــم  .)8(1889_1886ثــم تحــدث عــن التوســع الســنويس يف
جنــوب الصحــراء باتجــاه تشــاد النيجــر وغريهــا ،يف كانــم وتبيســتي وبورنــو .حتــى
وصولــوا إىل كاوار شــميندور .وواداي ،وانــه بفضــل الســلطان محمــد الرشيــف الســيما
ابنائــه وصلــت السنوســية إىل أعمــاق واداي .نهايــة رحلــة طويلــة إىل قــرو ،1901_1899
السنوســيني يف وســط مــايل بورونــو باقريمــي ،واداي .ويف نهايــة هــذا الجــزء األول
اختتــم املــؤرخ كتابــه عــن عائــدات السنوســية ألول مــرة خاصــة يف الفــرة بــن عامــي
.1901_1893
هنــاك تفاصيــل أخــرى لضيــق الوقــت ســنقوم باإلشــارة إليهــا بشــكل رسيــع،
كتقاريــر بيــار  Pilardعــام  ،1874وكســار  ،Cassard 1876ديــا بــورت  ،1877تقريــر
ابــن شــاه  ،1877تقريــر فــرو  ،1877وذكــر بشــكل موجــز الطــرق الدينيــة األخــرى
كالتيجانيــة ،والقادريــة ،والرحمانيــة .ثــم تحــدث قليـاً عــن دارفــور وعالقة السنوســية
بــي ســلطانها.
ثاني�� ًا -ف�ش��ل التفاو���ض ال�س��لمي واللج��وء للدف��اع ع��ن النف���س م��ن قب��ل ال�سنو�س��ية �إىل ال�س��قوط امل�ؤق��ت
: 1930_1901
أمــا فيمــا يتعلــق بالجــزء الثانــي مــن األســطورة الســوداء فيمكــن أن نســميه
بمرحلــة املواجهــات املبــارشة املســلحة .وهــو شــهد مرحلــة تقســيم أوروبــا ألفريقيــا،
والحــروب الفرنســية السنوســية .حيــث يبــدا الباحــث هــذا الجــزء بتشــاد بــن عامــي
 ،1901_1899منهــا محــاوالت جنتــي ومرتجمــة الجزائــري ردجيــم ،Redjem ben Zaid
لقــد أشــار الباحــث عــن محــاوالت جنتــي  Gentilالســلمية يف التواصــل مــع السنوســيني،
مــن اجــل إيجــاد حــل ودي تجعــل مــن التغلغــل الفرنــي بشــكل ســلس .إال أن كل تلــك
املســاعي بــات بالفشــل خاصــة مــع قــدوم القائــد دوســتناف  Destenaveإىل فــورت
المــي  Fort-Lamyعــام  ،1901الــذي رأي أن البــد مــن الحــرب للقضــاء عــي السنوســية،
حيــث أن مهمــة جنتــي الــذي كان يف باريــس واعتقــل ردجيــم واتهمــه بالجوسســة
لصالــح السنوســيني .حيــث بــدأت مــن عهــده املواجهــات العســكرية بدايــة يف بثــر عــايل
 9نوفمــر .1901
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حيــث يذكــر أن املهــدي كتــب للســني يحــذره مــن جــران الســوء وأن يــرد عليهــم
يف حــال وقــع هجــوم منهــم ،رغــم قــول الســيد أحمــد الرشيــف انــه كان يأمــل بعــدم
وقــوع مواجهــات مبــارشة حاليـاً .مــرورا ً بمعركــة الثانيــة يف  20ينايــر .1902دوســتناف
داهمــه املــرض فتــم تعيــن تيــدار مكانــه .كذلــك تحــدث عــن مواجهــات أخــرى يف بــر
عــايل والكفــرة وعيــدي ايــن تحالــف امليايســه مــن أوالد ســليمان مــع الفرنســيني ضــد
الطــوارق حلفــاء السنوســية ،الجديــر بالذكــر انــه هنــاك الكثــر مــن أوالد ســليمان
متطوعــن تحــت رايــة السنوســية .أشــار املــؤرخ انــه اســتفاد مــن تقريــر محمــد
ابوعقيلــة ( )632_624خليفــة الربانــي عــى رأس القــوات السنوســية ايــن يتمتــع بثقــة
قــادة السنوســية خاصــة مــن الســيد أحمــد الرشيــف الــذي تــويل القيــادة بمجــرد وصول
خــر وفــاة املهــدي يف قــرو  ،1902للتنســيق بــن العــرب والطــوارق خوف ـا ً مــن الفتنــة
فلــم يجــدوا فيــه إال ذلــك ،هــذا التقريــر الــذي وجــده أحــد الضبــاط الفرنســيني يدعــي
بــودان  Baudinيف  20ديســمرب  ،1902عــي جثــة ابوعقيلــة يــروي فيــه تفاصيــل ســر
االحــداث لقادتــه ،إال انــه وجــد الرتجمــة الفرنســية منــه وربمــا يحتمــل فيــه املغالطــات
واالخطــاء كمــا هــو الحــال مــن كثــرة املعلومــات الخاطئــة عــن السنوســية.
ثــم يف بوركــو  1913_1902معقــل السنوســية ،حيــث يصــف عــام  1902بالعــام
الكارثــي للحركــة أينمــا خــرت بــر عــايل وفقــدت اتباعهــا ومــوت املهــدي .حيــث
انتقــل الســيد احمــد إىل الكفــرة مــارس  ,1903ومــن ثــم تحــدث عــن حــرب الصحــراء
بــن كانــم وبوركــو أعــوام  .1911_1903تحــدث فيهــا عــن تفاصيــل املعــارك وغريهــا
تحتــاج إىل وقــت أطــول للــرح.
ثــم تحــدث عــن فــرة التفــاوض التــي حدثــت بــن السنوســية والفرنســيني
بقيــادة بونييــل دو ميزيــر  Bonnel de Mézièresمستكشــف ورحالــة فرنــي قــدم
فعــام  ،1893هــذه الشــخصية كانــت عــى عالقــة مــع تاجــر يدعــي يس عبداللــه خــال
منــدوب الودايــن يف القاهــرة ،كانــت لــه عالقــة ممتــازة مــع الســيد أحمــد الرشيــف
وســلطان واداي ودارفــور ،هــذا التاجــر كان هدفــه الحصــول عــي امتيــازات لتجارتــه
يف واداي .يقــول جــان لــوي أن مــن بــدأ باالتصــال أوال هــم الفرنســيني عــن طريــق
هــذا الوســيط بطلــب مــن التاجــر املــري .حيــث نجــح الخــال يف  07ابريــل 1911
مــن الحصــول عــى رســالة مــن الســيد أحمــد الرشيــف يلــوم فيهــا الفرنســيني عــي
سياســتهم ضــد االخــوة السنوســية .وبعــد رســالة الســيد أحمــد الرشيــف الــذي رأتهــا
الســلطات الفرنســية خاصــة وزيــر املســتعمرات ،تهكمــا عليهــا وأن الســيد مثــل دور
الضحيــة بســبب تغلغلنــا يف افريقيــا وأن سياســة فرنســا ليســت ســلمية عــي عكســه.
ويف نهايــة املطــاف معــارك بــر عــايل خاصــة وأن السنوســية رفضــت التحالــف مــع
فرنســا .إضافــة إىل وصــول االتــراك إىل املنطقــة اخــر كل يشء.
االتــراك يف تبســتي وبوركــو  .1911_1910أن مــن اهــم أســباب قــدوم االتــراك إىل
بوركــو كانــت رغبــة مجمــد الســني وســامي بــاي حاكــم فــزان اللــذان ارادا وضــع حــد
للفــويض مــن قبــل البــدو وكذلــك قطــع الطريــق عــي الفرنســيني .ولكــن لــم يلبثــوا إال
أن انســحبوا منهــا عــام  .1913_1912احتــال بوركــو مــن قبــل فرنســا  .1913حملــة
بوركــو نوفمــر  - 1913ينايــر  ،1914بقيــادة الرجــو .Largeau
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اخــر محاولــة للتفــاوض حيــث كانــت رســالة مــن قبــل الســيد محمــد العابــد ،يف 5
فربايــر مــن الكفــرة  1914حــول مصــر محمــد الســني وعائلتــه ،ألن الســيد أحمــد
الرشيــف كان يف اجدابيــا .الحقيقــة الفرنســيني اعربــوا عــن انفتاحهــم للتفــاوض إذا
كان قــادة السنوســية ذو نوايــا حســنة ،قامــت بنــات املهــدي بإجبــار الرســول (عبداللــه
الغريانــي احــد املســاجني لــدي الفرنســيني) بالتوجــه إىل اجدابيــا ايــن يقيــم الســيد
أحمــد الرشيــف ال عطائــه الرســالة .وبعــد مــي شــهر قــام الســيد أحمــد الرشيــف
بإرســال رســالة إىل الحاكــم الفرنــي مــع الســيد عبداللــه الغريانــي وكلــف الســيد أحمــد
الرشيــف الســيد عبداللــه الشــيخي بمرافقتــه حتــي فــورت المــي .يف يوليــو  .1914حيــث
وصــوال يف نوفمــر  1914إليهــا وســلموا رســالته إىل الجنــرال الرجــو  ،حيــث هاجــم فيهــا
الســيد أحمــد الرشيــف الفرنســيني بقولــه بانكــم لــم تحرتمــوا تعهداتكــم .حيــث قــال
لــه اننــا ســنحرتم حركــة التجــارة وفيمــا يتعلــق بباقــي القضايــا سنناقشــها مــع
حكومتكــم .إال أن الحــكام الرجــو اخــره مــع مرســوليه أن كل مفاوضــات ســتكون مــن
فــورت المــي أوالً.
الخــوف الكبــر يف الصحــراء وقــت الفالقــة ،ثــم تحــدث عــن الجهــاد يف برقــة
أينمــا كان هــدف السنوســية هــو الجهــاد ضــد االيطاليــن ،وتحالفهــم مــع االملــان
واألتــراك يف الحــرب العامليــة األويل .التــي انتهــت بمغــادرة الســيد أحمــد الرشيــف للبــاد يف
أغســطس  1918إىل النمســا ومــن ثــم إســطنبول ،واســتلم الســيد محمــد إدريــس زمــام
األمــور .الجهــاد يف طرابلــس ،التــي لــم تكــن للسنوســية فيهــا قاعــدة ســيطرة .فــزان
كانــت قاعــدة االنطــاق لهجــوم السنوســية ،حيــث كانــت زواياهــا لفــرة طويلــة تمــد
السنوســية باإلمــدادات.
ومــن ثــم املواجهــات الفرنســية السنوســية يف الصحــراء الوســطي ،انتصــار
السنوســيني يف غــات وجنــات  1916وارس قائــد الحاميــة لوبيــر .هنــا نأتــي إىل قصــة
الراهــب االب دو فوكــو  ،Père de Faucauldالحقيقــة رسدت هــذه الحادثــة يف رســالة
الدكتــوراه الخاصــة بــي أينمــا طرحــت يف جلســات الربملــان الفرنــي حــول فــزان وتعيني
إدريــس الســنويس كملــك عــى ليبيــا ،حــن رسد النائــب جــاك بــوردو هــذه القصــة
باتهامــه السنوســيني ،إال أن جــان لــوي يــري أن مقتلــه لــم يكــن مــن قبــل السنوســيني
وهــو قتــل مــن قبــل اشــخاص مــن الطــوارق يعتقــد أنهــم يميلــون للسنوســية ،وأن
االب كان يف طابعــه عســكري وهــي اخــر االســاطري يف نهايــة القــرن التاســع عــر التــي
تــم إلصاقهــا بالسنوســية ،حيــث يذكــر الراهــب أن قــوات السنوســيني بعيــدة والقــوات
الفرنســية تحــرس الحــدود واملنطقــة هادئــة ،يف بــاد هوجــر أو األحجــار كان ذلــك بــن
أكتوبــر ديســمرب  1916وهــو تــم قتلــه يف  1ديســمرب  .1916وكذلــك تحــدث عــن كواســن
مــن الطــوارق رجــل السنوســية الــويف يف فــزان  ،1917_1916فهــو مديــن للسنوســية
بالكثــر وســيطرتها عــى فــزان خــال الحــرب العامليــة األويل وحمالتهــا يف غــات وفــزان،
وهــو اكثــر مــن يمثــل التحالــف مــع السنوســية مــن الطــوارق.
والحديــث عــن الجهــاد يف اغاديــس رغــم قــر الفــرة بدايــات  1916نهايــة
 ،1917والحــرب يف حــوض ايــر يف النيجــر  Airالتــي لوجدهــا اخــذت مــا يقــارب ال100
صفحــة يف هــذا العمــل .إىل مقتــل كواســن يف عــام  .1919ثــم عــن مهجــري الطــوارق يف
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تبســتي بــن أعــوام  ،1919-1920إىل محاولــة الثــأر بواســطة فونــا عــام ،1927-1929
الــذي لــم يخضــع للفرنســيني بــل ذهــب إىل الكفــرة تحــت قيــادة السنوســية والســيد
محمــد العابــد رغــم محاولتــه التقــدم جنــوب الصحــراء إال أنــه وضــع اســرا ً ومــات
يف ســجن نيامــي يف ديســمرب  .1929ومــن ثــم اخــر إشــارة يف العالقــات الفرنســية
السنوســية لجــوء ســيدي العابــد إىل تشــاد  .1929إىل وصــول االيطاليــن إىل الكفــرة يف
عــام .1931
ويف نهايــة الجــزء الثانــي ،تأتــي الخاتمــة العامــة بتفاصيــل هــذا العمــل ،ومــن
ثــم تسلســل زمنــي بســيط يعــرض اهــم ابــرز االحــداث التاريخيــة مــن قــدوم الرحالــة
إىل وفــاة الســيد محمــد العابــد يف تشــاد عــام  ،1941إضافــة إىل املالحــق حــوايل  25ملحــق
بــن رســائل وخرائــط ،إىل قائمــة املصــادر واملراجــع التــي تأتــي يف حــوايل ال 50صفحــة.
خامتة الكتاب:
يختتــم الباحــث كتابــه عــن اهــم املراحــل التــي مــرت بهــا السنوســية ،وكيــف
انتقلــت مــن طريقــة ســلمية إىل سياســية عســكرية ومــن ثــم إىل دولــة ،وكيــف كان
اكتشــافها مــن قبــل الفرنســيني بدايــة بليــون روش عــام  ،1855ومــا كانــت عليــه
مــن قــوة وانتشــار يف تلــك املنطقــة الشاســعة يف تونــس والجزائــر وتشــاد والنيجــر،
وحروبهــا ضــد القــوي الكــرى أهمهــا إيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا ،إنهــا فاقــت ممالــك
تشــاد وكل مــا كان تحــت نفــوذ عبــد القــادر الجزائــري وعبــد الكريــم املغربــي .وظهــور
األســطورة الســوداء مــن قبــل ريــكار ودوفيــري وفــرو ،ورصاعهــا مــع الفرنســيني
بدايــة عــام  .1902_1901وحروبهــا مــع الفرنســيني إىل بدايــات الحــرب العامليــة األويل
ومــن ثــم الــراع مــع االيطاليــن إىل ســقوط الكفــرة يف عــام  .1931كذلــك وصــف
طبيعــة العالقــة بــن الجانبــن التــي فاقــت ذروتهــا مــن الناحيــة التجاريــة .وبعــد
ســنوات جــاءت الحــرب العامليــة الثانيــة وتظهــر مــن جديــد السنوســية عــى الســاحة
إىل أن حصلــت عــى امــارة برقــة يف عــام  1949ومــن ثــم اســتقالل ليبيــا تحــت قيــادة
الســيد محمــد إدريــس الســنويس يف عــام .1951
اخلامتة

ليــس هنــاك مجــال للشــك بالقــول أن مــا قدمــه املــؤرخ جــان لــوي تريــو مــن
احــداث حــول السنوســية ،طــوال قــرن مــن الزمــن يعتــر مــن أحــد املصــادر املهمــة
حولهــا كمــا أشــار إىل ذلــك بعــض مــن مؤرخــي فرنســا ،يف حقيقــة األمــر أن اغــرب مــا
يثــر الدهشــة عنــد قراءتــه وتصفحــه هــي الطريقــة التــي بــن بهــا الباحــث كميــة
االخبــار املغلوطــة التــي تــم نرشهــا ضــد السنوســية وكيفيــة التحقــق مــن ذلــك ،حقـا ً
انــه عمــل جبــار يجــب أن تتــم ترجمتــه إىل اللغــة العربيــة لكــي يتــم إيضــاح كثــر مــن
الحقائــق املخفيــة عــن تاريــخ الحركــة السنوســية.

24

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

املالحق

()1

شجرة العائلة السنوسية

()2

مناطق سيطرة السنوسية وتوسعها خالل قرن من الزمن(.)3
(((  -تجدر اإلشارة أن املالحق خاصة بالباحث وغري موجودة يف كتاب جان لوي تريوا األسطورة السوداء السنوسية.
(2) Archives du MAE La Courneuve, dossier n°49 la Sanussiya 1947-1950.
(3) Archives du MAE La Courneuve, dossier n°49 la Sanussiya 1947-1950.
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.)4(مركز السنوسية يف عيك كالك

.)5( نخيل وبوابة برئ عاليل
(4) Le journal, La Dépêche de l’Illustrée coloniale, p8.
(5) Le journal, La Dépêche de l’Illustrée coloniale, p5.
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مركز السنوسية يف فايا تشاد ،بعد تدمريه من قبل الفرنسيني

()6

مساجني سنوسيني مكبلني بلكركان(.)7
(6) Le journal, La Dépêche de l’Illustrée coloniale, p10.
(7) Le journal, La Dépêche de l’Illustrée coloniale, p12
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هنري دوفيريي عراب االشاعات املغلوطة ضد السنوسية

الجنرال الرجوا خصم السنوسية يف تشاد

()8

()9

(8) www.Gallica.fr
(9) Le journal, La Dépêche de l’Illustrée coloniale, p
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امل�صادر واملراجع

1- http://www.ethnographiques.org/2011/Saint-Lary-Samson-Triaud#1
2- http://www.theses.fr/fr/?q=Jean-Louis%20Triaud&fq=dateSoutenance
3- https://www.franceculture.fr/personne-jean-louis-triaud.html
4- Michel Marc. Triaud (Jean- Louis) : La légende noire de la Sanussiya. Une
confrérie musulmane saharienne sous le regard français (1840-1930). 2 vol. In:
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n°318, 1er trimestre 1998. pp.
136-138;
5- Frémeaux Jacques. Jean-Louis Triaud, La légende noire de la Sanûsiyya. Une
confrérie musulmane saharienne sous le regard français (1840-1930). In: Annales. Histoire, Sciences Sociales. 52ᵉ année, N. 1, 1997. pp. 192-194
6- Monastiri Taoufik. Jean-Louis Triaud, La légende noire de la Sanûsiyya. Une
confrérie musulmane saharienne sous le regard français (1840-1930). In: Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°79-80, 1996. Biens communs,
patrimoines collectifs et gestion comunautaire dans les sociétés musulmanes. pp.
302-303;
7- Turin, Italie, 16-02-1872 Mort : Rome, 25-07-1938, A écrit aussi en latin,
français et arabe, Orientaliste, linguiste et historien. - Membre fondateur, Istituto
per l’Oriente, Rome (1921), fondateur de la revue “Oriente moderno” (1921). Membre de l’Académie des Lincei. (https://data.bnf.fr/fr/12570221/carlo_alfonso_nallino/)
8- Si... Ahmed Al-Sahrif: (Les Turques sont l’avant garde des chrétiens. Dès
qu’ils rentrent dans un endroits, les chrétiens y entre aussi.) الســيد احمــد الرشيــف
 يدخــل، بمجــرد دخولهــم يف اي مــكان،(االتــراك هــم طليعــة او حامــي املســيحيني
)املسيحســن خلفهــم ايضــا
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الدعوة ال�سنو�س َّية
العوامل امل�ؤثرة يف تكوين �شخ�صية الإمام الإ�صالحية
د .إدريس فضيل الحدَّاد

وبعــد:

املقدمة
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى صفــوة خلــق اللــه أجمعــن،

فإنــه رغبــة منــا يف املســاهمة يف رشف املشــاركة يف هــذه النــدوة العلميــة املباركة،
حــول دعــوة محمديــة كانــت عــى وطننــا خـرًا وبركــة ،وعــى عاملنــا اإلســامي يقظــة
ً
ونهوضــا مــن الشــعور باإلحبــاط والتخلــف ،ورغبــة يف اإلصــاح يف الديــن
مــن الســبات،
ً
ً
والدنيــا ،ثــم وقوفــا صفــا واحــدا ملقاومــة االســتعمار ،عــى مــدى عقــود ،دون كلــل
وال ملــل ،حتــى رضب شــعبنا الليبــي خاصــة ،أروع أمثلــة البطولــة والجهــاد ،يف ســبيل
الديــن واألرض والعــرض ،ممــا نــراه هــو أعظــم آثــار الدعــوة السنوســية ،ثــم مــا أعقــب
ذلــك مــن اليقظــة والنهــوض والتحــرر -الــذي لــم يقــف عنــد شــعبنا -ولكنــه تجــاوز
الحــدود إىل أقطــار الشــمال اإلفريقــي جملــة .خــل عنــك تلــك النهضــة العلميــة الفريــدة،
التــي جــاءت ثمــرة للدعــوة عقــب االســتقالل مبــارشة.
ً
واعرتافــا بالفضــل ألهلــه ،رأينــا أن نســاهم يف ندوتكــم هــذه بجهــد
لذلــك كلــه،
املقــل ،فاخرتنــا العوامــل التــي واكبــت ظهــور ابــن الســنويس ،بعقلــه الواعــي وتفوقــه
العلمــي ،وبصريتــه النافــذة يف النظــر إىل املســتقبل ،فحــدت بــه لتحمــل أعبــاء إصــاح
ديــن اللــه ،والنهــوض بدنيــا النــاس .وإننــا لنأمــل أن نوضــح بعــض تلــك العوامــل.
والله املستعان
�أوال :التعريف بال�سنو�سية
أمــام الضعــف الــذي اســتوىل عــى الدولــة العثمانيــة ،يف عصورهــا املتأخــرة،
وعجزهــا عــن دفــع الــر عــن رعاياهــا وعــن بالدهــم ،فقــد املفكــرون مــن املســلمني
أملهــم يف الدولــة ،وراحــوا يهتمــون بإصــاح العالــم اإلســامي إصالحــا داخليا ،فنشــطت
الجماعــات والطــرق الصوفيــة وغريهــا إىل ذلــك ،ولــو أن أكثــر هــؤالء لــم يفكــروا يف
االنســاخ عــن دولــة الخالفــة ،أمــا يف أن يكــون اإلصــاح اإلســامي باعثــا عــى إحيــاء
الدولــة نفســها ،ومــن ثــم عودتهــا إىل االضطــاع بأعبــاء العمــل العظيــم ،الــذي وضعــه
التاريــخ عــى عاتقهــا(.)1
وليــس مــن ريــب يف أن قيــام محمــد بــن عبــد الوهــاب ،إىل الدعــوة اإلســامية ،يف
القــرن الثامــن عــر ،هــو البــادرة األوىل لهــذا الشــعور ،الــذي بــدأ املفكــرون واملصلحون
يحســون بــه ،ومــن ثــم يتلمســون الطريقــة لإلحيــاء(.)2
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ثــم جــاءت يف إثــر الوهابيــة ،الدعــوة السنوســية ،التــي شــهد املؤرخــون أنهــا
واحــدة مــن أهــم الحــركات التــي ظهــرت يف العصــور الحديثــة ،وأنهــا إنمــا ظهــرت
نتيجــة لضعــف املســلمني ،وضغــط العالــم املســيحي عــى البــاد اإلســامية(.)3
وضغــط العالــم غــر اإلســامي عــى العالــم اإلســامي املشــار إليــه ،هــو يف
الحقيقــة قديــم منــذ عهــد ابــن تيميــة ،ويتمثــل حينــذاك يف هجــوم الصليبيــن عــى
الــرق ،منــذ القــرن الحــادي عــر إىل القــرن الثالــث عــر ،ثــم تمثــل يف عهــد ابــن
عبــد الوهــاب وعهــد ابــن الســنويس ،يف هجــوم االســتعمار الغربــي عــى رقعــة العالــم
اإلســامي ،وظهــر أثــر ذلــك عــى آراء ابــن الســنويس التــي اســتمدها مــن الحركتــن،
ويعتــر ذلــك رد فعــل لعوامــل واحــدة متشــابهة كمــا ســنرى .وبــدا ذلــك اإلحســاس
عنــد الســنويس يف مرحلــة مبكــرة ،ففــي صبــاه هزتــه أوضــاع بلــده الجزائــر وفســاد
حكــم الــرك فيــه ،وتأثــر للتقــدم املســيحي يف أفريقيــا الوثنيــة ،وتألــم لقعــود املســلمني
عــن القيــام بواجبهــم يف الدعــوة إىل اللــه ،ثــم زادت تلــك املشــاعر حيــال الحــكام ،مــع
ســياحته حينــذاك يف املغــرب ومــر والحجــاز( .)4باإلضافــة إىل نســبه اإلدريــي ،وتلــك
أوىل املؤثــرات التــي ســنفصلها.
وعــى ذلــك يخطــئ كتــاب اإلفرنــج ،حــن يعتــرون السنوســية إحــدى الطرائــق
الصوفيــة فحســب ،وحــاول الطليــان فيمــا مــى تعزيــز هــذا االعتقــاد ،ألهــداف
سياســية أهمهــا رصف أذهــان ســواد النــاس ،عــن التفكــر يف أصــول السنوســية
الحقــة ،والتســليم بأنهــا مادامــت طريقــة مــن الطــرق الصوفيــة ،فهــي بعيــدة كل
البعــد عــن العنايــة بغــر شــؤون الديــن ،بــل ال يحــق لهــا أن تلتفــت ملطالــب الحيــاة
الدنيــا .واملقصــد الســيايس البعيــد مــن وراء ذلــك ،هــو أن أتباعهــا ينبغــي أال يتطلعــوا
يومــا مــا ،إىل أن الدعــوة قــد تتحــول إىل حكومــة عتيــدة ،توحــد لهــم بالدهــم وترفــع يف
العاملــن شــأنهم .ذلــك األمــل الــذي كان يتطلــع إليــه الليبيــون ،منــذ زمــن بعيــد .ومــا
كانــت السنوســية لتقــر اهتمامهــا عــى شــؤون العبــادة ،مــن غــر نظــر يف أحــوال
الشــعوب التــي أخــذ اإلخــوان السنوســيون عــى عاتقهــم إرشــادها ،حتــى تتحــرر مــن
قيــود الجهالــة والتخلــف(.)5
ا�ستقرار ال�سنو�سية يف برقة:
ملــس ابــن الســنويس قبــوال لدعوتــه يف برقــة ،ألســباب تعــود إىل كثــرة املنازعــات
بــن القبائــل واألفــراد ،مــع ارتخــاء يــد الســلطة عــن حفــظ األمــن يف اإلقليــم ،كمــا
أحــس بالغفلــة الشــديدة تشــيع يف اإلقليــم ،ممــا يجعــل الحاجــة ماســة عنــد أهــل
برقــة ،إىل التوجيــه الدينــي واالجتماعــي ،ولعــل خــر مــا يعــر عــن تلــك الحالــة مــن
التخلــف والخصومــات ،هــو الشــعر الــذي انــرى ليوثــق تلــك الفــرة ،فهــا هــو الشــاعر
املعــارص لهــا يقــول ،وهــو يف معــرض الحديــث عــن متاعبهــم ،قبــل ظهــور السنوســية
فيــه ،ثــم أثرهــا يف إصــاح أحوالــه:
إِذَا مَ ــا دُعُ ــوْا يَوْمً ــا إ ِ َل َش ِّ
َرأَيْـ َ
ـت ا ْلمَ نَايَــا ا ْلحُ مْ ـ َر تَعْ لُــو ا ْلمَ ذَا ِكيَــا
ــن َغــا َر ٍة
ِــي ،ال َ ي ََخ ُ
َ
َف َكـ ْم ِمـ ْ
ــون عَ ادِ يَــا
اف
ـن حَ ِريـ ٍم َقـ ْد أَبَاحُ ــوا وَأَجْ حَ ُفــوا
ِبمَ ِ
ــال َغن ٍّ
سـوَدِ ال َّلـو ِْن خِ ْل َقـ ً
ـوس ا ْلعِ ْل ـ ِم أَبْيَـ َ
َف َكـ ْم ِمـ ْ
ـول أ َ ْ
ـض َ
َك َســا ُه َلبُـ َ
ـة
صافِ يَــا
ـن جَ هُ ـ ٍ
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ـاب أ َ ْشــعَ َ
يَبُــو ُل عَ ـ َ
ث حَ افِ يَــا
ـى األَعْ َقـ ِ
صبَــحَ نَجْ مً ــا ِف ا ْل ِهدَاي ِ
َفأ َ ْ
َــة عَ ا ِليَــا

َو َكــ ْم بَــد َِويٍّ ِف ا ْل َفــاَ َ
خ ْل َ
ــف نُوق ِ
ِــه
تَالَ َفــا ُه ِف مَ هْ ــوَى َّ
الضالَ َل ِ
اويًــا
ــة َه ِ
ومن خالل دراسة مصادر السنوسية تبني أنها:
•لــم تكــن حركــة قوميــة محصــورة يف قــوم معينــن ،بــل حركــة دينيــة عامــة يف
برقــة وطرابلــس وتونــس ،ومراكــش ومــر والحجــاز والســودان ،وغــرب ووســط
أفريقيــا.
• ليست لنرش فكرة فحسب ،بل عنيت بالتطبيق.
• ليست دعوة لالنقطاع للعبادة ،بل للعبادة والسعي يف الحياة معا.
• ليســت دعــوة لالستســام والتــواكل ،بــل التــوكل وإعــداد اإلنســان بتعليمــه الرمايــة
والســاح ،للدفــاع عــن نفســه وأمتــه.
•اســتفادت بطلــب الرجــوع إىل اللــه ،وباالستشــهاد باآليــات يف تصفيــة النفــوس،
والربــاط الروحــي واألمــن وفــض الخصومــات ،وأخــذت مــن غنــي لفقــر ومــن
عالــم لجاهــل ،وكانــت مثــاال يف الصفــاء والزهــد ،والتضحيــة واإلقنــاع وتجنــب
الشــدة والعنــف(.)6
فمن هو م�ؤ�س�سها:
هــو اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس ،يتصــل نســبه بمؤســس دولــة األدارســة
باملغــرب ،إدريــس األول بــن عبــد اللــه بــن الحســن املثنــى ،بــن الحســن الســبط بــن عــي
بــن أبــي طالــب ،فهــو إذن رشيــف النســب نبيــل الحســب ،ولــد يــوم االثنــن  12مــن
ربيــع األول  1202املوافــق  25مــن ديســمرب  ،1787مــن أرسة جزائريــة األصــل واملولــد،
وتشــتهر أرستــه بأنهــا محضــن علمــاء رجــاال ونســاء(.)7
والدته يف بيت �شريف ون�ش�أته:
ومــن العوامــل التــي أثــرت يف شــخصيته ،والدتــه يف بيــت رشيــف ،مشــهور
باملعرفــة واألصالــة ،ومــن املتوقــع أن الغــام فكــر يف كونــه حفيــدا للنبــي  ،rوفكــر
بأجــداده األدارســة الذيــن حكمــوا املغــرب ،وقــد جــاء ميــاده موافقــا لتاريــخ املولــد
النبــوي ،وأســماه أهلــه عــى اســم النبــي  ،rويــكاد يكــون يف حكــم اليقــن ،أن الصبــي
وقــد ألــم بعظمــة املســلمني فيمــا مــى ،كان ضعفهــم يؤثــر يف نفســه ،ليســأل كيــف
ســقطت األمــة يف هــوة الــردي ،بعــد أن كانــت تغــزو وتفتــح ،وهــا هــي اليــوم تتعــرض
هــي نفســها ،للســلب والغــزو والضعــف والهــوان.
وهــذه أشــياء صغــرة ولكنهــا تؤثــر يف شــخصية الصبــي عــادة ،بالرغــم مــن
صغرهــا ،ولذلــك فمــن املتوقــع أنــه شــعر بــأن مــن واجبــه ،الســر يف طريــق مســتوحى
مــن أمجــاد أجــداده ،الذيــن رفعــوا رايــة الديــن ،واقتــدوا بســلوك النبــي األمــن ،وأن
عليــه أن يمــي يف طريقهــم.
وبــرز اهتمامــه بتاريــخ أجــداده ،يف كتابــه (الــدرر الســنية يف أخبــار الساللــــــة
اإلدريســية)( ،)8وهكــذا فالنســب واملولــد ،قــد يكــون لهمــا أثــر قــوي ،يف إشــعاره
بمســؤولية اإلصــاح.
فرتة طلبه العلم:
بــدت أمــارات الــذكاء عــى ابــن الســنويس ،يف ســن مبكــرة ،حتــى لفتــت أنظــار
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معارصيــه إليــه ،وقــد أقبــل عــى العلــم بشــغف ،ينهــل مــن معينــه ،وقــى وقتــا ليــس
بالقصــر ،يفكــر فيمــا تعلمــه ويف األوضــاع املحيطــة بــه.
والظاهــر أنــه كان يف صبــاه يميــل إىل االنــزواء واالنفــراد ،ويمــي وقتــه بالتأمــل
والتفكــر( ،)9ويف دور طلبــه العلــم أدرك ابــن الســنويس ،أن العالــم اإلســامي أصبــح
بحاجــة إىل اإلصــاح ،فاتجهــت همتــه القعســاء نحــو هــذا األمــر ،وحفــزه عــى طلــب
العلــم واالســتزادة منــه ،فانتقــل إىل فــاس(.)10
وخــال فــرة الدراســة التــي أمضاهــا يف فــاس ،وضحــت بشــكل بـ ّ
ـن ،االتجاهــات
اإلصالحيــة يف شــخصيته الفكريــة والعلميــة ،وتبلــورت أفــكاره يف التجديــد واإلصــاح،
ويمكــن مالحظــة خطــوط رئيســية رســمت بوضــوح يف شــخصيته ،إبــان تلــك الفــرة،
وبقيــت بــارزة طــوال حياتــه ،ولذلــك يمكننــا اعتبارهــا املرحلــة الثانيــة ،التــي بــدأت
فيهــا شــخصيته بالتكامــل ،ولــو أن هــذا التكامــل لم يتــم إال بعــد انتهائهــا بســنوات(.)11
تدري�سه يف فا�س وخروجه �إىل ال�شرق:
حــن ظهــرت قدراتــه العلميــة ،أســندوا إليــه مهمــة التدريــس يف جامــع القرويني،
فــرزت مواهبــه وخاصــة كمــؤرخ يمتــاز بغــزارة معلوماتــه ،ويعتــز بتاريــخ أجــداده
وكان يحــر اإلمامــة يف قريــش( .)12وهــو أيضــا معلــم ّ
يبســط املعلومــة ،ويوصلهــا
إىل طالبــه ومســتمعيه بســهولة ،وهــو يف الوقــت نفســه فقيــه متصــوف ،يجمــع بــن
طريقتــي العلمــاء واألقطــاب ،وهــذا الجانــب التعليمــي مــن أبــرز جوانــب شــخصيته
الفكريــة( .)13ولــم تكــن الحكومــة املعــارصة لتغفــل عــن هــذه النغمــة الجديــدة،
بــل رسعــان مــا تنبهــت حكومــة فــاس إىل خطــر دعوتــه ،وتلمســت الخطــر مــن
جانبهــا ،وخشــيت الحكومــة أن تتحــول دعوتــه إىل دعــوة سياســية ،تعصــف بالحكــم
والســلطان(.)14
وهنــا بــدأ يتحــول مــن شــاب حالــم إىل رجــل مجــرب ،فقــام بحركتــه فأثــرت
فيهــا عوامــل عديــدة( .)15قــال البهــي :إنــه تأثــر بأحــوال العالــم اإلســامي يف عــره،
التــي أشــعرته بضعــف املســلمني اقتصاديــا وخلقيــا ودينيــا واجتماعيــا ،كمــا أشــعرته
بضعــف الخالفــة العثمانيــة ،ثــم إن زياراتــه بعــد ذلــك ،أطلعتــه عــى أحــوال املســلمني
ونجــاح املســيحية يف إفريقيــة .أمــا عــن الخالفــة فقــد كان يراهــا قــد ضعفــت ،ورغــم
محاولتهــا اإلصــاح يف شــؤونها ،كانــت قــد تدلــت وتأخــرت بحيــث لــم يعــد فيهــا رجاء،
لكنــه كان يأمــل أن تصلــح هــي ،متــى صلــح العالــم اإلســامي ،ومــن ثــم يجــب أن
تظــل دولــة الخالفــة قائمــة(.)16
تفكريه يف حال امل�سلمني:
وكان يف مرحلــة طلبــه العلــم ،يتمثــل الغايــة التــي يــود أن يتهيــأ لهــا ،وينتهــي
إليهــا مــن خــال البيئــة ،التــي ولــد فيهــا والجــو الــذي كان يتنفســه صغــرا ،وهــي
أن يكــون عاملــا داعيــة ،وهــذا االتجــاه جعلــه كثــر التأمــل يف حالــة املســلمني ،فــكان
يمــي وقتــه يف التفكــر فيمــا حولــه ،مــن أحــوال املســلمني ،وانتهــى إىل وجــوب العمــل
مــن أجــل الديــن ،وتوحيــد صفــوف املســلمني ،ألن العالــم اإلســامي مريــض ،ويف حالــة
تدهــور مخيــف ،ووصــل إىل أن هــذا التدهــور ،مــا هــو إال نتيجــة لخمــول العلمــاء،
وانرصافهــم إىل الراحــة والدعــة ،وابتعادهــم عــن إجهــاد الجســم والعقــل ،يف نــر كلمــة
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اللــه تعــاىل ،وإحيــاء نــور اإلســام .
وزاد مــن إحساســه بســوء األوضــاع ،دراســته عــى أيــدي كبــار العلمــاء يف
بلــده ،وكلهــم عــى معرفــة دقيقــة بأوضــاع البلــد وأحــوال الحــكام ،وســمع منهــم آراء
الرشيعــة فيمــا يجــري منأحــداث ،ومــن أســوأ تلــك األحــداث ،مقتــل أحد كبــار أســاتذته،
وهــو ابــن القنــدوز ،الــذي قتــل عــى يــد الحاكــم الرتكــي هنــاك ،وأظهــر ذلــك العالــم
الشــهري ،صــرا وشــجاعة تناقلتهــا املصــادر واألجيــال ،فكانــت تلــك الحادثــة ،واحــدة
مــن أعظــم أثــار العلمــاء يف نفســية ابــن الســنويس(.)18
()17

ثانيًا :ملاذا االجتاه �إىل الإ�صالح:
اصطلحــت جملــة عوامــل حــول الســيد ابــن الســنويس ،جعلتــه يتجــه إىل الدعــوة
لإلصــاح منهــا:
شــعوره بضعــف العالــم اإلســامي ،بســبب الفرقــة املذهبيــة وبســبب التوجيــه
املنحــرف غــر اإلســامي ،والشــعور بضعــف الســلطة اإلســامية العامــة ،وكمــا كانــت
بغــداد عــى عهــد ابــن تيميــة ،كانــت القســطنطينية عــى عهــد ابــن عبــد الوهــاب،
والســنويس الكبــر ،فهــو يشء يواجــه القــارئ للتاريــخ اإلســامي يف كل عــر( ،)19كمــا
أن العوامــل التــي أحاطــت بمؤســس السنوســية ،يف النصــف األول مــن القــرن التاســع
عــر ،هــي نفســها التــي أحاطــت بابــن تيميــة يف القــرن الرابــع عــر قبلــه ،وهــي
نفســها لــم تتبــدل يف وقــت محمــد بــن عبــد الوهــاب(.)20
ولذلــك ظهــرت يف الغــرب اإلســامي نزعــات مثــل الوهابيــة ،تبــدو يف الطــرق
الصوفيــة ،وكانــت لهــم رغبــة يف اإلصــاح واإلحيــاء ،إال أن قيــام املفكــر واملصلــح القوي،
تأخــر هنــاك إىل أوائــل القــرن التاســع عــر ،حتــى تــم ذلــك عــى يــد ابــن الســنويس
مؤســس السنوســية(.)21
ويمكــن أن نلخــص أحــوال العالــم اإلســامي ،عــى نحــو مــا تأثــر بهــا ابــن
الســنويس فيمــا يأتــي:
1 .ضعف حال املسلمني ضعفا اقتصاديا وخلقيا ودينيا واجتماعيا.
2 .تواضع املستوى االقتصادي.
3 .يغلب عىل سلوك املسلمني عدم الثقة بالنفس ،وعدم رعاية حرمة الغري.
4 .فهمهــم للديــن عــى أســاس أنــه دعــوة للتــواكل ،وعــادات وتقاليــد ،ومذهــب شــيخ
أو طريقــة.
5 .جماعتهم كانت مفككة ،ووعيهم ملا حولهم يكاد ينعدم.
6 .العالــم املســيحي يوجــه عــى املســلمني ضغطــه لالســتغالل ،كمــا يشــن حروبــا
صليبيــة بغيــة االحتــال ،وتجســد ذلــك يف احتاللــه للجزائــر عــام .1830
7 .ضعف املركز الرئييس للعالم اإلسالمي ،وهو الخالفة العثمانية.
تلــك هــي الحــال التــي اختربهــا ابــن الســنويس للعالــم اإلســامي يف زمانــه،
وتصــادف ذلــك مــع تنشــئته النشــأة اإلســامية ،واتصالــه يف هــذه التنشــئة ،بعلمــاء
لهــم تاريــخ مجيــد يف التضحيــة واإليمــان ،منهــم محمــد القنــدوز ،والســيد العربــي،
والتيجانــي ،وكل منهــم لــه بــاع يف ميدانــه ،وقــد تضافــرت تلــك األســباب ،لتجعــل منــه
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زعيمــا لحركــة إســامية ،يف النصــف األول مــن القــرن التاســع عــر.
الفروق بني ال�سنو�سية واحلركات املعا�صرة :
كانــت الحركــة السنوســية ذات طابــع خــاص ،فهــي تشــرك مــع الحركــة
الوهابيــة وحركــة جمــال الديــن األفغانــي ،يف البعــث الثقــايف ،ولكــن لهــا وســائلها
الخاصــة ،وأهدافهــا األكثــر عمقــا وفعاليــة( .)22فهــي حركــة اجتماعيــة ،رأت يف الزاويــة
خلــق الوعــي االجتماعــي وتأكيــده يف جماعتهــا ،وهــي حركــة اشــراكية ،ألنهــا ملكــت
الزاويــة دون األفــراد ،وجعلــت لهــا شــخصية معنويــة ،وهــي حركــة ثقافيــة تعليميــة،
تســعى إىل تنويــر أتباعهــا عــن طريــق املعرفــة ،وهــي حركــة سياســية ،تقــوم بواجــب
الدولــة نحــو رعاياهــا ،يف تأمينهــم وفصــل خصوماتهــم ،وتوجيههــم نحــو العمــل،
وإعدادهــم للدفــاع كجماعــة ،وهــي قبــل كل يشء حركــة إســامية ،كانــت ذات أثــر
إيجابــي يف مقاومــة االســتعمار ،وتأســيس الدولــة الحديثــة(.)23
وتكمــن قيمتهــا يف بنــاء جماعــة إســامية قويــة ،تتحــد يف داخلهــا مــع الجماعات
األخــرى يف الوطــن اإلســامي ،ضد االســتعمار الصليبــي(.)24
وإذا كان ابــن عبــد الوهــاب اتبــع نفــس أســلوب أســتاذه ابــن تيميــة يف مخاصمــة
املجتمــع والســلطة الحاكمــة فــإن ابــن الســنويس ،ســلك مســلك املهادنــة مــع الســلطة
الحاكمــة ،وهــادن الصوفيــة ،كمــا يفهــم مــن كتابــه (السلســبيل املعــن).
ومــرة أخــرى نجــد السنوســية تتميــز عــن ســابقتيها ،بأنهــا رأت يف شــخص
الداعــي ،اإلمــام يف الدعــوة ،والحاكــم املحــي ،وصاحــب الحــق يف فصــل الخصومــات بــن
األتبــاع ،ويف فــرض الرضائــب واملكــوس ،وبذلــك تفــادت االزدواج الــذي صحــب الحركــة
الوهابيــة ،وأزالــت الثنائيــة بــن رجــال الدعــوة ،ورجــال الســلطة املرشفــة عــى تنفيــذ
مبــادئ الدعــوة ،كمــا تفــادت معــاداة الســلطة القائمــة عــى عهــد ابــن تيميــة آلرائــه
وتفكــره.
وتتميــز السنوســية أيضــا ،بأنهــا زاوجــت بــن اآلراء النظريــة ،والتطبيــق العمــي
لهــا يف حيــاة الزاويــة ،وأخــذت أتباعهــا بالرتويــض عــى صفــاء النفــوس ،بجانــب صقــل
عقولهــم بثقافــة القــرآن ،وتعاليــم الســنة الصحيحــة ،وبهــذا يحــق أن تعد هــذه الحركة،
دســتورا لحيــاة أقرتــه وآمنت بــه(.)25
و يظهــر اهتمــام ابــن الســنوي بالجانــب الروحــي ،يف أنــه تخــر طريقــة ريض
بنســبتها إليــه ،وهــي طريقــة تقــوم عــى البســاطة يف التعبــر وقــت العظــة ،وتســتند يف
وصاياهــا إىل آيــات القــرآن الكريــم ،بمعنــى أنهــا تذكــر العظــة وتقرنهــا باآليــة ،و يكــون
مــا يف العظــة هــو معنــى اآليــة مبســطا( .)26ومــن مميزاتهــا أنهــا وجهــت خصيصــة
الطــرق الصوفيــة ،يف االجتمــاع األســبوعي إىل غايــة عمليــة مثمــرة ،ال شــعوذة فيهــا وال
دجــل ،والحديــث فيهــا هــو الحديــث عــن اللــه جــل شــأنه ،كمــا ال يذكــر فيهــا إنســان
آخــر ،مــن شــيوخ الطريقــة ومقدميهــا ،وموعــد االجتمــاع األســبوعي هــو يــوم الجمعــة
واالثنــن مــن كل أســبوع(.)27
ويف امليــدان العمــي ،تقــوم هــذه الطريقــة ،عــى دعــوة النــاس إىل التعــاون واألخوة
والتماســك ،وأمّ ــا االجتماعــات التــي تهيئهــا الطــرق األخــرى للذكــر والدعــاء ،فتوجههــا
السنوســية إىل عمــل تعاونــي ،كإطعــام الفقــراء واســتقبال الوافديــن ،وإكرامهــم
35

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

وتوجيههــم نحــو املحبــة والصفــاء ،وأبعــد ابــن الســنويس طريقتــه التــي اختارهــا،
عــن الحديــث عــن كرامــات األوليــاء ،وخــوارق العــادات وميــزات املقدمــن واملريديــن،
واســتعاض عــن ذلــك بالحديــث عــن وحدانيــة اللــه ،ورعايتــه لخلقــه .والسنوســية
تتميــز يف كل ذلــك ،عــن حركتــي ابــن تيميــة والوهابيــة قبلهــا ،وإن اشــركت معهمــا يف
الغايــة واألســس ،وتأثــرت بمثــل العوامــل والظــروف(.)28
ومــن أهــم الفــروق أن ابن الســنويس كان يرشــد أتباعــه ،ليكونــوا دعــاة وعمليني،
فحــن التمســوا منــه أن يع ّلمهــم الكيميــاء ،قــال لهــم الكيميــاء تحــت س ـ ّكة املحــراث،
ويقــول لهــم الكيميــاء هــي كـ ّد العــرق واليمــن ،ويشــجعهم عــى الحــرف والصناعــات،
فيقــول لهــم :يكفيكــم مــن الديــن حســن النيّــة والقيــام بالفرائــض الرشعيــة ،وليــس
غريكــم بأفضــل منكــم .وأحيانًــا يدمــج نفســه فيهــم وهــو يعمــل معهــم فيقــول« :يظن
أهــل الوريقــات والتســبيحات أنهــم يســبقوننا عنــد اللــه ،ال واللــه مــا يســبقوننا».
والحــق أن هــذا فهــم صحيــح لإلســام ،طاملــا ذهــب عنــه املســلمون ومــا زالــوا،
وبذلــك يقــف اإلمــام يف الصــف األول بــن الدعــاة املوفقــن ،ويدلــل عــى أنــه كان موهوبــا
وناجحــا( .)29وربمــا يقــف ابــن الســنويس منفــردا ،ال يدانيــه مــن الدعــاة الذيــن يجمعون
بــن إصــاح الدنيــا والديــن ،إال جمــال الديــن األفغانــي.
وبذلــك صــارت الطريقــة تدريبــا عمليــا لتصفيــة النفــوس ،ومحبــة بعضهــا
لبعــض ،والدعــوة إلصــاح الداريــن ،طبقــا ملنهــج اإلســام املرســوم ،الــذي لــم يتغــر
بتأويــل أو فهــم تحــت رغبــة خاصــة.
وظيفة الزاوية و�أهميتها:
والحديــث عــن االجتماعــات يف الطريقــة السنوســية ،يجرنــا إىل الحديــث عــن
مؤسســة الزاويــة ،التــي تعــد هــي وســيلة ابــن الســنويس لتنفيــذ خطتــه اإلصالحيــة،
وهــي عنــده مركــز دينــي ثقــايف اجتماعــي وعســكري( .)30كمــا تعــد الزاوية هــي الجانب
الرئيــس الثانــي يف الحركــة السنوســية ،ألنهــا هــي التطبيــق العمــي للفكــرة اإلصالحيــة،
التــي ينــادي بهــا اإلمــام ،ومبنــى الزاويــة عنــد الصوفيــة صغــر ومخصــص للذكــر
واالجتمــاع ال غــر ،لكــن ابــن الســنويس اســتمد الفكــرة بنــاء عــى رؤيــا مــن النبــي ،r
يأمــره فيهــا أن يك ّلــف أتباعــه ببنــاء بيــوت العبــادة والزوايــا فصــدع باألمــر( .)31وتوســع
فيهــا فألحــق بالزاويــة مؤسســات مهمــة تخــدم أغراضهــا ،فهــي تتكــون عــادة مــن
مؤسســات :هــي املســجد ومدرســة لتعليــم القــرآن الكريــم ،ومعهــد دينــي لتعليــم أصول
الديــن ،وإعــداد الطــاب لاللتحــاق باألزهــر ،ومســاكن للطــاب ومنــازل للغربــاء ،ومكتبة
علميــة ،وبيــوت لإلخــوان ومجلــس للضيــوف ،وفــرن ومتجــر ،وتقــام بالقــرب منهــا
دور للمــرىض ،وأخــرى للمهــن الصناعيــة ،وإســطبل لرتبيــة الخيــول واملــوايش ،والزاويــة
يختــار موقعهــا بطريقــة معينــة ،فهــي تنشــأ عــادة يف موقــع اســراتيجي وحصــن،
وعــى مفرتقــات الطــرق لتســهيل االتصــاالت بغريهــا ،وقــرب أراض صالحــة للزراعــة،
ويستحســن أن تكــون بعيــدة عــن ضجيــج املــدن ،حتــى ال تضيــع رصخــة اإلصــاح يف
ذلــك الضجيــج(.)32
وهكــذا لــم تعــد رســالة الزاويــة عنــد السنوســية ،مقصــورة عــى االجتمــاع
والذكــر ،بــل صــارت الزاويــة بملحقاتهــا حكومــة مســتقلة باقتصادهــا وسياســتها،
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وتعليمهــا واتصاالتهــا بغريهــا واســتخباراتها وقضائهــا ،وفضهــا للمنازعــات حولهــا،
ولــم تعــد العبــادة ســوى جــزء مــن رســالتها ،بينمــا كــرس باقيهــا لخدمــة اإلنســان،
وإصــاح حالــه يف دنيــاه قبــل آخرته .ومــن املالحــظ أن الزاويــة أحالــت القرآن إىل دســتور
عمــي للمســلمني ،يف حياتهــم وجعلتــه مصــدر ترشيــع وتوجيــه ،وكتــاب تــاوة لــأذكار
ومصــدر خشــية مــن اللــه ،بمــا فيــه مــن قصــص وعــر ،وبمــا فيــه مــن حديــث عــن
الجــزاء والثــواب والعقــاب( .)33ولــم تؤثــر يف نفــس ابــن الســنويس تلــك العزلــة ،التــي
يفرضهــا رجــال الصوفيــة عــى أنفســهم وأتباعهــم ،حيــث يرفضــون املزاوجــة بــن
الديــن والدنيــا ،بــل يؤثــرون تطليــق الدنيــا والفــرار إىل العزلــة ،ولــو كانــت عــى حســاب
مصلحــة اإلســام الــذي يدينــون بــه.
ويظهــر أن نفســه الكبــرة لــم تــرض عــن الطــرق الصوفيــة ،ألنــه لــم يجــد
فيهــا مــا يقنعــه ،فهــو صاحــب فكــرة يريــد أن يبثهــا يف العالــم اإلســامي ،ولكنــه
هــادن الصوفيــة ،ألن فكرتــه تدعــو إىل توحيــد الصفــوف( .)34ومــع ذلــك انتفــع بأســلوب
الصوفيــة يف االجتمــاع ،وااللتقــاء باملريديــن واســتخدم أســلوب اإلقنــاع والتأنــي ،كمــا
يتضــح مــن كتابــه (إيقــاظ الوســنان) ،وعنــي باملــودة وتجنــب القســوة والعنــف ،وبــدا
ذلــك يف زاويتــه التــي اتخــذ مــن نشــاطها ،وســيلة لتحقيــق التعــاون واملحبــة بــن
الجميــع ،وقــد آثــر كمــا يقــول البهــي أن يكــون أمــة ال دولــة ،ومريــدا ال حاكمــا ،وأخــا
ال ســيدا(.)35
ومــن عبقريتــه التنظيميــة ،ومــن أجــل توحيــد اإلرشاف عــى حركــة التوجيــه يف
املعامــات املختلفــة ،كان األشــخاص الذيــن يقومــون بالتدريــس ،هــم أنفســهم الذيــن
يقومــون بالفصــل يف املنازعــات ،وهــم الذيــن يتولــون أعمــال الــر ،وجبايــة الــزكاة
والرضائــب األخــرى ،وهــم الذيــن يتولــون الوعــظ يف النــادي والتبشــر باإلســام ،بــن
القوافــل املــارة ،وكان للقبائــل املجــاورة يف الســكنى فضــل غــر قليــل ،يف معاونــة رجــال
الحركــة عــى القيــام برســالة الزاويــة ،ســواء يف تمكينهــم باملســاعدات املاليــة والعينيــة
الســخية ،أو تأمينهــم مــن األحــداث املفاجئــة ضــد ســكان الزاويــة ،مــن األعــراب الرحــل
واألغــراب(.)36
وال شــك أن هــذا االجتهــاد الواســع يف وظائــف الزاويــة السنوســية ،املســتمد مــن
مجــرد فكــرة مبنــى الزاويــة املحــدود عنــد الصوفيــة ،هــو نتــاج عبقريــة الســيد وســعة
مداركــه ،ويتضاعــف إعجــاب املــؤرخ بــه ،حــن يالحــظ أن هــذه الزوايــا املنتــرة يف
مختلــف البقــاع ،لــم ينفــق عليهــا مــن مالــه الخــاص ،إذ لــم يكــن لــه مــال ،وال مــن
ورائــه دولــة تدعمــه ،وتشــد أزره ،ولكــن مــن دالئــل عظمتــه ،أنــه اســتطاع أن يكســب
ثقــة أتباعــه ،ويفجــر طاقاتهــم العمليــة الخالقــة ،ثــم يوظفهــا ليعاونــوه يف إنجــاز
مرشوعــه ،وليــس ذلــك باألمــر اليســر .وهنــا جملــة أمــور جديــرة باملالحظــة ،فاإلمــام
اســتفاد هنــا مــن الجهــد البــري يف البنــاء ،وتوســع يف مفهــوم العبــادة عنــده ،ثــم أفهم
أتباعــه أن اإلغــراق يف العبــادة ،يســتنفد جهــد الفــرد فــا ينتــج بنــاء ،كمــا أفهمهــم أن
العبــادة بمفهومهــا الواســع ،تشــمل كل خــر يفعلــه الفــرد ،لذلــك وجههــم إىل خــر هــو
بنــاء الزوايــا(.)37
ويالحــظ الباحــث أن االرتبــاط بــن الطريقــة الصوفيــة وأتباعهــا ،هــو أمــر
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خيــاري ،ألنــه مجــرد عالقــة عبــادة ،مرهونــة بوقتهــا ،ويملــك املريــد حــق االنفصــال
متــى أراد ،إذ ليــس هنــاك مــا يلزمــه بمتابعــة االرتبــاط ،وهــذا فــرق جوهــري بينهــا
وبــن الحركــة السنوســية ،فليــس مــن الســهل انفصــال مريدهــا عنهــا ،الرتباطــه
بواجبــات دنيويــة عليــه أن يؤديهــا ،فــوق الواجبــات الدينيــة ،كوظيفــة شــيخ الزاويــة
والحراســة ،واالســتعداد للجهــاد ،وأمــور الحــرث والحصــاد ،وجمــع الرضائــب وتوصيــل
الربيــد واالســتخبارات ،وخدمــات أخــرى تقــدم للزاويــة.
ومــن هنــا تقــع الحركــة السنوســية ،يف موقــع متميــز بفكــر الســيد وتدبــره،
يختلــف عــن الحــركات اإلصالحيــة ،الســابقة لهــا واملعــارصة عــى ح ـ ّد ســواء.
حتمله للمتاعب يف �سبيل دعوته:
لقــي الســيد كثــرا مــن العنــت والتنكــر ،يف فــاس ومــر واألزهــر ،ويلحــق
بذلــك تخوفــه مــن ســلطات الــرك يف ليبيــا ،فلــم يثــن ذلــك مــن عزمــه ،وإنمــا زاده
ثباتــا وإيمانــا بمــا يدعــو إليــه ،وبــدال عــن التوقــف واالنهيــار املتوقــع يف مثــل حالتــه،
نجــده يتحمــل يف نفســه وأتباعــه ،ونــراه فيمــا بعــد يختــار واحــة الجغبــوب ،ليتوغــل يف
الصحــراء ابتعــادا عــن نفــوذ الســلطات مــن نحــو ،وليشــعرها بعزوفــه عــن مزاحمتهــا،
يف أمــور دنياهــا مــن نحــو آخــر .وهكــذا يزيــد إيمانــه بــرورة دعوتــه ،رغــم مــا لقــي
مــن صعوبــات ومشــقات ،كانــت لفحــات الصحــراء أقلهــا مشــقة وعنتــا ،مــع مالحظــة
ً
الحقــا ،ومــا صحــب ذلــك مــن
أن انتقــال الدعــوة إىل الجغبــوب بدايــة ،ثــم إىل الكفــرة
رحــات يف مجاهــل الصحــراء ،كانــت تعــد مغامــرات مجهولــة النتائــج ،محفوفــة
باملخاطــر ،خاصــة حــن يصحبهــا األطفــال والنســاء.
ولــم يكــن اإلمــام يف الجغبــوب لرييــح نفســه ،بــل نجــده يشــقي نفســه بإنشــاء
مكتبتــه هنــاك ،وكانــت تحتــوي عــى ثمانيــة آالف مجلــد يف مختلــف العلــوم ،مــن
فقــه وتفســر وحديــث وفلــك وتصــوف وتنجيــم وفنــون ،وكان يشــجع عــى االطــاع
فيهــا ،كمــا كان يــرف مبــارشة عــى كل األمــور ،ليتأكــد مــن أن كل رجــل أعــد عــى
خــر ســبيل ،قبــل أن يــوكل إليــه القيــام بمهمتــه ،ومــن ثــم صــارت الجغبــوب أكــر
مركــز علمــي وتربــوي ،يف شــمال أفريقيــا بعــد القاهــرة ،ومنهــا زحــف اإلســام جنوبــا
يغــزو مجاهــل الصحــراء ،حتــى تجــاوز بحــرة تشــاد إىل وســط أفريقيــا( .)38وحادثــة
رشائــه لقافلــة مــن العبيــد ،واإلرشاف عــى تعليمهــم وتربيتهــم ،ثــم إعادتهــم إىل بالدهــم
مبرشيــن باإلســام ،هــي مشــهورة مرويــة.
وكان الشــيخ الســنويس -بخــاف الغالــب عــى مشــايخ الطــرق -خبــرا بأحــوال
السياســة العامليــة ،فوقــر يف ذهنــه أن النابلتــان -أي االيطاليــن -مغــرون ،ال محالــة
عــى برقــة يف يــوم قريــب ،فأوغــل بمقامــه (يف عهــد الســيد املهــدي) إىل واحــة الكفــرة
عــى طريــق الســودان ،ليــرف مــن ثــم عــى تعليــم أهــل الصحــراء ،جنوبــا وشــماال
وغربــا ،ويهيــئ يف جــوف الصحــراء مــاذا ،ملــن تقصيهــم غــارات املســتعمرين(.)39
كل هــذه املراحــل والجهــود الجبــارة ،يف حيــاة اإلمــام ابــن الســنويس ،تحفزنــا إىل
التمــاس عوامــل ،ســاهمت يف تكويــن شــخصيته الدعويــة ،وأفــكاره اإلصالحيــة.
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ثالثا :عوامل �أثرت يف تكوين �شخ�صية ابن ال�سنو�سي:
أثــرت يف شــخصية ابــن الســنويس عــدة عوامــل ،وشــخصية الفــرد تتأثــر عــادة
باملحيــط مــن حولهــا ،وبحســب هــذا املحيــط تتكــون فيهــا ردود أفعــال معينــة ،ترســم
معاملهــا خطوطــا معينــة.
العقل وعلو الهمة:
مــن املعلــوم أن أهــم عوامــل اإلصــاح ،إنمــا هــو العقل الــذي أشــادت بــه األديان،
كمــا أشــادت بــه الفلســفة ،فمــن فقــد العقل لــن يفكــر يف إصــاح ،وهــو موهبــة ربانية
ال دخــل لإلنســان يف صنعهــا ،وإن كان يمكنــه أن ينميهــا ويقويهــا ،بالتعلــم والتجربــة
والجــدال واملناقشــة ،ومــن املعلــوم ً
أيضــا أن بعــد الهمــة ،هــو الحافــز األصيــل والقــوي
لــكل عمــل عظيــم تهتــز لــه األجيــال.
تعبت يف مرادها األجسام
		
وإذا كانت النفوس كبارا
فــإن خمــدت الهمــة ،صغــرت النفــس ،وحــ ّل الخمــول والكســل وتبعثــرت
العاطفــة .ومــن املؤكــد أن اإلمــام قــد نــال مــن العقــل وبعــد الهمــة ،قــدرا صالحــا وجهه
إىل اإلصــاح ،وقــاد مســرته فيــه بثقــة ورشــد.
�شعوره باالنت�ساب �إىل الأدار�سة منذ طفولته:
ولــد ابــن الســنويس يف بيــت متميــز رشيــف مشــهور ،فهــو حفيــد النبــي ،وأجداده
االدارســة ،كانــت لهــم يف املغــرب صولــة ودولــة ،فــكان مــن الطبيعــي أن يكــون الغــام،
منــذ البدايــة ملحوظــا يف صبــاه ،ثــم تربــى تربيتــه الخاصــة ،وممــا ســاعد عــى بنــاء
شــخصيته نشــأته يف بيئــة علميــة ،رجالهــا ونســاؤها ،وكانــت عمتــه التــي كفلتــه هــي
يف نفســها عاملــة ،فحببــت إليــه العلــم ،وفتحــت عينيــه عــى حقائقــه الكثــرة ،كمــا كان
أبــوه وعــدد مــن أجــداده مــن العلمــاء(.)40
ولــم يلبــث أن ظهــرت عليــه أمــارات الــذكاء ،والرغبــة يف التحصيــل العلمــي،
فاجتمــع ذلــك مــع رشف مولــده ،وســلوكه مســلك الصــاح والتقــوى.
ً
موافقــا لتاريــخ ميــاد
وكان مــن عجائــب الصــدف ،أن يكــون تاريــخ مولــده
جــده النبــي  ،rفأســماه أهلــه عــى اســمه تيمنــا بــه .وممــا هــو جديــر بالذكــر يف هــذا
املقــام ،أن أرستــه كان عندهــا يف ميــدان الرتبيــة ،اهتمــام خــاص بأمريــن :بالدراســة
العلميــة ،والتدريــب عــى الفروســية ،فوجــد ذلــك يف نفــس الغــام أرضيــة خصبــة،
تمتــاز بالــذكاء وامليــل إىل ركــوب الخيــل .فمولــد ابــن الســنويس ونســبه ،كان لهمــا أثــر
يف توجهــه ،ويدعــم ذلــك أنــه يف كتابــه (الــدرر الســنية) ،يــورد كالم املــاوردي عــن كــون
األئمــة مــن قريــش ،ويحكــي اإلجمــاع عــى ذلــك ،كمــا أن ابــن الســنويس ربمــا كان ال
يــرى رشعيــة الخالفــة العثمانيــة ،ولكنــه للظــروف املحيطــة حينــذاك ،كان يــرى رضورة
الســكوت عــن إثــارة القضيــة ،وتجنــب االحتــكاك بالســلطة العثمانيــة(.)41
حالة بالده وف�ساد احلكم فيها:
ومــن أوائــل تلــك العوامــل حــال الجزائــر يف ذلــك الوقــت ،حيــث بلــغ ســوء الحكــم
فيهــا درجــة بالغــة مــن الســوء والفســاد ،فتأثــر الصبــي ثــم الشــاب الطمــوح ،ممــا
كان يــراه مــن ظلــم الــوالة األتــراك ،ومــن الثــورات التــي كانــت تقــوم بــن القبائــل ،كما
ملــس عــن يقــن أطمــاع الــدول األوروبيــة يف بــاده ،وهنــاك مــا يــدل عــى أنــه كان يحمل
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فكــرة غــر حســنة عــن األتــراك ،وأغلــب الظــن أن بــذور هــذه الفكــرة ،تكونــت يف تلــك
املرحلــة مــن حياتــه(.)42
�أطماع الدول الأوروبية يف بالده والعامل الإ�سالمي:
ّملــا شــاهد بــأم عينيــه مأســاة الجزائــر ،املتمثلــة يف وقوعهــا فريســة لالســتعمار
الفرنــي ،جعلــه ذلــك يتوقــع أن اإلســكندرية ســيأخذها اإلنكليــز ،وأن برقــة ســيغزوها
النابلتــان .وهنــا عقــد العــزم عــى املــيّ يف دعوتــه ،ثــم رفعــت السنوســية رايــة العداوة
ضــد الطامعــن األوروبيــن ،فثــورة الجزائــر ضــد فرنســا عقــب احتاللهــا ،مــا هــي
إال ّ ثمــرة مــن ثمــار تعاليــم السنوســية ،فهــي التــي أججــت نارهــا ،وزادت اشــتعالها،
وتقــول املصــادر إن السنوســية ،هــي املســؤولة عــن جميــع أعمــال املقاومــة ضــد
فرنســا يف الجزائــر ،وهــي القــوة املحركــة للحــوادث التــي وقعــت يف البــاد اإلســامية،
للحيلولــة دون انتشــار النفــوذ األوروبــي ،والحــرب السنوســية يف الســودان الغربــي ضــد
فرنســا ســنة  1317للهجــرة ،أكــر شــاهد عــى نشــاط السنوســية الحربــي والســيايس،
فقــد أثبتــت للعالــم كلــه ،حــق املســلمني يف الدفــاع عــن الســودان(.)43
خيبة �أمله يف علماء م�صر:
فقــد قصــد األزهــر ،وحــاول أن يجعلــه مثابتــه ،وميــدان نشــاطه الدعــوي ،فأخــذ
يبــث تعاليمــه ويدعــو إىل إصــاح أمــر املســلمني ،واألنظــار متطلعــة إليــه ،والنفــوس
متعلقــة بــه لصــدق لهجتــه ،فــكان ذلــك ممــا أثــار حولــه الريبــة ،مــن ناحية الســلطات
الحاكمــة ،كمــا أثــار عليــه نــوازع الحقــد والحســد ،مــن ناحيــة شــيوخ األزهر واشــتدت
حملــة بعضهــم عليــه ،واتهمــه باالبتــداع يف الديــن(.)44
وكان هبوطــه أرض مــر عقــب خــروج الحملــة الفرنســية منهــا ،وحــن آل
حكمهــا إىل محمــد عــي حــوايل عــام  ،1805وأغلــب الظــن أنــه لــم يكــن يشء يشــغل
بــال املرصيــن حينــذاك ،ســوى الحديــث عــن الحملــة وآثارهــا يف مــر ،ومــا خلفــت
مــن جديــد يف كافــة مياديــن الحيــاة ،وكانــت الثــورة الفرنســية حينهــا عــى أشــدها ،ويف
قمــة اشــتعالها وتجاذباتهــا ،وال بــد أن شــذرات عــى األقــل مــن أخبارهــا ،كانــت تصل إىل
مــر ،وكان كل ذلــك حديــث املجتمعــات يف مــر ،حــن حــل ابــن الســنويس بهــا ،والبــد
أن يكــون لتلــك األحــداث أثــر يف نفســه ،شــاء أم أبــى.
صحيــح أن اإلمــام كان كبــر األمــل يف علمــاء مــر ،فأخــذ ينــر مبــادئ دعوتــه
لإلصــاح يف األزهــر ،ولكنــه لــم يجــد مناصــا مــن مغــادرة مــر ،لألســباب املشــار إليها،
ومــع ذلــك فقــد كانــت هــذه التجربــة ذات فائــدة كبــرة ،ألنهــا زادتــه بصــرة يف أمــره،
وإيمانــا بمــا كان قــد وقــر يف نفســه ،مــن قبــل وهــو أن ينــأى بدعوتــه اإلصالحيــة ،عــن
مثــل هــذه املواطــن ،فمــى يف طريقــه إىل الحجــاز(.)45
�أثر �أحمد بن �إدري�س والعلماء يف ابن ال�سنو�سي:
اتصــل ابــن الســنويس بخــرة علمــاء عــره ،منــذ املرحلــة األوىل يف تعليمــه ،بداية
مــن علمــاء بلــده ،وبعدهــا يف فــاس ،ثــم علمــاء املــرق يف مــر والحجــاز واليمــن،
باإلضافــة إىل العلمــاء ضمــن الحجــاج الوافديــن ،مــن كافــة أقطــار العالــم اإلســامي
يــوم ذاك ،ولكــن أكــر شــخصية التقــى بهــا ابــن الســنويس يف الحجــاز ،فــكان لهــا
أعظــم تأثــر يف نفســه ودعوتــه ،وكان قبلهــا يبحــث عنهــا ويلتمــس الوســائل إليهــا،
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هــو أحمــد بــن إدريــس ،وهــو الــذي لزمــه وتتلمــذ عليــه وتعلــق بــه ،فصــار أســتاذه،
وجعــل يرفــع قــدره ،ويزكــي كفاءتــه ،حتــى قــال ذات يــوم يخاطــب اإلخــوان:
«وأمــا ولدنــا الســيد محمــد بــن الســنويس ،فنحــن أمرنــاه أن يــدل الخلــق عــى
اللــه ،ويجــذب الطالبــن إىل اللــه .إياكــم ثــم إياكــم مــن كل مــا يقطعكــم عــن صحبتــه،
فإنــه النائــب عنــا ،وقــد اختــاره اللــه لذلــك ،وقــد طلــب منــا مــرارا ،أن نجعــل ذلــك ملــن
يقــوم بــه غــره ،فلــم نــر مــن فيــه املصلحــة إال هــو ،ولــو علــم النــاس منزلتــه وعلــو
مقامــه عنــد اللــه ،لتزاحمــوا عــى بابــه لــروا وجهــه ،فإنــه قليــل رجالــه يف زماننــا
هــذا ،والنــاس جاهلــون قــدره ويؤذونــه ،فإياكــم ثــم إياكــم مــن أذيتــه ،فــإن مــن آذاه
أخــذ مــن حيــث ال يشــعر ،ويخــاف عليــه مــن ســوء الخاتمــة والعيــاذ باللــه ،ومــن تكلم
فيــه فقــد تكلــم فينــا ،ومــن آذانــا فقــد آذى رســول اللــه ،ومــن آذى رســول اللــه فقــد
آذى اللــه ،ونحــن رفعنــا نظرنــا ظاهــرا وباطنــا ،عــن كل مــن تعــرض لــه بســوء ،وال يعد
مــن أصحابنــا ،ويخــوض يف بحــر هــواه كيــف شــاء ،ونحــن مــا أقمنــاه حتــى أقامــه الله
ورســوله ،فقــد قــام امتثــاال ألمرهمــا ،فلــم يكــن لــه غــرض لطلــب دنيــا وال جــاه»(.)46
وواضــح هنــا تأثــر أحمــد بــن إدريــس يف نفســه ،فهــو الــذي أوحــي إليــه
بــرورة أن يتحمــل مســؤولية اإلصــاح ،بــل كلفــه بذلــك ،ألنــه أمــر اللــه ورســوله مــن
نحــو ،وألنــه هــو الوحيــد الكــفء ،القــادر عــى القيــام بتلــك املهمــة الثقيلــة .ومــا كان
البــن الســنويس أن يتقاعــس أو يتملــص مــن فريضــة كهــذه ،ثــم هــذه الوصيــة لعمــري
مــا مــن أحــد يســمعها ،ولــه أقــل ثقــة يف ابــن إدريــس ،إال ّ وتعلــق قلبــه بمحبــة ابــن
الســنويس ،ومــا وســعه يومــا أن يعصيــه أو يخالــف لــه أمــرا.
�سياحته يف البلدان الإ�سالمية و�أثرها يف الدعوة:
يف البدايــة مــن الجزائــر إىل فــأس ،ثــم اتجــه إىل الــرق نحــو دول املغــرب،
ومــر والحجــاز واليمــن ،وكل ذلــك أكســبه خــرة بأحوالهــا ،وزادت تجربتــه وخربتــه
بهــا ،وكانــت مقابالتــه مــع علمائهــا ومناقشــاته معهــم ،حافــزا لــه لدراســة علــوم
أخــرى فــوق العلــوم الدينيــة والعربيــة ،هــي املذاهــب الصوفيــة ،والعلــوم الفلســفية
واالجتماعيــة والرياضيــة بعمــق ،حتــى صــار حجــة يقتــدى برأيــه ويســتضاء بهديــه.
وقــد زاده اختالطــه بالشــعوب معرفــة طبائعهــم ،فاكتســب خــرة واســعة بأخــاق
النــاس ،ومواطــن الضعــف فيهــم ،ممــا جعلــه يرســم خطتــه لإلصــاح ألمــراض
الشــعوب ،ويذودهــا عــن الضــاالت ويخلصهــا مــن املضللــن( .)47كل ذلــك مكــن يف
قلبــه الشــعور بمســؤولية الدعــوة واإلصــاح ،ولســنا نســتبعد أن أقربــاءه وأصدقــاءه
وأســاتذته ،والعارفــن بعلمــه ومؤهالتــه ،ومــايض أجــداده ،كانــوا يتوســمون فيــه
القــدرات ،فيحثونــه عــى اتخــاذ خطــوات إيجابيــة يف طريــق اإلصــاح.
اجتاه ابن ال�سنو�سي �إىل االجتهاد يف املذهب:
لــم أعثــر بــن املؤرخــن ،عــى مــن ناقــش األســباب التــي حــدت بــه إىل االجتهــاد،
ومحالفتــه ملالــك ،مــع أنــه كانــت لــه مندوحــة عنهــا ،ولســت أرى أن اجتهــاده كان ملجرد
املشــاغبة ،عــى مذهــب رجــل يحبــه ويجلــه ،وقــد انتــر يف املغــرب لقــرون عديــدة ،فــا
بــد أن تتوفــر أســباب لذلك:
فربمــا اطلــع ابــن الســنويس عــى أحاديــث لــم يطلــع عليهــا مالــك ،وهــذا أمــر
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مســتبعد لعــدة أســباب ،منهــا أن مالــكا متقــدم يف الزمــن ،وعــاش يف موطــن الحديــث،
ثــم عــرض عليــه أغلــب الحديــث ،فاختــار منــه وأ ّلــف فيــه ،فمــن املســتبعد أن يفوتــه
منــه يشء صحيــح ذو قيمــة.
وربمــا تعــرض ابــن الســنويس وهــو يف الحجــاز ،لتســاؤالت مــن بعــض العلمــاء،
حــول فهــم بعــض نصــوص األحاديــث ،وتمســك مالــك فيهــا بفهــم خــاص ،فقــدح ذلــك
يف نفــس ابــن الســنويس ،فأعمــل اجتهــاده فقــاده إىل فهــم جديــد.
وربمــا رأى بثاقــب بــره ،أن تطــور الحيــاة ،وتجــدد قضاياهــا ،يســتدعي
تطويــر التفكــر الفقهــي ،والتخلــص مــن الجمــود العقــي ،إليجــاد فتــاوى مســتحدثة،
تلبــي حاجــات املجتمــع املســلم ،األمــر الــذي يســتوجب الدعــوة إىل فتــح بــاب االجتهــاد،
فدعــا إليــه ومارســه عمليــا.
عالقة ال�سنو�سية بالدولة العثمانية :وهذا واحد من �أ�سباب دعوته:
كانــت أهــداف اإلمــام عامــة ،وهــي النهــوض باملســلمني ،عــن طريــق اإلصــاح،
ولــم يكــن هدفــه اإلمامــة وإقامــة الدولــة الدينيــة يف العالــم اإلســامي ،ولكــن بغــر
عنــف ،كمــا يــرى لوريــن ،إذ ال يوجــد دليــل عــى ذلــك( .)48وعليــه فلــم تكــن هنــاك
دوافــع لــدى ابــن الســنويس ،ملعــاداة الخالفــة العثمانيــة ،فلــم يكــن هــو يطمــع يف
الخالفــة وال يســعى ملحاربــة العثمانيــن ،بــل عــى العكــس كان يــرى املحافظــة عــى
االســتقرار ،يف مركــز الخالفــة العثمانيــة ،يف وقــت اشــتدت فيــه عوامــل االضطــراب ضــد
العالــم اإلســامي ،وضــد الخالفــة العثمانيــة مــن قبــل الــدول األوروبيــة ،وباألخــص بعــد
احتــال فرنســا للجزائــر( .)49حقــا كان ينتقــد الدولــة ولكــن كان يريــد إصالحهــا ،وتظــل
دولــة الخالفــة ،فلــم يكــن مــن سياســته أن يناصبهــا العــداء أو يخــرج عليهــا( .)50وقــد
اهتــم بــيء واحــد أن يكــون مســلما ،وأن يكــون أتباعــه مســلمني ،أعــزاء عــى أنفســهم
كرمــاء عــى غريهــم( .)51ومــا يثــار عــن ســعيه للخالفــة ،مجــرد ّ
دس مــن األعــداء ،فقــد
كان يكــره أن يكــون ،حاكمــا حتــى ال يظلــم غــره ،وبإجمــال كان ال يــرى مصلحــة يف
إثــارة موضــوع الخالفــة ،بــل املهــم عنــده هــو اإلصــاح ،لــرد عــن املجتمــع املســلم
عــدوان األعــداء ،ويدفعهــم عــن نفســه(.)52
ربمــا كان الــوالة األتــراك يف ليبيــا ،يلحقهــم يشء مــن الحــذر مــن حركــة ابــن
الســنويس ،منطلقــا مــن تجربتهــم مــع الوهابيــة ،التــي كانــت قــد أعلنــت العصيــان
يف وجــه الخالفــة العثمانيــة ،وخاضــت ضدهــا حروبــا طويلــة ،تكبــدت فيهــا الخالفــة
الكثــر.
ولكــن ذلــك الحــذر مــن السنوســية ،خــف أثــره عــى مــر الزمــان ،وقــد تبــن
أن هــدف الدعــوة ،العمــل عــى االســتقرار واألمــن الداخــي ،والتوجيــه الروحــي الســليم،
ولذلــك فــإن العــر ســنوات التــي اســتقرت فيهــا الحركــة ،كان فيهــا اســتقرار للحكــم
العثمانــي يف ليبيــا ،ثــم إن الســلطان عبــد املجيــد األول  1856منحهــا عهــدا ،يعفــي
أمالكهــا مــن الرضائــب ،ويســمح لهــا بجمــع الــزكاة مــن أتباعهــا .صــدر الفرمــان يف
اســتانبول وحملــه عبــد الرحيــم املغبــوب مــن أتباعهــا ،وتأكــد ذلــك يف عهــد عبــد العزيز،
شــقيق الســلطان الســابق ،حيــث أحــر العيســاوي فرمانــا آخــر ،مــن اســتانبول إىل
طرابلــس ،يؤكــد الفرمــان الســابق ،ويفــرض حرمــة للزوايــا(.)53
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ليــس ذلــك فقــط ،بــل إن الــرك صــاروا يثقــون بــأن السنوســيني ،ســيكونون أعوانهــم
يف أي حــرب ضــد األوروبيــن ،وقــد برهــن الغــزو االيطــايل عــى صحــة هــذا االعتقــاد(.)54
بــل كانــت الدولــة العثمانيــة صاحبــة األمــر يف ليبيــا ،تعتمــد عــى جهــود السنوســيني يف
حكومــة البــاد الداخليــة ،ثــم مكافحــة االســتعمار األجنبــي الــذي بــدأ يتغلغــل يف أفريقيا
الغربيــة ،أواســط القــرن املــايض ،وبذلــك توثّقــت العالقــات بــن الخالفــة والسنوســية،
واعرتفــت تركيــا يف عــدة مناســبات بتلــك الحكومــة السنوســية ،التــي اتخــذت مركزهــا
يف الجغبــوب ثــم يف الكفــرة(.)55
أمــا مــا يحاولــه الغربيــون ،مــن إثبــات وجــود شــقاق بــن السنوســيني
والعثمانيــن ،حيــث يقــال إن األولــن كانــوا ينزعــون إىل االســتقالل ،يف حــن تحــرص
الخالفــة عــى ســلطانها ،فليــس لــه مــن مــرر ســوى التأثــر بتلــك الحــروب ،التــي
كانــت الوهابيــة تخوضهــا ضــد الدولــة العثمانيــة( .)56عــى أن أســلوب املهادنــة وكســب
الثقــة ،وتوثيــق حبــال األخــوة واملــودة ،التــي جــرى عليهــا اإلمــام طيلــة حياتــه مــع
الخالفــة العثمانيــة ،فأثمــرت خــر الثمــر ،تعــد يف الحقيقــة واحــدا مــن دالئــل عبقريتــه
ونجاحــه يف دعوتــه.
رابعًا :كيف اختار طريقة الإ�صالح
اختــار ابــن الســنويس طريــق التعليــم واإلرشــاد إلصــاح املجتمــع ،فقــد كان يشــعر بــأن
وظيفتــه يف تعليــم النــاس يشء فرضــه اللــه عليــه ،وعــر بذلــك ألهــل وجنقــه يف رســالة
إليهــم ،حيــث قــال« :وقــد طلــب منــا أنــاس أن نبعــث معهــم بعــض إخواننــا ،يذ ّكــرون
عبــاد اللــه ،ويعلمونهــم مــا فــرض اللــه ورســوله عليهــم ،ويهدونهــم إىل ســبيل الرشــاد،
وعزمنــا عــى ذلــك ،لكــون هــذه الوظيفــة هــي التــي أقامنــا اللــه عليهــا ،ننبــه الغافــل
ونعلــم الجاهــل ونرشــد الضــال»(.)57
مــع مالحظــة أن توزيــع زوايــاه ،يــدل عــى نظريتــه الشــمولية ،فهــو يــرى
العالــم اإلســامي أمــة واحــدة ،وربمــا أدرك أن الوصــول إىل كل بقعــة فيــه أمــر عســر،
فاســتصوب أن ينــر طريقتــه ،بنــر الزوايــا يف أرجــاء العالــم اإلســامي ،فانتــرت
حيثمــا اســتطاع ،بــن برقــة وطرابلــس ومــر والســودان وبــاد العــرب ،وقــد انتــرت
يف مئــة وســت وأربعــن مدينــة وقريــة ،ويذكــر العقــاد دور شــيوخ الزوايــا فيقــول« :إن
الشــيوخ يوشــكون أن يكونــوا مرجعــا ألتباعهــم ،يف أمــور الديــن والدنيــا ،يرشــدونهم
ّ
ّ
ويكفونهــم عــن الــر»( .)58وهكــذا
ويفضــون خصوماتهــم
إىل الفرائــض والواجبــات،
كان أثــر الطريقــة السنوســية يف املغــرب ،والســودان والصحــراء الكــرى ،أث ـ ًرا صالحــا
يف جملتــه( .)59حتــى كانــت وفــود الصحراويــن تتــواىل عــى اإلمــام ،يطالبــون بإنشــاء
زوايــا ،ليكــون لهــم حــظ مــن الهدايــة واإلصــاح.
ملخ�ص خطته للإ�صالح:
ليســت هنــاك حــدود تجــ ّزئ العالــم اإلســامي ،فالحركــة اإلصالحيــة يلــزم أن
تكــون شــاملة لــكل أقطــاره ،أو أكثرهــا قــدر اإلمــكان ،وإن كانــت آمالــه تنحــر يف
اتحــاد جميــع الشــعوب اإلســامية ،وتعاونهــم عــى املصلحــة العامــة ،التــي تضمــن
حقــوق املســلمني ،وتقــف يف وجــه الطامعــن فيــه(.)60
الحــركات اإلصالحيــة ،يلــزم أن تكــون سياســية وفكريــة معــا ،أمــا إصــاح
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جانــب بــدون اآلخــر ،فذلــك نقــص يف الحركــة وخلــل يف اإلصــاح ،فاإلســام ديــن ودولــة
وعمــل وعبــادة.
العالــم اإلســامي يواجــه حركــة التبشــر املســيحية ،ولذلــك يجــب أن تعنــى
الحركــة بنــر اإلســام ،وخاصــة بــن الالدينيــن قبــل ســبق املســيحية إليهــم.
العــودة إىل يــر اإلســام ،واالعتمــاد عــى الكتــاب والســنة ،واالنتفــاع باملذاهــب فيمــا
يناســب املســلمني وييــر حياتهــم ،وتنقيــة اإلســام مــن البــدع والضــاالت.
الزهــد املفــرط والخمــول والقعــود عــن العمــل ،واالعتمــاد عــى االســتجداء ،التــي
هــي طابــع أغلــب الطــرق الصوفيــة ،ليســت مــن اإلســام يف يشء ،والوســيلة إىل التخلص
مــن ذلــك إنشــاء الزوايــا( .)61وقــد اتضــح أثــر هــذا العنــر ،يف عالقــة ابــن الســنويس
ودعوتــه بمــن حولــه ،فقــد كان املريغنــي وابــن الســنويس مثـ ً
ـا تلميذيــن ألحمــد بــن
إدريــس ،وكان ابــن الســنويس أقــرب إىل خالئــق الــدأب ،واملجاهــدة والسياســة العمليــة،
ولهــذا كان امللــوك واألمــراء يتتبعــون أخبــاره ،ويخشــون بأســه ابتــداء مــن ســلطان
القســطنطينية إىل ســلطان دارفــور ،وكان املحافظــون مــن العليــة والرؤســاء ،يف الحجــاز
يميلــون إىل الطريقــة املريغنيــة ،ويوجســون خيفــة مــن شــيوع السنوســية ،بــن أهــل
الباديــة العربيــة ،والباديــة املغربيــة( .)62ومــا ذلــك إال مليولهــا العمليــة ،ودعوتهــا الدنيوية
اإلصالحيــة.
جرأتــه يف أفــكاره ،ودعوتــه إىل فتــح بــاب االجتهــاد :كان اإلمــام قــد نــادي بفتــح
بــاب االجتهــاد ،مــع إجمــاع العلمــاء عــى إغالقــه ،وكانــت دعوتــه هــذه ،يف وقــت
تحجــر فيــه الفكــر اإلســامي وجمــد العلمــاء ،ولكنــه تج ـ ّرأ فقــرن دعوتــه بالتطبيــق،
حيــث خالــف مشــهور مذهــب مالــك يف مســائل ،ومنهــا املســائل العــر( .)63وبذلــك
تعــد آراؤه الفقهيــة ،جريئــة بالقيــاس إىل عــره ،و أمــا دعوتــه للتمســك بالكتــاب
والســنة ،باعتبارهمــا مصــدري الرشيعــة اإلســامية ،فهــي دعــوة تســتحق اإلعجــاب،
وهــو منطقــي ال ينكــر فضــل األئمــة ،ولكنــه يأبــى الوقــوف عنــد حــدود مــا قالــوه ،مــا
دام باإلمــكان الرجــوع إىل النبــع ،واالطــاع عــى أحاديــث قــد ال يكونــون اطلعــوا عليهــا،
ومــا دام باإلمــكان التفكــر واالســتنباط ،مــع مالحظــة تغــر الظــروف ،وقــد أحــاط يف
مؤلفاتــه بــكل مالبســات هــذه القضيــة(.)64
قلــت :وهــذه اآلراء الجريئــة التــي بــر بهــا اإلمــام ،فارتــاب معــارصوه فيهــا،
وخاصمــوه مــن أجلهــا ،هــي مــا يحتاجــه املســلمون الحيــارى يف أمــر تطبيــق الرشيعــة
اليــوم.
جناح الإمام ابن ال�سنو�سي و�شهادات امل�ؤرخني فيه:
ممــا ال شــك فيــه أن نجــاح ابــن الســنويس كان عظيمً ــا ،بالرغــم مــن الصعوبــات
الكبــرة التــي جابهتــه ،ويعــود الفضــل األول يف ذلــك النجــاح ،إلخالصــه يف دعوتــه،
وقــوة صلتــه بربــه ،ثــم لشــخصيته الغنيــة بمميــزات كثــرة ،قــال بريتشــارد« :إنــه
كان عظيمــا ومعلمــا حكيمــا ،ويتمتــع بقــدرات تنظيميــة عظيمــة»( .)65وكان شــديد
الهيبــة عظيــم االقتــدار ،عــى التنظيــم واإلصــاح ،دعــا لالجتهــاد ونظــم الحركــة ،وألــف
الكتــب ،واتصــل بغــره ،فموجــز القــول فيــه :أنــه رجــل عظيــم ،خاصــة إذا علمنــا أن
عــرات مــن رجــال املغــرب ،اقتنعــوا بدعوتــه فرتكــوا بالدهــم ورحلــوا معــه ،وأن البــدو
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الرحــل قبلــوا دعوتــه ورضخــوا لتعليماتــه ،وأنــه اســتطاع أن يصلــح بــن قبائــل برقــة،
فيسوســهم بالحســنى ويــرأب الصــدوع بينهــم ،فســادت األلفــة وحــل الوئــام ،وتخلقــوا
بأخــاق اإلســام( .)66وذكــر العقــاد األثــر الروحــي للدعــوة السنوســية عــى البــدو يف
صحــراء مــر ،وأن هــذا الســلطان الروحــي ،ينبســط عــى جــوف الصحــراء ،ويهــدي
أبناءهــا مــع حســن التعهــد ،والقوامــة إىل ســبيل اإلصــاح والتعمــر(.)67
ومــن دالئــل عظمتــه أنــه وجــد وقتــا ،فــد ّرس وع ّلــم وتــرك أبحاثــا قيمــة ،عــى
الرغــم مــن الســنني الطــوال ،التــي أمضاهــا يف التنقــل والرتحــال عــي ظهــور الــدواب.
ويقــول فيــه املــؤرخ الرتكــي أحمــد حلمــي :إن مــن يمعــن النظــر يف عظمــة املقصــد
وجاللتــه ... ،ويف جســامة املشــكالت التــي اقتحمهــا ،ثــم قاســها عــى الجمعيــات
األوروبيــة والرشقيــة ،ال يمكنــه إال أن يقــف موقــف الدهشــة ،أمــام عظمــة هــذا الرجــل
وبعــد غــور دهائــه .أمــا األشــهب فــرى يف ابــن الســنويس ،أمــة قويــة ال يتطــرق إليهــا
الضعــف والوهــن ،وكان عــدوا للجهــل وخصمــا لالســتكانة ،وضــدا لألفــكار العقيمــة(.)68
ويقــول فــؤاد شــكري :وإننــا لنجــد يف كتابــي الســيد( ،املســائل العــر) و(إيقــاظ
الوســنان) ،إىل جانــب مــا كتــب ودوّن ،الربهــان الســاطع عــى مــا وصــل إليــه صاحبهما،
مــن درجــة التم ّكــن الكاملــة يف العلــوم الدينيــة ،كمــا أن الكتابــن يتضمنــان مــا وصــل
إليــه الســيد ،مــن آراء أصوليــة نتيجــة اجتهــاد عظيــم ،وهــو الــذي يجمــع يف شــخصه
وال شــك كل مــا يشــرطه العلمــاء يف املجتهــد مــن الــروط(.)69
ويقــول العقــاد :وقــد اجتهــد الشــيخ يف مذهبــه ،بعــد أن حــر دروس الفقــه
والتفســر والحديــث ،يف بلــده ويف مراكــش ،ولقــي العلمــاء بمــر ومكــة واليمــن،
وصاحــب بعــض أئمــة الطــرق يف املغــرب واملــرق(.)70
وقــد يعتــب املــرء عــى األســتاذ العقــاد ،فطريقتــه يف التعبــر كعادتــه  ،توحــي
بــأن ابــن الســنويس اجتهــد بعــد حضــوره شــيئا مــن الــدروس ،يف بعــض العلــوم،
فاجتهــاده محصــور فيمــا حــره مــن دروس ،وأنــه اجتهــاد قــارص محــدود ،وهــذا ال
يتفــق مــع فضــل اإلمــام ،وال شــهادات املؤرخــن فيــه ،وقــد شــهد جماعــة مــن علمــاء
الرشيعــة يف عرصنــا هــذا ،بــأن ابــن الســنويس أفقــه مــن املصلــح الكبــر ،ومفتــي
مــر األســتاذ اإلمــام الشــيخ محمــد عبــده ت1905م ،الــذي هــو محــل إعجــاب كبــر
عنــد األســتاذ العقــاد.
وأخ ـرًا ربمــا يكــون مــن أهــم عوامــل نجــاح ابــن الســنويس يف رســالته ،ثقــة
ســكان ليبيــا عامــة وإقليــم برقــة خاصــة يف شــخصيته ،وتعاونهــم معــه يف اإلصــاح،
وتثبيــت أركان دعوتــه ،وتطبيــق مبادئهــا ،ليقينهــم بــرف أرستــه ،ومعرفتهــم بصفــاء
نيتــه ،و مشــاهدتهم لصالحــه وتقــواه.
اخلامتة

وبهــذا العــرض املوجــز ،للظــروف التاريخيــة مــن حيــث الزمــان واملــكان ،وحــال
الضعــف والفرقــة وشــدة الخصومــات ،مــع تربــص أعــداء الديــن ،التــي كانــت تعصــف
باألمــة اإلســامية ،وتنخــر يف عظامهــا ،إبــان ظهــور اإلمــام ابــن الســنويس ،باإلضافــة إىل
مــا لقيــه مــن تشــجيع ،وصــل إىل حــد تحميلــه املســؤولية ،مــن قبــل املتنوريــن علمــاء
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زمانــه ،وخاصــة الســيد أحمــد بــن إدريــس.
بذلــك اتضحــت لنــا العوامــل املعــارصة التــي أجــرت اإلمــام ابــن الســنويس عــى اإليمان
الواثــق برســالته ،ثــم اإلقــدام عليهــا ،فمــى فيهــا بعــزم ال يلــن ،وإرادة ال ترتاجــع.
غــر أنــه -بحكــم مــا صادفتــه مــن عقبــات -أحــس أنــه لــن يجــد لهــا ً
أرضــا خصبــة
تتقبلهــا ،وتثمــر فيهــا أفضــل مــن شــمال أفريقيــا ،لتنطلــق منهــا إىل جنــوب القــارة،
ثــم تزحــف إىل أطــراف العالــم اإلســامي ،وهــذا مــا كان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
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عالقة �آل الك َّزة باحلركة ال�سنو�سية
1944 - 1841
د .وليد شعيب آدم
املقدمة
يســعى هــذا الجهــد إىل مالمســة مســارات عالقــة آل الكــ َّزة بالحركــة
السنوســية وأئمتهــا وقياداتهــا  ،1944_1841مــع إعطــاء اهتمــام خــاص لسياســات
الحكومــة اإليطاليــة التــي حاولــت بتعنــت فصــم عــرى هــذه العالقــة ،وفرض سياســات
التقــارب والتفاهــم والتعــاون والتعايــش الســلمي مــع مشــايخ آل الكـ َّزة ومشــايخ البنى
االجتماعيــة الربقاويــة آنــذاك .وذلــك مــن خــال بعــض األطــر الوثائقيــة واملرجعيــة
املعــارصة ،الســيما الوثائــق اإليطاليــة املنشــورة ،ووثائــق الشــيخ حمــد جربــوع الكـ َّزة،
وثائــق الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الكـ َّزة ،وثائــق الشــيخ أحمــد عقيلــة الكـ َّزة،
وثائــق الشــيخ نــارص عبدالســام الكـ َّزة ،وثائق الشــيخ مصبــاح التواتــي بوســيف الك َّزة،
التــي ظلــت حبيســة حقائبهــم ردحً ــا مــن الزمــن تنتظــر يــوم االنفــراج.
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن هــذه الوثائــق حملــت يف أثنائهــا معلومــات متناثــرة يف
غايــة األهميــة عــن طبيعــة العالقــة بــن آل الكـ َّزة وأئمــة وقيــادات الحركــة السنوســية.
ويطرح البحث النقاط الآتية م�سا ًرا لتتبع م�سارات هذه العالقة:
–عالقــة آل الكــ َّزة باإلمــام محمَّ ــد بــن عــي الســنويس وابنــه الســيد املهــدي
.1902 _1841
–عالقتهم بالسيد أحمد الرشيف .1922_1911
–عالقتهم بالسيد إدريس السنويس وردود فعل الحكومة اإليطالية حيالها.
–تواصــل آل الكــ َّزة مــع الســيد إدريــس الســنويس يف ديــار الهجــرة بمــر
.1944 _1939
َّ
–مشــاركة آل الكــزة يف ضيافــة األمــر إدريــس الســنويس بمركــز قضــاء ســلوق
عــام .1944
ويطيــب يل أن أعــرب عــن امتنانــي العميــق لألســتاذ محمَّ ــد حمــد جربــوع الك َّزة،
الــذي أعاننــي بلطفــه املعــروف ،وأوالنــي عنايــة وثقــة ال أنســاهما ،وشــد مــن أزري،
وشــجعني أثنــاء كتابــة هــذا الجهــد ،ولــم يبخــل عــي قــط بمــا يف حوزتــه مــن وثائــق
ومعلومــات كان لهــا األثــر الواضــح يف إظهــار هــذا العمــل املتواضــع ،الــذي أقدمــه عــى
حيــاء ممــا ســيكون فيــه مــن نقــص وقصــور وهنــات وهفــوات ،ال يســلم منهــا الجهــد
اإلنســاني مهمــا كان نصيبــه مــن اإلخــاص والدقــة.
عالقة �آل الك َّزة بالإمام حم َّمد بن علي ال�سنو�سي وابنه ال�سيد املهدي 1902 - 1841
ارتبطــت الطريقــة السنوســية بالليبيــن ارتبا ً
طــا وثيــق الصلــة منــذ قــدوم اإلمــام
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الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس إىل ليبيــا يف بدايــات العرشيــة الخامســة مــن القــرن
التاســع عــر ،وصــارت جــزءًا مــن تاريــخ بالدهــم التــي شــهدت الكثــر مــن األحــداث
الجســام ،رصاعــات ،حــروب ،مجاعــات ،ومواجهــة املحتــل األجنبــي للوطــن الليبــي
مهيــض الجنــاح عــى امتــداد أطرافــه.
()1
ومنــذ قــدوم اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس إىل برقــة يف شــهر (أكتوبــر)
عــام  ،1841وجــد ترحيبًــا كبــرًا مــن بعــض البنــى االجتماعيــة الربقاويــة ،املغاربــة،
والعواقــر ،والرباعصــة ،فضـ ً
ـا عــن أعيــان وعائــات بنغــازي :آل الكيخيــا ،وآل امنينــة،
()2
وآل شــتوان ،ودخــل بنغــازي وأقــام بهــا شــهر رمضــان  .والجديــر باإلشــارة أن وصــول
اإلمــام الســيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس إىل بنغــازي تزامــن مــع قــدوم بوخريــص
الكـ َّزة إىل بنغــازي لــراء الكفــن ألخيــه الشــيخ بوشــنيّف الكـ َّزة -شــيخ قبيلــة العواقــر
وأحــد زعامــات البنــى االجتماعيــة الربقاويــة -الــذي مســه الــر ،والــذي تأكــد ملــن
حولــه أن ســاعته قــد قربــت ،لكــن اللــه ســخر لبوخريــص الكــ َّزة الرجــل الصالــح
عــي خريبيــش( )3وكانــت لــه معرفــة قديمــة بــه ،فأخــره بمــرض الشــيخ بوشــنيّف
الك ـ َّزة وبأنــه يف ســاعاته األخــرة ،وطلــب منــه الدعــاء لــه بالشــفاء والنجــاة ،فقــال
لــه« :لقــد جــاء إىل بنغــازي رجــل صالــح عالــم فلنذهــب إليــه ونطلــب منــه الدعــاء
لــه بالشــفاء» ،فلمــا التقــوا باإلمــام الســيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس أظهــر لهــم
عــدم االنزعــاج ،وأطــال لهــم يف املجلــس وهــم يف عجــل مــن أمرهــم ،فألحــوا يف طلــب
اإلذن لهــم بالخــروج فقــال لهــم« :ربمــا هــذا املريــض يدفــن بعــض الحارضيــن» ،ثــم
أبــدى موافقتــه يف الذهــاب إليــه وتــرك بعــض إخوانــه وثقــل أثاثــه وخــف يف الخــروج،
وكان الشــيخ بوشــنيّف نـ ً
ـازل بأهلــه بمــكان يســمى (الظاهــر) يبعــد عــن بنغــازي
بمســافة يــوم كامــل ،فلمــا وصــل إىل الشــيخ بوشــنيّف وكان يف حالــة غيبوبــة ،ومرضــه
يف بطنــه ،وهــي منتفخــة ،فوقــف عليــه ووضــع يــده الرشيفــة عــى بطنــه فانتفشــت
كأنهــا قربــة منفوخــة ،وأفــاق يف الحــال ،وتكلــم الشــيخ بوشــنيف الكـ َّزة وقــال« :ال أرى»
فقــام اإلمــام الســيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس باملســح عــى عينيــه وقــال« :عمــر
جديــد إن شــاء اللــه يــا شــيخ بوشــنيف» ،فكــر الحــارضون وهللــوا ،وعلــت أصــوات
النســاء بالزغاريــد ،ورست القبيلــة بشــفاء شــيخها ،وجــاءت الوفــود مــن معظــم البنــى
االجتماعيــة الربقاويــة مهنئــة بشــفاء الشــيخ بوشــنيف الكـ َّزة وطلبًــا للدعــاء والتــرك.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإلمــام أقــام يف نجــع آل الكــ َّزة مــا يقــرب مــن شــهر ،بعــد أن
أرســل مشــايخ آل الك ـ َّزة يف طلــب اإلخــوان وأهلــه(.)4
يف املقابــل يقــول الســيد أحمــد الرشيــف يف مخطوطــه( :الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة
املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج)« :وأتــى هنــاك [بنغــازي] رجــال مــن العواقــر مــن
قبيلــة يقــال لهــم عيلــة الكـ َّزة ،...وبعــد خروجــه مــن البلــد [الســيد اإلمــام محمَّ ــد بــن
عــي الســنويس] طلبــوه أن ينــزل عندهــم ففعــل ،ومنهــم رجــل يســمونه أبــا شــنيف
ً
ً
مرضــا شــديدًا ،كادت أن تزهــق روحــه يف ذلــك الوقــت ،فطلبــوا معافاتــه
مريضــا
كان
بــإذن اللــه ،فقــرأ عليــه وأعطاهــم ثوبــه وقــال لهــم :ألبســوه لــه ،فلمــا ألبســوه عافــاه
اللــه وعــاش مــدة مــن الزمــن»(.)5
وتشــر بعــض األطــر املرجعيــة إىل أن حادثــة شــفاء شــيخ العواقــر بوشــنيف الك ـ َّزة
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عــى يــدي اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس ،كانــت مدخـ ً
ـا للدعــوة السنوســية
بــن البنــى االجتماعيــة الربقاويــة ،واعتربهــا -املــؤرخ وســكرتري الســيد أحمــد الرشيف-
عبدامللــك عبدالقــادر بــن عــي الــدريس( ،)6أول فتــح البــن الســنويس يف برقــة( .)7ويف
تقديرنــا تُعــد املســار األول لعالقــة آل الك ـ َّزة بالحركــة السنوســية.
وأثنــاء إقامتــه يف نجــع آل الكــ َّزة وجــد طبـ ً
ـا( )8عنــد الشــيخ بوشــنيّف الكــزةَّ
فقــال لــه« :مــا هــذا؟ ومــاذا تفعلــون بــه؟» قالــوا لــه« :هــذا الطبــل يســتعمل يف
ـال ،وتــرب عليــه كــي يأتــي العــون
أوقــات الحــروب ،تضعــه النســاء عــى مرتفــع عـ ٍ
مــن القبائــل املجــاورة» ،فقــال لهــم« :وملــن ترضبونــه؟» ،قالــوا« :لبعضنــا البعــض»،
فقــال« :ال حــول وال قــوة إال باللــه العــي العظيــم ،دم املســلم عــى املســلم حــرام» ،ثــم
اســتطرد قائـ ً
ـا« :أنتــم يخططــون لغزوكــم النبلتــان [الطليــان] هــذا الطبــل وقوتكــم
ادخروهــا ملحاربتهــم ،وهــذا الطبــل ســترضبونه يف معركــة ،واملعركــة التــي ترضبونــه
فيهــا تنتــرون فيهــا بــإذن اللــه» ،ويقــال إن هــذا الطبــل رضب يــوم معركة الســاوي،
بقيــادة الشــيخ عبداللــه األشــهب ،شــيخ زاويــة مســوس ،وقــد انتــر فيهــا املجاهــدون
نــرًا مــؤز ًرا مــن عنــد اللــه.
ً
َّ
أيضــا أثنــاء وجــوده لــدى آل الكــزة ألــح عليــه البعــض بالدعــاء للــه ألنــزال
املطــر( ،)9فتمنــع وقــال« :أنــا مخلــوق مثلكــم» ،فحثــوا عليــه يف الطلــب ،فقــال لهــم:
«الفاتحــة ،لعــل اللــه يرزقنــا الغيــث» ،وملــا رفــع يديــه للفاتحــة نــزل رجليــه مــن عــى
الرسيــر ،ووضعهمــا عــى األرض ،وملــا فــرغ مــن الفاتحــة وخرجــوا مــن عنــده قــال
لهــم الســيد عبداللــه التواتــي :مــن عالمــات نــزول الغيــث طلبــه للرحيــل ،فلــم يكــن
غــر ســاعة حتَّــى أمــر بالرحيــل»( ،)10فرسحــوا لــه جــوادًا أصيـ ً
ـا مرسجً ــا بــراج مــن
ً ()11
أغــى الــروج وركابــات مــن ذهــب ،لكنــه رفــض وقــال« :أريــد جمــا»  ،وعندمــا هم
بالرحيــل رأوا قطعــة ســحاب مقبلــة عليهــم ،فارتحــل وســار معــه أغلــب أهل ذلــك املحل
[آل الكـ َّزة] ،فمــا كان غــر قليــل حتَّــى عمهــم املطــر ،وحــال بــن الســائرين معــه وبــن
أهلهــم ،وأتاهــم يف تلــك الليلــة رعــد وبــرق ومطــر وابــل ،ومــن كان متباعـدًا مــن أهلــه
حالــت املطــر بينــه وبــن أهلــه فلــم يســتطع الوصــول إليهــم( )12وتبللــت برانســيهم
وجرودهــم ،فقالــوا لــه« :خفــف عنــا يــا شــيخ» ،فقــال« :حوالينــا وال علينــا»(.)13
وعــى كل؛ فقــد قــام آل الكـ َّزة وآل اللواطــي بحمــل أهــل اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي
الســنويس ومــن بمعيتهــم عــى األبــل إىل قبيلــة الرباعصــة بالجبــل األخــر ،ثــم حملوهم
أفــراد قبيلــة الرباعصــة إىل مــكان الزاويــة البيضــاء ،التــي كانــوا قــد رشعوا يف تأسيســها
قبــل قــدوم اإلمــام ،وكانــت الزاويــة البيضــاء هــي ثانــي الزوايــا التــي أسســها اإلمــام
السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس بعــد زاويــة أبــي قبيــس يف مكــة املكرمــة ،بيــد أنهــا
كانــت أهــم الزوايــا ألنهــا تُعــد أم الزوايــا يف ليبيــا ،وهــي املركــز الــذي انبثــق منــه نــور
الدعــوة السنوســية إىل مجاهــل أفريقيــا ،بــل العالــم اإلســامي فيمــا بعــد(.)14
إن عالقــة آل الكـ َّزة باإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس تظهــر بوضــوح يف
أثنــاء رســالة اإلمــام التــي بعثهــا لهــم مــع أحــد الحجاج مــن الحجــاز يقــول فيهــا« :إنه
مــن عنــد عبــد ربــه ســبحانه وتعــاىل ،محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســني
اإلدريــي ،إىل أوالدي األبــرار وأصفيائــه األخيــار ،ولدنــا الشــيخ أبــي شــنيف ،وولدنــا أبــي
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ســيف ،وولدنــا هاشــم ،وولدنــا يوســف ،وولدنــا مصطفــى ،وكافــة األبنــاء [ ]...كرمهــم
اللــه ،آمــن ،ســام اللــه تعــاىل األتــم ،ورضوانــه الشــامل األعــم ،تتــوىل عليكــم نعماتــه،
وتعمكــم بركاتــه ،وبعــد :فاملوجــب لتســطريه ،والباعــث عــى إبــرازه وتحريــره :الســؤال
عنكــم وعــن كليــة أحوالكــم ،أجراهــا اللــه -ســبحانه وتعــاىل -عــى كتــاب اللــه وســنة
رســوله ،ووفــق مرادكــم أننــا سـ ً
ـابقا أرســلنا لكــم كتبًــا مــع الحجــاج ،وأخربناكــم فيهــا
عــن ســائر أحوالنــا ومــا نحــن عليــه مــن الصحــة والســامة ،فليكــن معلومكــم أننــا
أيضــا كذلــك عــى مــا تعهــدوه سـ ً
اآلن ً
ـابقا ،لــم يكــن عندنــا بفضــل اللــه ومنتــه مــن
املخالفــات يشء ،غــر أننــا منتظــرون أخبــا ًرا تأتينــا مــن طرفكــم تخربنــا عــن ســائر
أحوالكــم ومــا أنتــم عليــه ،نرجــو اللــه أنكــم عــى أحســن حــال ،وأكمــل نعمــة وأتــم
منــوال ،بجــاه كامــل الخصــال ،صــى اللــه عليــه وســلم ،»...ثــم يبرشهــم بمــا ال عــن
رأت وال أذن ســمعت وال خطــر عــى قلــب بــر ،داعيًــا اللــه أن يشــملهم بالخــر عنــد
كل محــل ،وأنهــم مذكــورون لديــه يف كل مجمــع ،موصيًــا إياهــم بتقــوى اللــه العظيــم،
وامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه واإلكثــار مــن ذكــره« :وأنتــم أبــروا بمــا ال عــن رأت
وال أذن ســمعت وال خطــر عــى قلــب بــر ،إننــا داعــون لكــم نحــن وجميــع اإلخــوان
بــكل خــر شــامل ،عنــد كل محــل فاضــل ،وال زلتــم منــا بمــرأى ومســمع ،مذكوريــن
لدينــا يف كل مجمــع ،هــذا ،والــذي أوصيكــم بــه تقــوى اللــه العظيــم وامتثــال أوامــره
واجتنــاب نواهيــه واإلكثــار مــن ذكــر اللــه والحــث عليــه ومالزمــة زيــارة إخوانكــم،
وال تحاســدوا وال تباغضــوا وال تقاطعــوا وال تدابــروا ،وكونــوا عبــاد اللــه إخوانــا ،وعــى
الــر أعوانــا ،بذلــك تنالــون الفــوز األبــدي ،والربــح الرسمــدي ،الــذي ال يعرتيــه خــران
وال يحــوم حولــه [ ]...حرمــان جعلكــم اللــه هاديــن مهديــن ،دالــن عــى الخــر وبــه
عاملــن ،وبلغــوا ســامنا إىل كافــة أبنائكــم وأهليكــم ومحبيكــم ،والســام عليكــم
ورحمــة اللــه ،يف كل ملحــة ونفــس عــدد مــا وســعه علــم اللــه ،وبلغــوا ســامنا إىل كافــة
مــن عندكــم مــن اإلخــوان ،والســام»(.)15
ً
أيضــا تتجــى عمــق العالقــة بــن اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس وآل
الكـ َّزة يف رســالة اإلمــام املرســلة لهــم مــن املدينــة املنــورة زمــن ترشيقتــه الثانيــة كمــا
يظهــر مــن الرســالة« :إنــه مــن عبــد ربــه ســبحانه محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابي
اإلدريــي ،إىل أوالده املكرمــن وأصفيائــه الســاجدين ،ولدنــا الشــيخ أبــي شــنيف ،وولدنــا
الشــيخ يونــس ،وولدنــا أبــي ســيف ،وولدنــا هاشــم ،وولدنــا يوســف ،وولدنــا الشــيخ
مصطفــى ،وولدنــا الشــيخ عبداللــه ،ســلمهم اللــه ،آمــن ،الســام عليكــم ورحمــة
اللــه وبركاتــه ومغفرتــه ومرضاتــه» ،وبعــد الســام عليهــم باالســم يــرع يف الســؤال
عنهــم وعــن أحوالهــم« :وبعــد ،بموجــب الســؤال عنكــم وعــن كليــة أحوالكــم ،أجــرى
اللــه الصالحــات منهــا وفــق مرادكــم ،نرجــو اللــه أنكــم عــى أحســن حــال ،بحرمــة
كامــل الخصــال ،وقــد كنــا يف انتظــار راحــل مــن ناحيتكــم يخربنــا بأحوالكــم مشــافهة،
والخــر مــا اختــاره اللــه تعــاىل» ،ثــم يســتطرد يف رســالته بتوصيتهــم بتقــوى اللــه
وإقامــة ســنة نبيــه واملحافظــة عــى قــراءة األوراد وصلــة األرحــام ،وأن يكونــوا عــى
قلــب واحــد“ :والوصيــة لكــم تقــوى اللــه العظيــم ،وإقامــة ســنة نبيــه الكريــم ،وأن ال
تهملــوا أورادكــم وزيــارة إخوانكــم ،وأن تكونــوا عــى قلــب واحــد ،واياكــم والتباغــض
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والتحاســد ،نرجــو اللــه تعــاىل أن يجعلكــم مغاليــق للــر مفاتيــح للخــر ،بحرمــة
البشــر النذيــر ،ونحــن حــن التاريــخ باملدينــة املنــورة ألجــل الزيــارة ،وســامنا يعــم
جميــع األهــل واألبنــاء واإلخــوان واملحبــن»(.)16
ويف الســياق ذاتــه؛ كان اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس يبــذل مســاعيه
وقصــارى جهــده لحلحلــت بعــض املشــاجرات والنزاعــات التــي تحــدث يف بعــض األحيان
بــن رجــاالت آل الك ـ َّزة ،ويرســل مــن لدنــه املشــايخ لفضهــا ووأدهــا يف حينهــا ،ولعــل
خــر دليــل عــى ذلــك رســالته إىل الشــيخ بوشــنيف الكــ َّزة املنطويــة عــى حثــه إيــاه
عــى التصالــح والتآخــي وعــدم التشــاجر والتباغــض« :إنــه مــن عبــد ربــه ســبحانه
محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســيني اإلدريــي ،إىل أخيــه الشــيخ أبي شــنيف،
الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه ،ورضوانــه وإحســانه وتحياتــه ،وبعــد :فقــد
بلغنــا مــا وقــع بينكــم مــن التشــاجر والتباغــض ،وال رضينــا بذلــك [ ]...كث ـرًا ،وقــد
كان مرادنــا أن نرســل لكــم ولدنــا الشــيخ عبداللــه التواتــي فلــم يتيــر ،وهــا نحــن
قــد وجهنــا لكــم ولدنــا الشــيخ محمَّ ــد بــن مؤمــن ،وأنتــم تعرفــون [ ]...ومقــداره،
وأرســلناه ليحــل بينكــم ،فــا ينبغــي ألحــد منكــم أن يخــرج عــن كالمــه» ،ثــم يســتطرد
يف نصحهــم وتوصيتهــم قائـ ً
ـا« :ومــا كان ينبغــي أن يصــدر منكــم ذلــك ،وأنتــم كــذات
واحــدة ،وهــذا يشء يطمــع فيكــم األعــداء ويشــمتهم فيكــم ،وعــن قريــب ال تجــدون
ً
بعضــا ،ومثلكــم ال يفــرط يف عيالــه ،وهــا هــو قــادم عليكــم ولدكــم ولدنــا
إال بعضكــم
بوســيف بمعيــة بركــة ،فخــذوا كالمــه وهــو يصلــح بينكــم مــع ولدنــا الشــيخ محمَّ ــد،
ومــا هــذا الــذي وقــع بينكــم إال مــن الشــيطان ،فأخرجــوا ذلــك عنكــم وتصالحــوا فيمــا
بينكــم ،يصلــح اللــه أحوالكــم ،وهــذا الــيء منكــم ال يــرىض اللــه وال رســوله فارجعــوا
عــن ذلــك وتوبــوا إليــه.)17(”...
لــم تقتــر عالقــة آل الكــ َّزة باإلمــام محمَّ ــد عــي الســنويس وطريقتــه وهــي
ال تــزال يف بواكريهــا عنــد هــذا الحــد ،بــل تظهــر يف حــرص الشــيخ بوشــنيف الكــ َّزة
عــى تجشــم عنــاء ومشــقة الســفر وهــو يبلــغ مــن العمــر عتيًــا بصحبــة الكثــر
مــن مشــايخ وأعيــان برقــة :الشــيخ عمــر جلغــاف ،وابــن خالتــه احمــوده العريفــي،
وعبداللــه ســويحل ،والحــاج محمَّ ــد الكيخيــا ،وســواهم ،إىل الحجــاز عــام 1853م،
ليلتمســوا مــن اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس العــودة إىل برقــة ،فــكان يعدهم
خــرًا ،لكنهــم أرصوا عــى اصطحابــه معهــم(.)18
ولعلنــا ال نضيــف جدي ـدًا عندمــا نقــول :إن شــخصية اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن
عــي الســنويس الدينيــة لهــا مقــام معلــوم لــدى آل الكــ َّزة ،فقــد اســتحوذت عليهــم،
وأرستهــم تعاليمــه وكرامتــه وقدوتــه ،حتَّــى إنهــم تركــوا أوطانهــم وتبعــوه يف رحالتــه،
وأطاعــوا أمــره بطيــب نفــس كســواهم مــن البنــى االجتماعيــة الربقاويــة.
وتنبغــي اإلشــارة إىل أنــه ملــا أمــر السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الشــيخ عمــر
محمَّ ــد األشــهب( )19ببنــاء زاويــة مســوس يف أواخــر عــام  ،1856كان آل الك ـ َّزة وأبنــاء
عمومتهــم مــن العواقــر يف مقدمــة مســاعديه ،ولــم يتوانــوا أو يبخلــوا عليــه قــط يف
تقديــم املعونــة حتَّــى تــم بنــاء الزاويــة(.)20
وكمــا أملحنــا ً
آنفــا فــإن مشــايخ آل الكــ َّزة كانــوا مــن أنصــار الطريقــة
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السنوســية منــذ مجــيء إمامهــا ومؤسســها اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس
إىل برقــة ،تأثــروا بهــا ،وانصهــروا يف بوتقتهــا ،وتبنــوا تعاليمهــا ومبادئهــا ،وأصبحــوا
مــن رجاالتهــا ،ال يبغــون عنهــا حــوال ،ويف كثــر مــن املواقــف الحرجــة كانــوا يمتثلــون
ألوامــر أئمتهــا وشــيوخها حتَّــى يف أحلــك الظــروف وأشــدها حساســية وعصيبــة ،ولعــل
مــا يؤكــد ذلــك امتثالهــم ألوامــر الســيد املهــدي الســنويس( )21عندمــا أشــتد النــزاع بــن
قبائــل الجبارنــة وبعــض البنــى االجتماعيــة القاطنــة بالصحــراء الغربيــة بمــر،
ووصــل إىل مرحلــة حرجــة ،وأوشــك القتــال أن يندلــع بينهــم بســبب حادثــة قتــل
جربــوع ابــن الشــيخ بوســيف الك ـ َّزة ،بالقــرب مــن مضــارب إحــدى هــذه البنــى ،وكان
الشــيخ بوســيف بــن بوشــنيف الكـ َّزة مــن زعامــات الجبارنــة ،وهــو والــد املقتــول ،قــد
خــرج عــن طــوره وأخــذ يســتنجد بجميــع البنــى االجتماعيــة املواليــة لــه أو التابعــة
واملرتبطــة بــه ،للشــد مــن عضــده واالســتعداد للغــزوً ،
وفقــا لألعــراف الربقاويــة وقتذاك،
وكاد ينجــح يف مســعاه ،لــوال قيــام شــيخ زاويــة مســوس الســنويس األشــهب بالكتابــة
إىل الســيد املهــدي الســنويس يعلمــه بمغبــة وخطــورة األمــر ،وتحســبًا ملــا يمكــن أن
تــؤول إليــه األمــور مــن تطــورات قــد ال يحمــد عقباهــا ،قــام الســيد املهــدي الســنويس
مــن فــوره باإلرســال يف طلــب الشــيخ بوســيف الكـ َّزة عــى جنــاح االســتعجال ،فامتثــل
األخــر ألمــره ومثــل أمــام يديــه ،فأخــذ الســيد املهــدي الســنويس شــيخ الطريقــة
السنوســية ينصحــه باإلقــاع عمــا عقــد عليــه العــزم ،وأوضــح لــه مغبــة وحرمــة هــذا
الفعــل وعواقبــه ،وعــن طيــب خاطــر امتثــل ألمــره ،وأقلــع عــن فكرتــه وســط جــو
مشــحون باملبــارزة واملنافســة القبليــة ،وعاهــد الســيد املهــدي بالعــدول عنهــا ،وأن ال
يعــود ملثلهــا ،وأمــر قومــه والنجــدات التــي اســتعدت ملســاعدته بالرجــوع إىل مواطنهــم،
وكتــب يف ذات الوقــت إىل قتلــة ابنــه يخربهــم بالعــدول عــن رأيــه وعزمــه مقاتلتهــم،
ً
خوفــا منهــم وال خشــية مــن العاقبــة ،ولكــن امتثـ ً
ـال
وبأنهــم يف مأمــن مــن جهتــه ،ال
()22
ألمــر الــرع وطاعــة للســيد املهــدي  .ولعــل هــذه الحالــة تتناغــم مــع قــول محمَّ ــد
عثمــان الحشــائيش« :إن بــدو برقــة كانــوا ...ينظــرون باالحــرام العميــق للشــيخ ســيدي
املهــدي ،كمــا يخافــون اللــه ورســوله»(.)23
ويبــدو أن الشــيخ بوســيف الكـ َّزة لــم يجــد غضاضــة يف امتثالــه واحرتامــه ألوامر
وتعليمــات الســيد املهــدي الســنويس باعتبــاره مراب ً
طــا وإمامً ــا ورمـ ًزا يشــبع اإلحســاس
الروحــي والدينــي ،ويســاعد عــى إنــارة الطريــق إىل الــدار اآلخــرة عــر علومه الشــخصية
وبركتــه وبركــة أســافه املرابطــن والطريقــة السنوســية التــي يتــوىل إمامتهــا ،بمعنــى
أنــه« :قــد أنجــز هــذه النتائــج املرموقــة بممارســة الســلطة الروحيــة وحدهــا ،ال عــن
طريــق القــوة» عــى حــد قــول محمَّ ــد عثمــان الحشــائيش(.)24
ولعلنــا ال نبالــغ إذا قلنــا؛ أن اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس ،ونجلــه
الســيد املهــدي ،نجحــا يف تجديــد تعاليــم اإلســام ،وإشــاعة روح الوئــام واإلخــاء
القائــم عــى العقيــدة اإلســامية ،وإرســاء دعائــم األمــن والســلم والنظــام بــن البنــى
االجتماعيــة الربقاويــة بشــكل لــم تعرفــه برقــة مــن قبــل ،ولعــل خــر دليــل عــى ذلــك
مــا انطــوت عليــه الوثيقتــان اآلتيتــان:
األوىل –وهــي ممهــورة بتوقعيــات جُ ــل مشــايخ العواقــر بتاريــخ ( 10جمــادي
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اآلخــر) 1281ه( 10/نوفمــر) « : 1864-ليعلــم الواقــف عــى هــذا أن أســتاذ العارفــن
وعمــدة املترصفــن أســتاذنا الســيد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســيني
اإلدريــي ...كان يأمــر فينــا بمالزمــة فعــل قواعــد اإلســام الخمــس ،واألمــر باملعــروف
والنهــي عــن املنكــر ،واتبــاع مــا أمرنــا اللــه بــه ،واجتنــاب مــا نهانــا عنــه ،ومالزمــة
الســنة [ ]...وكانــت النفــس األمــارة بالســوء والشــهوات الشــيطانية تمنعنــا عــن ذلــك»،
ولــم يكتفــوا بذلــك بــل اســتطردوا يف القــول“ :واآلن وقبــل ذلــك أمرنــا خليفتــه ونجلــه،
أســتاذنا األعظــم ،ومالذنــا املفحــم ،بمــا كان يأمرنــا بــه والــده -ريض اللــه عنــه -فحصل
لنــا الزجــر والوعــظ للــه [ ]...فتحققنــا أن أمرهــم هــو صالحنــا دنيــا وأخــرى ،فرجعنــا
وجددنــا التوبــة إىل اللــه ورســوله مــن جميــع مــا يكرهــه الشــارع ،واتفقنــا بأجمعنــا
عــى األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،وفعــل القواعــد الخمــس مــن أداء الصلــوات يف
وقتهــا ،وتطهــر املــال عــى أربابــه ،وصــوم رمضــان ،وحــج بيــت اللــه الحــرام عــى مــن
اســتطاع إليــه سـ ً
ـبيل ،ومالزمــة النصــح وعــدم املداهنــة ،ومالزمة فعــل الســنة املحمَّ دية،
وعــدم اختــاط األجنبــي باألجنبيــة ،واتفقنــا معــر الوطــن بأجمعنــا ،خاصنــا وعامنــا،
كبرينــا وصغرينــا ،جليلنــا وصغرينــا ،عــى بعــض مــا أمرنــا بــه ،وعــى مــن يدخــل بيــت
غــره مــن غــر إذن صاحبــه يف غيبتــه وحضــوره [ ]...األدب والــرب املــرح [ ]...يف
رد [ ]...ومــن أصابــه رضب أو قتــل فدمــه مهــدور ،واتفقنــا بهــذا ووضــع [ووضعنــا]
ختومنــا ليكــون حجــة علينــا ،وليهلــك مــن هلــك عــن بينــة ويحيــى مــن حيــي عــن
بينــة وفقنــا اللــه جمعيًــا ملــا يحبــه ويرضــاه ،ومــن خالــف مــا أمرنــا بــه واتفقنــا عليــه
لعنــة اللــه واملالئكــة والنــاس اجمعــن.)25(»...
وتشــر الوثيقــة الثانيــة املمهــورة بتوقيعــات الكثــر مــن مشــايخ العواقــر عــام
 1282ه ،1865/إىل بعــض خالفاتهــم ونزاعاتهــم مــع بعــض البنــى االجتماعيــة الربقاوية
عــى ملكيــة األرايض إىل أن مـ َّ
ـن اللــه عليهــم بأســتاذ العارفــن ،وعمــدة املترصفــن ،اإلمام
السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الــذي رشع يف هدايتهــم إىل ســبيل الهــدى والرشــاد...« :
حتَّــى مــن اللــه علينــا بســداد [بأســتاذ] العارفــن ،وعمــدة املترصفــن ،ســيدي الســيد
محمَّ ــد الســنويس الخطابــي الحســيني اإلدريــي [ ]...يهــدي فينــا [ ]...وخلفــه نجلــه
الطاهــر والســداد [األســتاذ] العــارف الســيد ســيدي املهــدي [ ]...وجــاء إليــه بعــض
نــاس مــن العواقــر [ ]...وطلبــوا منــه تأســيس زاويــة بالعــام فــأذن لهــم ،وأرســل
معهــم بعــض مــن خالصــة أوالده الكــرام لتأســيس الزاويــة» ،كمــا قــام ً
أيضــا ببنــاء
مســجد لهــم يف علــوة انتــات ،وتعهــدوا لــه أن يذكــر فيــه اللــه آنــاء الليــل وأطــراف
النهــار« :ومــن نكــث فإنمــا ينكــث عــى نفســه ،ومــن َّ
وف بمــا عهــد اللــه ســيؤتيه أجـ ًرا
ـرا كبـ ً
عظيمً ــا»(« .)26لقــد خلقــت السنوســية تغـ ً
ـرا يف طريقــة حياتهــم ،هــذا أمــر ال
شــك فيــه» عــى حــد قــول ايفانــز بريتشــارد(.)27
ويف ( 11محــرم) 1285ه ،1868/أرســل الســيد املهــدي الســنويس رســالة إىل
الشــيخ بوســيف بوشــنيف الك ـ َّزة ،تنطــوي عــى علمــه بوصــول رســالته التــي أرســلها
إليــه« :فإنــه قــد وصــل إلينــا كتابكــم وجميــع مــا رشحتــم فيــه صــار يف علمنــا ،وحمدنا
اللــه عــى ســامتكم وعافيتكــم ،أوصلكــم اللــه إىل املنــى واآلمــال ،وبلغكــم مراتــب الفضل
والكمــال ،بحرمــة ســيد الرجــال ،صــى اللــه عليــه وســلم» ،موضحً ــا بأنــه واإلخــوان
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بخــر ويف حالــة ترسهــم« :وإن ســألتم عنــا وعــن كافــة مــن بالطــرف مــن اإلخــوان،
فالجميــع وللــه الحمــد عــى حالــة ترسكــم ،ربنــا ســبحانه يديــم علينــا وعليكــم ســوابغ
نعمــه» ،مشـرًا إىل وصــول الشــيخ عبدالرحيــم بــن أحمــد ومــن يف معيتــه مــن اإلخــوان،
وأنهــم عــى أحســن حــال ،مبينًــا أنهــم أخــروه عــن مــا هــم عليــه مــن الشــيم البهيــة،
واألحــوال املرضيــة ،فضـ ً
ـا عــن مــا حملتمــوه لهــم مــن أخبــار بشــأن ســعي ســليمان
تربــل أفنــدي بإعفــاء مــا عــى أهــل الزوايــا مــن جملــة األعشــار ،راجيًــا مــن اللــه أن
يزيــل عنــه وعنكــم مــا تكرهــون ،ويحســن مجــازاة الجميــع ،إنــه عــى مــا يشــاء قدير،
وباإلجابــة جديــر(.)28
وثمــة وثيقــة أخــرى مؤرخــة يف شــهر رمضــان 1307ه1890/م ،تشــر إىل تواصل
الســيد املهــدي الســنويس مــع الشــيخ بوســيف بــن بوشــنيف الك ـ َّزة ،والشــيخ يوســف
الك ـ َّزة ،ومكاتبهــم لبعضهــم البعــض ،وســؤاله عــن أحوالهــم والدعــاء لهــم بالســامة
والعافيــة وبالتوفيــق لصالــح األعمــال يف األقــوال واألفعــال ،وبــأن أخــاه الســيد محمَّ ـدًا
الرشيــف بخــر وعافيــة ونعمــة مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ...« :إىل األجلــن الفاضلــن
[ ]...الكاملــن غايــة اآلمــال ونهايــة الكمــال ،أخينــا الشــيخ بوســيف الكـ َّزة [ ]...أخينــا
الشــيخ يوســف ،ســلمهما اللــه آمــن ،الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه ،ومغفرتــه
ومرضاتــه ،وبعــد :فإنــه قــد وصــل إلينــا كتابكــم ،وكل مــا فيــه صــار بعلمنــا ،وحمدنــا
اللــه عــز وجــل عــى ســامتكم وعافيتكــم ،أوصلكــم اللــه إىل رضوانــه األبــدي ،وعــزه
الدائــم الرسمــدي .وإن ســألتم عنــا وصنونــا الســيد محمَّ ــد الرشيــف وكافــة اإلخــوان،
بخــر وعافيــة ،ونعــم ضافيــة ،املأمــول منــه تعــاىل أن ال تزالــوا كذلــك [[ ]...إنَّــه عــى]
مــا يشــاء قديــر ،وباإلجابــة جديــر ،وربنــا يوفــق الجميــع لصالــح األعمــال يف األقــوال
واألفعــال ،وال زلنــا داعــن لكــم بصالــح الدعــوات ،يف الخلــوات والجلــوات ،وعــى اللــه
القبــول ،وهــو املرجــو منــه واملأمــول ،وبلغــوا منــا الســام إىل جميــع اإلخــوان واملحبــن،
ومــن عندنــا يســلم عليكــم صنونــا وكافــة اإلخــوان واملحبــن ،والســام»(.)29
وملــا ارتحــل الســيد املهــدي الســنويس مــن الجغبــوب إىل الكفــرة عــام ،1895
وصحبــه الســيد أحمــد الرشيــف ،ارتحــل معــه مــن الطلبــة عقيلــة عبدالقــادر يونــس
بوشــنيف الك ـ َّزة ،بمعيــة الســيد محمَّ ــد عبداللــه التواتــي ،ومحمَّ ــد بــن مــوىس ،وعــي
الســعيطي ،وأحمــد البوســيفي ،والشــارف بــن ســيدي حامــد خــرة ،وغريهــم كثــر مــن
الطلبــة واإلخــوان(.)30
َّ
إن عالقــة آل الك ـ َّزة بالســيد املهــدي الســنويس لــم تقتــر عنــد هــذا الحــد ،بــل
َّ
َّ
رافقــه الشــيخ الفضيــل بوخريــص الكـزة ،والشــيخ محمَّ ــد عبدالقــادر الكـزة ،والشــيخ
عبدالقــادر يونــس الك ـ َّزة ،بصحبــة الكثــر مــن مشــايخ البنــى االجتماعيــة الربقاويــة،
وكبــار اإلخــوان ،وشــيوخ الزوايــا يف أواخــر (جمــادي الثانــي) 1317ه1899/م ،إىل قــرو
بالســودان الغربــي لالســتعداد ملواجهــة القــوات الفرنســية الزاحفــة نحــو بحــرة تشــاد،
وانضــم إليهــم أوالد ســليمان ،والزويــة ،واملجابــرة ،وكان الشــيخ الفضيــل بوخريــص
الكــ َّزة ،والحــاج محمَّ ــد الثنــي الغدامــي ،والشــيخ غيــث ســيف النــر ،مــن ضمــن
القيــادة العليــا للمجاهديــن التــي ترأســها الشــيخ محمَّ ــد الربانــي الســاعدي(.)31
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عالقة �آل الك َّزة بال�س ِّيد �أحمد ال�شريف :1911-1922
عندمــا بــدأ الغــزو اإليطــايل لليبيــا عــام  ،1911وأصــدر الســيد أحمــد الرشيــف
نــداءه املشــهور الــذي حــث فيــه أهــايل برقــة عــى املقاومــة ،لبــى آل الكــ َّزة وأبنــاء
عمومتهــم مــن قبيلــة العواقــر ذات النفــوذ الكبــر يف برقــة ،النــداء ،وكانــوا يف أول
الصفــوف مــع بقيــة البنــى االجتماعيــة الربقاويــة األخــرى ،للوقــوف يف وجــه املعتــدي،
واالســتعداد لقتالــه ،والتضحيــة يف ســبيل الوطــن بالنفــس والنفيــس ،وشــاركوا يف جُ ــل
املعــارك ضــد الغــزاة الطليــان ،واستشــهد مــن عائلــة إبراهيــم يف معركــة حاميــة
الوطيــس بقــرب الربكــة باملوقــع املعــروف بـــ (هــوى الــزردة) حــوايل مئــة وخمســن
شــهيدًا( .)33ويف شــهر (أبريــل) عــام  ،1912حدثــت معركــة بموقــع (حــوش العكــب)
بالنواقيــة أثنــاء زحــف القــوات اإليطاليــة نحــو ســلوق ،ولكنهــا فشــلت يف تحقيــق
هدفهــا بســبب املواجهــة التــي اصطدمــت بهــا ،وقــد شــارك يف هــذه املعركــة الشــيخ
إبراهيــم املرصاتــي بوشــنيف الكـ َّزة ،وكان مــن بــن شــهداء هــذه املعركــة بوزيــد محمَّ ــد
الكـ َّزة ،ومــن بــن الجرحــى عبدالحميــد العبــار ،والشــيخ يونــس بومصطفــى بوشــنيف
الكــ َّزة(.)34
وممــا يجــب التنبيــه إليــه؛ أن مشــايخ آل الكـ َّزة كانــوا يف جهادهــم ضــد الطليــان
بمعيــة السنوســية وتحــت عباءتهــا ،ولــم ينفضــوا يف أي مــن األحيــان مــن حولهــا(،)35
وخــر دليــل عــى ذلــك مــا جــاء يف ردهــم عــى رســالة “أميليــو” قائــد القــوات اإليطاليــة
ببنغــازي عــام  ،1913التــي تنطــوي عــى إرســال مندوبــن منهــم للدخــول معــه يف
املفاوضــات ،فــكان رد الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكـ َّزة والشــيخ إبراهيــم املرصاتــي
الكــ َّزة ومــن يف معيتهــم مــن بقيــة األعيــان واملشــايخ« :جاءنــا رســول مــن طــرف
األســتاذ الفاضــل ســيدنا أحمــد الرشيــف ،يخربنــا أنــه وصــل إىل الجبــل األخــر بموقــع
ســيدي رافــع ،ويأمرنــا بالحضــور عنــده ،بنــا ًء عليــه ال يمكــن اآلن حضــور أحــد منــا...
حتَّــى نتصــل بشــيخنا وأســتاذنا ،إن شــيخنا املومــأ إليــه نــزل بســاحتنا وطلــب منــا
الحضــور فــا يمكــن التأخــر عنــه ،وبعــد االجتمــاع بــه ســيصدر مــن طرفــه العــايل كل
مــا يلــزم ،وبــه يكــون العمــل ،وهــا نحــن أخذنــا كتابكــم لعرضــه عليــه»(.)36
وبمجــرد أن جاءهــم أمــر الســيد أحمــد الرشيــف قامــوا مــن فورهــم وشــدوا
رحالهــم إليــه يف الجبــل األخــر ،وكان يتقدمهــم الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكـ َّزة،
والشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة ،وطلبــوا منــه الذهــاب معهــم لرتتيــب وتنظيــم أدوار
برقــة الغربيــة ،لكنــه كان منهم ـ ًكا يف تنظيــم أدوار الجبــل األخــر ،فأمرهــم بالعــودة
وأوصاهــم بمــا يلــزم ووعدهــم خـرًا ،وحثهــم عــى التمســك بواجباتهــم ،وحــن انتهــى
مــن تنظيــم وترتيــب أدوار الجبــل األخــر ،شــد رحالــه بمعيــة الشــيخ عبدالحميــد
العبــار ،والشــيخ ســليمان رقــرق ،والشــيخ ابريــك اللواطــي ،إىل زاويــة مســوس ،ومكث يف
مســوس عنــد آل الكـ َّزة حــوايل نصــف عــام ،وأخــذ يصــدر أوامــره إىل جميــع األدوار مــن
هنالــك ،وأســس دور العواقــر يف ســاونو وانطلقــت منــه عديــد الهجمــات عــى النقــاط
اإليطاليــة ،لعــل أبرزهــا آنــذاك معركــة (الــوادي الحمــر) حاميــة الوطيــس التي استشــهد
فيهــا ســعيد العبــار ،ومــن بــن الجرحــى قائــد الــدور عبداللــه األشــهب ،والشــيخ عقيلة
الكــ َّزة .ثــم انتقــل إىل اجدابيــا ومكــث فيهــا فــرة ليســت بقصــرة ،وقفــل عائــدًا إىل
()32
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زاويــة مســوس للمــرة الثانيــة ،فاســتقبله رئيــس الزاويــة ومشــايخ آل الكـ َّزة ،وخاضــوا
تحــت أمرتــه (بــوادي املعقــور) و(وادي قمــرا) معــارك طاحنــة ضــد القــوات اإليطاليــة
أســفرت عــن استشــهاد القومنــدان نجيــب الحورانــي ،والشــيخ بوزيــد اللواطــي .ونظـ ًرا
للتطــورات السياســية والعســكرية بالقــرب مــن األرايض املرصيــة وقتــذاك ،انتقــل الســيد
أحمــد الرشيــف إىل الجبــل األخــر ثــم إىل البطنــان ،واســتقر رأيــه عــى أن يكــون مقــر
قيادتــه يف منطقــة امســاعد الواقعــة بالقــرب مــن منطقــة الســلوم(.)37
وتجــدر اإلشــارة أن بعــض مشــايخ آل الك ـ َّزة رافقــوا الســيد أحمــد الرشيــف إىل
تلــك املنطقــة وتدربــوا يف املدرســة العســكرية التــي أمــر بتأطريهــا وتخــرج فيهــا الشــيخ
منصــور بــن عبدربــه الكــ َّزة ووصــل إىل رتبــة يوزبــايش(ً ،)38
أيضــا قــام الســيد أحمــد
الرشيــف يف ( 28شــوال) 1333ه/الثامــن مــن (ســبتمرب)  ،1915بتعيــن بوشــنيف محمَّ ــد
مصطفــى الكـ َّزة بأشــجاءثي عســكرية بيــادة...« :إن حامــل أمرنــا هــذا ولدنــا بوشــنيف
بومحمَّ ــد مصطفــى الك ـ َّزة ،حســب اجتهــاده وإقدامــه يف أمــور العســكرية ،قــد عينــاه
بشــجاءثي عســكرية بيــادة ،)39(»...ويف (ذي الحجــة) 1333ه ،1915/قــام برتقيتــه
إىل رتبــة مــازم ثانــي بيــادة بنــا ًء عــى اإلنهــاء الصــادر مــن دوائــره العســكرية...« :
صاحــب الحميــة ابننــا بوشــنيف [ ]...بــن محمَّ ــد [ ]...وفقــه اللــه لطاعتــه ومرضاتــه،
وأســبل عليــه ســره [ ،]...أمــا بعــد :فإننــا قــد رفعنــا رتبتكــم بــإرادة اللــه وقدرتــه إىل
رتبــة مــازم ثانــي بيــادة ،بنــا ًء عــى اإلنهــاء الصــادر مــن دوائرنــا العســكرية [،]...
لخدمتكــم املــرورة ،ولســرتكم الحميــدة واملشــكورة ،ولشــجاعتكم املشــهورة]...[ ،
فعليكــم باملبــادرة إىل وظيفتكــم املذكــورة ،واملبــارشة فيــه بصــدق وإخــاص مســتعينًا
باللــه [ ]...يف مــا يعــود بالنفــع التــام عــى البــاد والعبــاد ،واجعــل مخافــة اللــه نصــب
عينــك ودســتور عملــك يف كل األمــور [ ]...لــو ســمح اللــه تكاســلت ،ويف األمــر تهاونــت
وتســاهلت ،فاللــه رقيــب عليــك ،واملســؤولية الدنيويــة واألخرويــة محققــة [ ]...وأرجــو
اللــه تعــاىل لنــا ولكــم التوفيــق إىل أقــوم طريــق ،واللــه الهــادي إىل ســبيل الرشــاد»(.)40
وينبغــي التنويــه يف هــذا الســياق؛ أن الســيد أحمــد الرشيــف عنــد وصولــه إىل املنطقــة
الواقعــة بالقــرب مــن الســلوم ،قــام بإرســال رســالة إىل الشــيخ الحســن بــن عــي بــن
مصطفــى بوشــنيف الكــ َّزة يف ( 27ربيــع األول) 1334ه/الثانــي مــن (فربايــر) 1916م،
يبلغــه فيهــا بــأن أحوالــه وأحــوال كافــة املجاهديــن بخــر وللــه الحمــد ،ويوصيــه فيهــا
بالتقــوى ،واالعتصــام بحبــل اللــه األقــوى ،وبــأن يبلــغ الســام لكافــة اإلخــوان ،ثــم
يطلــب منــه رضورة أن يقــدم عليــه مــع درب مســوس عــر درب الســلوم عــى جنــاح
االســتعجال« :واياكــم والتأخــر»(.)41
ويف ( 28جمــادي األوىل) 1334ه/الثانــي مــن (أبريــل) 1916م ،قــام برتفيع الشــيخ
بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الك ـ َّزة إىل رتبــة (يوزبــايش) ومنحــه النيشــان عــايل الشــأن
لشــجاعة املشــهودة ...« :إىل صاحــب الرفعــة ابننــا بوشــنيف بــن محمَّ ــد مصطفــى،
وفقــه اللــه لطاعتــه ومرضاتــه ،وأســبل عليــه ســره يف حياتــه وبعــد مماتــه ،أمــا بعــد:
فإننــا بــإرادة اللــه تعــاىل وقدرتــه قــد رفعنــا إىل رتبــة يوزبــايش ،ووجهنــا لكــم النيشــان
عــايل الشــأن ،والهالل...عــى الشــجاعة هــذا ونرجــو اللــه لنــا ولكــم التوفيــق والهدايــة
ألقــوم طريــق»(.)42
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ويف اإلطــار ذاتــه؛ قــام الســيد أحمــد الرشيــف بتعيــن اليوزبــايش الشــيخ بوشــنيف
محمَّ ــد مصطفــى الكــ َّزة (قائــد أعــى كركــون)« :إىل صاحــب الشــهامة اليوزبــايش
بوشــنيف أفنــدي أبــي محمَّ ــد الكــ َّزة املحــرم ،وبعــد :فإننــا قــد عيناكــم قائــد أعــى
كركــون العلــوة [ ]...شــؤون العســكرية ،فيلــزم منــك مبــارشة هــذا الوظيفــة بالجــد
واالجتهــاد واملحافظــة عــى النظــام والراحــة العموميــة ،وإن حــدث عليكــم حــادث
يخــل باألمــن العــام أو رأيتــم حركــة توجــب [ ]...راحــة عليكــم أن تشــعرونا بــدون
تــراخ وال إهمــال ،واملســؤولية عائــدة عليكــم أمــام اللــه تعــاىل والحكومــة ،واللــه املوفــق
واملعــن»(.)43
ولــم تقتــر عالقــات آل الكــ َّزة بالســيد أحمــد الرشيــف عنــد هــذا الحــد ،بــل
تعدتهــا لتشــمل حلحلتــه بعــض املشــاكل والخصومــات التــي تخــص بعــض أفــراد
آل الكــ َّزة ،وخــر دليــل عــى ذلــك مراســلته إىل اليوزبــايش قجــة عبداللــه البــدي يف 2
(ســبتمرب) عــام 1915م ،التــي تنطــوي عــى توصيتــه لــه بحــل مشــكلة الشــيخ إبراهيم
املرصاتــي الكــ َّزة املتعلقــة برسقــة غنمــه« :إنــه مــن عبــد ربــه ســبحانه أحمــد ابــن
الســيد محمَّ ــد الرشيــف الســنويس الخطابــي الحســني اإلدريــي ،إىل األجــل الفاضــل،
العمــدة الكامــل ،غايــة اآلمــال ،ونهايــة املجــد والكمــال ،جنــاب اليوزبــايش ولدنــا قجــة
[ ]...حفظــه اللــه ورعــاه ،وكملــه وتــواله ،آمــن ،الســام عليكــم ورحمــة اللــه تعــاىل
وبركاتــه ،ومغفرتــه ومرضاتــه .وبعــد :القــادم لطرفكــم حاملــه ولدنــا الشــيخ إبراهيــم
املرصاتــي الك ـ َّزة ،وعنــده مغنــم مأخــوذة ظلمً ــا مــن عــام  ]...[ ،1331وعددهــا مئتــان
نعجــة (ال عندهــم عليــه حــق ،وال لهــم عليــه ســبيل) [ ]...وهــذا حررنــا هــذا األمــر
الرســمي مــن دوائرنــا لتكــون حجــة بيــد إبراهيــم املذكــور ،اللــه اللــه يف الســاك هــذه
ـا عاجـ ً
املــدة عاجـ ً
ـا برسعــة ،وأفيدونــا بعــد الســاك يف هــذه املــدة»(.)44
ويف اإلطــار ذاتــه يُفهــم مــن إحــدى الوثائــق املرســلة مــن أبنــاء الســيد أحمــد
الرشيــف :الســيد إبراهيــم ،والســيد محيــي الديــن ،أن هنالــك تواصـ ً
ـا بينهمــا وبــن
الشــيخ الصالحــن عبدالعــايل مصطفــى بوشــنيف الكـ َّزة ،يســألون عــن أحوالــه وأحــوال
أهلــه ،ويدعــون لهــم بصــاح الحــال يف األقــوال واألفعــال ،ويوصونهــم بتقــوى اللــه
ومراقبتــه ،وأن يأخــذوا بالهــم مــن محمَّ ــد الفضيــل بوعمــر ورفقتــه ...« :موجــب
الســؤال عنكــم وعــن كليــة أحوالكــم ،أوصلكــم اللــه إىل أســنى األمــل ،ووفقكــم لصالــح
القــول والعمــل ،وإن ســألتم عنــا فنحــن وكافــة اإلخــوان الذيــن بهــذا الطــرف بخــر
وعافيــة ،ونعمــة ضافيــة ،أرجــوه أال ال تزالــوا كذلــك ،ســالكني [يف] جميــع أموركــم أقــوم
املســالك ،بجــاه مــن ســن املشــاعر واملناســك ،واألحــوال ســارة قــارة ،ولــم يحــدث إال
الخــر والعافيــة ،أدام اللــه ذلــك عــى الجميــع ،بجــاه النبــي الشــفيع ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،ورشف [وعظــم] وربنــا ســبحانه يوفــق الجميــع ملــا يحبــه ويرضــاه ،ويكــون
لنــا ولكــم وليًــا ونصـرًا ،وال زلنــا إن شــاء اللــه داعــن لكــم بصــاح الحــال ،يف األقــوال
واألفعــال ،وعــى اللــه القبــول ،إنــه أكــرم مســؤول وأعظــم مأمــول ،وبلغــوا منــا الســام
لكافــة مــن بالطــرف وجميــع اإلخــوان ،ومــن عندنــا مســلم [يســلم] عليكــم كافــة
اإلخــوان ،ودمتــم بــدوام العــز املؤبــد عــى الــدوام ،والســام يعمكــم يف البــدء والختــام.
والوصيــة لكــم :تقــوى اللــه العظيــم ،ومراقبتــه يف الصغــر والجســيم ،وبذلــك إن شــاء
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اللــه تنالــون الربــح العظيــم.
هــذا ،وال تحتاجــون التوصيــة عــى إخواننــا الذيــن بطرفكــم ،فقــد أثنــوا عليكــم
بمــا ال مزيــد عليــه ،واللــه تعــاىل يحفظكــم ويرعاكــم ،ويجمعنــا به بســاعة ســعيدة []...
وردوا بالكــم مــن ولدنــا محمَّ ــد الفضيــل ورفقتــه كمــا هــو دأبكــم ،بــارك اللــه فيكــم
ودمتــم ســاملني»(.)45
ً
أيضــا ينبغــي التنبيــه عــى أن العالقــة بــن آل الكــ َّزة والســيد أحمــد الرشيــف
ظلــت متواصلــة ومســتمرة بعــد مغــادرة الســيد أحمــد الرشيــف أرض الوطــن إىل تركيــا
يف (ســبتمرب) عــام  ،1918عــر مــرىس العقيلــة عــى متــن غواصــة أملانيــة بنــا ًء عــى
دعــوة مــن البــاب العــايل لحضــور حفلــة تتويــج الســلطان محمَّ ــد وحيــد الســادس
وتقليــده الســيف ،وكان بمعيتــه محمَّ ــد صالــح حــرب ،وبعــض رفاقــه وتالميــذه؛ محمَّ ــد
عبداللــه الــزوي ،والدكتــور عبدالســام ازقــره املســاتي ،وصالــح محمَّ ــد بوعرقــوب،
وعبدالســام بوقشــاطة العريبــي ،والســنويس الجريــدي ،وعبدالســام الســوداني ،وعثمان
الشــايقي( ،)46وبعــد وصولــه بحــوايل ثالثــة أعــوام 1340ه1921/م ،بعــث برســالة إىل
الشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة يطمئنــه فيهــا عــن أحوالــه والظــروف التــي صاحبــت
رحلتــه بمعيــة رفاقــه وتالميــذه عــر املــدن والقــرى الرتكيــة ،واليــة بروســه ،واســكي
شــهر ،وواليــة قونيــة ،وأنقــرة ،وديــار بكــر ،ومارديــن ،واحتفــاء األهــايل بهــم ومراســم
االســتقبال مــن الهيــأة االســتقبالية الــوايل أو املتــرف ومــن يف معيتهــم مــن أربــاب
الحكومــة املتقدمــن ومــن أرشاف البــاد والعلمــاء األجــاء ومــن األجانــب علمائهــم
ورهبانهــم ،كمــا يشــر فيهــا إىل أن مــن بطرفــه يهــدون الشــيخ إبراهيــم املرصاتــي
الكـ َّزة جزيــل الســام ويبلــغ تحياتــه إىل عمــوم آل الكـ َّزة ،مشـرًا إىل أنــه ال يــزال يدعــو
لهــم بالخــر والســام.
والناظــر يف الحاشــية املحــرة يف نهايــة هــذه الرســالة يف (غــرة محــرم) عــام
1340ه1921/م ،يســتنتج بجــاء عمــق عالقــة الســيد أحمــد الرشيــف بالشــيخ إبراهيــم
املرصاتــي الك ـ َّزة وثقتــه بــه ،فقــد جــاء فيهــا« :نعــم والنيشــان مــع اليــد الوثيقــة إن
شــاء اللــه تعــاىل ،هــذا وقــد قــدر اللــه وخرجنــا مــن الوطــن لحكمــة أرداهــا اللــه،
وســتظهر حكمتهــا ،وال تظنونــي أنــي نســيتكم ،ال واللــه مــا نســيتكم ونســيت خدماتكم
التــي قمتــم بهــا معــي ومــع أوالدي ،واللــه إن شــاء مــا أنــى ال أنــا حيًّــا وال أنــا ميتًــا،
ونرجــو اللــه أن يبارككــم يف األوالد واملــال ،وحاجتكــم قضيناهــا بحــول اللــه وقوتــه،
وســرى مــا يرسكــم بحــول اللــه وقوتــه .نعــم ،ومــن جهــة خلخــال الذهــب الــذي رهناه
عندكــم ،ال تفرطــوا فيــه حتَّــى تســتلمون مــا أخذنــاه منكــم ،نعــم ،وعنــد ذلــك نســتلم
الخلخــال منكــم ،نعــم ،ومــن جهــة الغنــم واإلبــل الــي تحــت أيديكــم ال تعطــوا منــه
ألحــد شــيئًا ،ال للعيــال وال لغريهــم ،كذلــك محصــول الصــوف والســمن والحوالــة ،الــكل
يكــون تحــت أيديكــم حتَّــى نرســل لكــم عليــه .وســلموا منــا عــى صنوكــم عبدالجليــل
كث ـرًا كث ـرًا ،وعــى أنجالكــم ،ونجــل صنوكــم ولدنــا بوســيف ،ربنــا يحفظهــم ويفتــح
عليهــم ويجعلهــم ً
خلفــا صالحً ــا.)47(»...
ولــم يلبــث الســيد أحمــد الرشيــف أن ألحــق رســالته هــذه بكتــاب آخــر إىل أبنــاء
الشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الكــ َّزة؛ محمَّ ــد مقيــص وحمــد جربــوع ،مــؤرخ بتاريــخ
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1341ه ،1922/ومذيــل بحاشــية تثــر البــث والحــزن ،تنطــوي عــى تعزيتهمــا يف وفــاة
والدهمــا« :وقــد بلغنــا خــر انتقــال ذي األفضــل [األفضــال] ،والدكــم املرحــوم الشــيخ
إبراهيــم ،غفــر اللــه لــه وأســكنه فراديــس جنتــه ...وإنــه واللــه قــد آملنــي فقــده،
وتكــدرت مــن هــذا املصــاب ،وأنــي معزيكــم عــى ذلــك» ،داعيًــا لهمــا بخــر الداريــن
سـ ً
ـائل عــن أحوالهمــا« :نرجــوه تعــاىل أن ال تزالــوا كذلــك ،ســالكني يف جميــع األمــور أقوم
املســالك ،محفوظــن بحولــه وقوتــه مــن املســاوئ واملهالــك» ،ويســتطرد يف الدعــاء لهمــا
قائـ ً
ـا« :واللــه أســال ،ورســوله [وبرســوله] وحبيبــه أتوســل ،أن يؤتيكمــا مــن لدنــه
أجـ ًرا عظيمً ــا ،ويلهمكمــا صـرًا جميـ ً
ـا ،ويطــرح الربكــة فيكمــا ويف بيتكمــا ومــن لكمــا
وأهلكمــا ومالكمــا ،»...ولــم يكتــف بذلــك ،بــل اســتطرد يف حاشــية الرســالة قائـ ً
ـا:
«نعــم أوالدي ،واللــه إن وفــاة املرحــوم كدرتنــي كثـرًا ،وهــو مــن أعــز أوالدي الصادقــن،
ولكــن هــذا أمــر ال بــد لــكل واحــد منــه ،ال مفــر منــه ،وال نقــول إال مــا قالــه الصابــرون:
إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ،هــذا مــا وعــد الرحمــن وصــدق املرســلون ،ويف املثــل :الــذي
خلــف مــا مــات ،وهــو الحمــد للــه خلفكــم ،وأنتــم رجــال ،نريدكــم يــا أوالدي تقومــون
مقامــه وزيــادة ،وهــا هــو يأتيكــم الجــواب الــذي كنا كتبنــاه لــه ،رحمــه اللــه ،وتعملون
بمقتضــاه ،وكنــا كتبنــا لكــم مــع ولدنــا صالــح املهمــاز ،والحــاج أحمــد ،وخافــوا ورموا
األجوبــة يف البحــر» ،ثــم يؤكــد يف أثنــاء الرســالة“ :ونؤكــد عليكــم يــا أوالدي مــن االهتمام
يف أمــر الحراثــة ألوالدنــا ،اللــه يجعــل فيكــم الربكــة ،ومــن جهــة الغنــم عندكــم كذلــك
كمــا ذكرنــا يف جــواب والدكــم رحمــه اللــه تكــون لخاصــة نفــي يف املــأكل وامللبــس
ـال حـ ً
مـ ً
ً
خالصــا ،وأمانــة والدكــم ســتأتيكم يف وقــت هنــاء وأنتــم يف غايــة العــز،
ـال
بحــول اللــه وقوتــه ،وأبــروا إن شــاء اللــه بالخــر العظيــم ،ومنــا أتــم الســام عــى كل
مــن هــو منكــم وإليكــم وعــى[ ]...تحيــة مــن عنــد اللــه مباركــة طيبــة» ،ولــم يقــف
عنــد ذلــك ،وإنمــا حــرص عــى توصيتهمــا بتحريــض النــاس ونصحهــم بالدفــاع عــن
الديــن كمــا هــي عــادة والدهمــا الشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة« :نحــن نوصيكــم يــا
أوالدي باالهتمــام يف تحريــض النــاس ونصحهــم يف الدفــاع عــن الديــن ،كمــا هــي عــادة
والدكــم ونريدكــم أن تكونــوا أكثــر منــه واللــه املعــن ،نعــم أوالدي» ،مشـرًا بأنــه بحــول
اللــه وقوتــه ســيقدم عــن قريــب إىل مــر ،ومنهــا إىل الجغبــوب ،ومنهــا إىل طرفهــم:
«وإذا ســمعتم بنــا قدمنــا إىل مــر ،ال بــد أن يقــدم أحدكــم علينــا بحــول اللــه وقوتــه،
نعــم ،اللــه اللــه أوالدي...واللــه ســبحانه يســعدكم ويوفقكــم ،ويطــرح فيكــم الربكــة،
والســام عليكــم وعــى أعمامكــم وأبنــاء عمكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه»(.)48
يُفهــم مــن طيــات هــذه اإلطــار الوثائقيــة أن عالقــة آل الكــ َّزة بالســيد أحمــد
الرشيــف كانــت قويــة ومتينــة ومتواصلــة يف الوطــن ويف املهجــر ،يثــق بهــم ،ويوكلهــم
عــى أرزاقــه ،ويســأل عــن أحوالهــم وذويهــم ،ويحنــو عليهــم ،ويحــدب عــى رعايتهــم،
ويتمنــى لهــم الخــر والهنــاء ،وأن يطــرح اللــه الربكــة فيهــم ويف بيتوهــم وأوالدهــم
وأرزاقهــم ،ويــأىس لفقــده مؤازرتهــم ونرصتهــم ،ويحــزن لفقدهــم وهــو عــى ثقــة أنــه
راحــل عــى األثــر ،وخــر دليــل عــى ذلــك تكــدره وحزنــه الشــديد لفقــده الشــيخ إبراهيم
املرصاتــي الكـ َّزة الــذي يعــده مــن أعــز أوالده الصادقــن ،ويبــدو أن هــذا الفقــد قــد تــرك
جراحً ــا عميقــة يف نفســه لــم تندمــل رغــم تــوايل األيــام والســنني.
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عالقتهم بال�سيد �إدري�س ال�سنو�سي وردود فعل احلكومة الإيطالية حيالها:
تشــر الكثــر مــن األطــر الوثائقيــة واملرجعيــة ذات العالقــة بتاريــخ ليبيــا
الحديــث واملعــارص إىل أن عالقــة الســيد إدريــس الســنويس بالشــيخ عبدالســام عبدالقادر
الكـ َّزة ،والشــيخ عقيلــة الكـ َّزة ،كان يغلــب عليهــا االحــرام املتبــادل ،ويســودها التعــاون
والتعاضــد والتــآزر ،ففــي كثــر مــن األحيــان كان الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكـ َّزة
يبــذل مســاعيه وقصــارى جهــده لتوفــر املتطلبــات واالحتياجــات الالزمــة للســيد
إدريــس الســنويس ولحركــة املقاومــة الوطنيــة( ،)49وخــر دليــل عــى ذلــك رســالة عثمان
ســليمان العنيــزي إىل الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكــ َّزة التــي توضــح جانبًــا مــن
هــذه الجهــود واملســاعي« :قــد ألححتــم كــي نقــدم مــا كلفنــا بــه ســيدي إدريــس،
ونحــن ليــس لنــا أفضــل مــن خدمــة أســيادنا ،ولكــن يــا أخــي [الشــيخ عبدالســام
الكـ َّزة] إن األشــياء التــي طلبهــا الســيد ،هــي أشــياء تخــص العســكر ،وأنــا ليــس عنــدي
أمــر كــي أخاطــب بشــأنها الحكومــة» ،كمــا أكــد بــأن كل هــذه األشــياء غــر موجــودة
ً
خصوصــا وأنــه ال تخــرج كبــرة
رسا،
يف ســوق بنغــازي ،وأن وجــدت ال يمكــن إرســالها ً
()50
وال صغــرة مــن بنغــازي بــدون تفتيــش مــن قبــل الســلطات اإليطاليــة .
وتنبغــي اإلشــارة أن اإلخفاقــات التــي حاقــت باملجاهديــن تحــت زعامــة الســيد
أحمــد الرشيــف يف حربــه ضــد اإلنجليــز عــى الحــدود الرشقيــة مــع مــر ،كانــت لهــا
تداعياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة املأســاوية املفجعــة يف برقــة ،وأســهمت بفاعليــة
كبــرة يف بلــورة مواقــف وسياســات للمهادنــة والتقــارب والتفاهــم مــع الحكومــة
اإليطاليــة مــن قبــل الكثرييــن مــن مشــايخ البنــى االجتماعيــة الربقاويــة ،الذيــن خــارت
قواهــم وأعيتهــم املعانــاة وفقــدوا كل أمــل يف النجــاة؛ مجاعــات ،تفــي أمــراض فتاكــة،
معانــاة تعــب وإرهــاق ،وتهديــد بفقــدان األرض والعــرض ،وجفــاف واحتبــاس األمطــار،
وقفــل الحــدود مــع مــر مــن قبــل اإلنجليــز( ،)51ومنــع زعيــم مرصاتــة رمضــان
الســويحيل مــرور التجــارة منهــا وإليهــا ،نتيجــة لخالفاتــه مــع الســيد صفــي الديــن
الســنويس( ،)52األمــر الــذي جعــل معظــم مشــايخ وأعيــان وعُ مــد البنــى االجتماعيــة يف
برقــة يســعون إليجــاد متنفــس لهــا مــن ورطتهــا التــي وقعــت فيهــا ،الســيما بعــد
ً
رشقــا
أن أصبحــت أمــام أمريــن ال ثالــث لهمــا :إمــا الجــدب والقحــط وإحاطــة العــدو
(اإلنجليــز) وغربًــا (الطليــان) .وإمــا عقــد الســام -ولــو بصفــة مؤقتــة -بينهــا وبــن
أعدائهــا اإلنجليــز والطليــان «لفتــح الســكة» الحــدود مــع مــر( .)53وكان ال مفــر مــن
هــذا األمــر األخــر كعــاج رسيــع حاســم ،فضـ ً
ـا عــن أن رغبــات أغلــب املشــايخ والعُ مــد
واألعيــان كانــت تتمحــور عــى األقــل حــول سياســة التفاهــم مــع الحكومــة والوصــول
إىل اتفــاق مؤقــت ،كحــل وســط يقــرب بــن وجهــات النظــر يف هــذه الظــروف القاســية
واملوجعــة لفتــح الطــرق واألســواق املرصيــة ،وعقــدوا يف ســبيل ذلــك اجتماعــات عــدة،
وأعــدوا مضابــط كثــرة يوضحــون فيهــا شــكواهم مــن الحالــة البئيســة واملأســاوية
التــي وصلــوا إليهــا ،كمــا طلبــوا مــن الســيد إدريــس الســنويس أن يتدبــر األمــر بحكمتــه
ويجــد لهــم مخرجً ــا مــن هــذه األزمــة السياســية واالقتصاديــة التــي اســتحكمت
حلقاتهــا وهددتهــم بالفنــاء العاجــل(.)54
تلقفــت الحكومــة اإليطاليــة هــذه الظــروف القاســية التــي شــهدتها برقــة
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املنكوبــة آنــذاك ،ورشعــت يف محــاوالت جــادة وبــإرصار ،الســتمالة بعــض مشــايخ
آل الكــ َّزة املغلــوب عــى أمرهــم وقتــذاك لفــرض عقــد أوارص العالقــات الوديــة معهــم
بشــتى الوســائل ،وقامــت بالتعــاون مــع بعــض أعيــان ونُخــب بنغــازي باالعتمــاد عــى
أســاليب الــدس واإليقــاع وإثــارة الفتنــة والشــقاق بــن قيــادات الحركــة السنوســية،
وبــن مشــايخ آل الكــ َّزة وبعــض مشــايخ البنــى االجتماعيــة يف برقــة لينفضــوا مــن
حولهــا( ،)55ولعــل مــا يؤكــد ذلــك مــا جــاء مبثوثًــا بــن تضاعيــف إحــدى الوثائــق
اإليطاليــة املثــرة لالنتبــاه ،التــي تشــر إىل تكليــف الحكومــة ملجموعــة مــن أعيــان
بنغــازي بلقــاء الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكــ َّزة ،وبالفعــل تــم اللقــاء يف بنينــا،
حيــث جــاء الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكـ َّزة برفقــة حــوايل  122رجــل مــن رجالــه،
يف حــن جــاء األعيــان ومعهــم حــوايل  115نفـ ًرا مــن الليبيــن املتعاونــن مــع الســلطات
اإليطاليــة ،وبعــد تبــادل الرتحيــب ،تكلــم أحــد األعيــان وقــال للشــيخ عبدالســام
عبدالقــادر الكـ َّزة« :أنــت مــن الزعمــاء الذيــن لهــم أكــر النفــوذ يف العواقــر ،وصديقــي،
وعــي أن أنبهكــم كيــف أنكــم جميعً ــا ،قــد وضعتــم أنفســكم يف موقــف مُتعــب ،كمــا
أنكــم قــد ألحقتــم الــرر بالبــاد ،ولــم تكــن لكــم أبـدًا القــوة لتحاربــوا قــوات الحكومة
اإليطاليــة» .ثــم طلــب الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكـ َّزة أن يتحــدث مــع ذاك الرجــل
عــى انفــراد ،فوافــق عــى ذلــك؛ وقــال ذاك الرجــل« :عنــدك عقلــك لتســتعمله فهــل
عجــزت عــن ذلــك» ،فــرد الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكــ َّزة قائـ ً
ـا« :مــاذا تعنــي
بهــذا؟» ،فــرد عليــه ذاك الرجــل قائـ ً
ـا« :هــل أنــت متأكــد أن أحمــد الرشيــف يســتطيع
محاربــة الحكومــة [اإليطاليــة] للنهايــة واســتعادة البــاد» ،فقــال الشــيخ عبدالســام
عبدالقــادر الكـ َّزة« :ولكــن أنــا مــاذا أســتطيع أن أفعــل» ،فقــال ذاك الرجــل« :هــل ال ترى
إمكانيــة االتفــاق بــن الحكومــة والســيد أحمــد ،فأنــت لــم تفعــل شــيئًا لتحقيــق ذلــك»،
فقــال الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الك ـ َّزة« :مــاذا عــي أن أفعــل حســب نصيحتــك»،
فقــال ذاك الرجــل« :أنــا ال أطلــب منــك أن تأتــي جهــا ًرا للحكومــة للخضــوع ،فهــذا ال
فائــدة فيــه لــك وللحكومــة ،لكــن ابــق بعي ـدًا هادئًــا أنــت ورجالــك يف أراضيكــم» ،فــرد
عليــه الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الك ـ َّزة« :اســمع يــا [ ]...أنــا ال أســتطيع أن آخــذ
ً
معاشــا ألكــون مــن ذوي الوصيــن [ ]...وأنــا أريــد أن أعــرف ،هــل أنــت
مــن الحكومــة
ً
مســتعد دائمً ــا لتكــون وســيطا بنينــا وبــن الحكومــة» ،فقــال ذاك الرجــل« :أنــا قدمــت
بــإذن مــن الحكومــة ،وإذا أراد إدريــس [الســنويس] أن يمنحنــي ثقتــه ،ويدعونــي فأنــا،
وبــإذن الحكومــة عــى اســتعداد لذلــك» ،فقــال الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الك ـ َّزة:
«ملــا يحــر إدريــس ،ســوف أتحــدث معــه» ،فقــال ذاك الرجــل« :مراعــاة ملــا بيننــا مــن
صداقــة ،عليــك األخــذ بالنصيحــة التــي قلتهــا لــك ،حيــث سيؤســفني أن ينتهــي األمــر
باالتفــاق بــن الحكومــة وأحمــد الرشيــف ،وتبقــى أنــت عــى حــدة» ،فقــال الشــيخ
عبدالســام عبدالقــادر الك ـ َّزة« :ســأحاول ألعــرف نوايــا ســيدي أحمــد وســيدي إدريــس
نحــو الحكومــة وســأبلغك بهــا يف لقــاء آخــر»(.)56
ويفيــد تقريــر املجلــس الســيايس لحكومــة برقــة رقــم ( )37خصــويص جــدًا
مــؤرخ بتاريــخ ( 5مــارس) عــام  ،1916بــأن املحادثــات التــي جــرت بــن بعــض األعيــان
والشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكـ َّزة قــرب بنينــا ،انتهــت بوعــد من الشــيخ عبدالســام
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عبدالقــادر الكـ َّزة بأنــه ســيخرب الســيد إدريــس الســنويس باملواضيــع التــي بُحثــت ،وأنــه
فيمــا بعــد ســوف يخــر الحكومــة بموقــف الســيد إدريــس الســنويس ونوايــاه حيالهــا.
ويف نهايــة شــهر (نوفمــر) مــن نفــس العــام وبموجــب رســالة شــفوية أبلــغ الشــيخ
عبدالســام عبدالقــادر الكـ َّزة هــؤالء األعيــان بأنــه قــد أرســل للســيد إدريــس الســنويس
كتابًــا حــول املحادثــة التــي تمــت(.)57
ويف اإلطــار ذاتــه؛ أملــح تقريــر املكتــب الســيايس لحكومــة برقــة بتاريــخ 7
(أبريــل) عــام  ،1916بشــأن املحــاوالت التــي تمــت عــن طريــق املراســلة بــن أحــد
أعيــان بنغــازي املتعاونــن مــع الحكومــة ،والشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الك ـ َّزة ،بــأن
الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الك ـ َّزة خاطــب الســيد إدريــس الســنويس قائـ ً
ـا« :نحــن
كنــا ،وال نــزال لــآن ،خاضعــن إلرادة السنوســية ،إال أننــا الــذي نــراه ،والــذي ال نخفيــه
عــن أنفســنا ،هــو أنهــا ال تســتطيع وحدهــا ،أن تحــارب اإليطاليــن ]...[،وأن الدولــة
الوحيــدة التــي يمكنهــا أن تســاعدنا هــي تركيــا ،إال أنهــا ال تســتطيع فعــل ذلــك» .وكان
الســيد إدريــس الســنويس قــد أبــدى تفهمــا كامـ ً
ـا ألقــوال الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر
()58
الك ـ َّزة ،ولكنــه لــم يبــد رأيًــا حــول أقوالــه واســتنتاجاته وقناعاتــه يف أول األمــر .
ومــا نــود التنويــه إليــه يف هــذا الســياق؛ هــو أن أســاليب الــدس واإليقــاع وإثــارة
الفتنــة والشــقاق التــي دأبــت الحكومــة اإليطاليــة عــى ممارســتها عــى املشــايخ لــم
تعــرف التوقــف ،ولــم تقتــر عــى الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكــ َّزة فحســب،
بــل تعدتــه لتشــمل أرســال رســائل للكثرييــن مــن مشــايخ العواقــر ،الســيما بيــت
ســليمان الــذي يعــرف أوغســطيني بمعاداتــه الدائمــة للحكومــة اإليطاليــة( :)59الشــيخ
عبدالســام إبراهيــم ،والشــيخ التواتــي بوســيف ،والشــيخ خليــل بومصطفــى ،والشــيخ
محمَّ ــد بوخريــف ،والشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة ،والشــيخ عقيلــة الك ـ َّزة ،وهــؤالء
جميعهــم هــم نــواة املقاومــة الباســلة بقيــادة الســيد أحمــد الرشيــف ،يحثونهــم فيهــا
عــى رضورة انضمامهــم للحكومــة مــن أجــل هنــاء البــاد والعبــاد ،وعــدم التحريــض
عــى معاداتهــا ومواصلــة مقاومتهــا ،كمــا أشــاروا ً
أيضــا إىل رضورة إخطارهــم للســيد
إدريــس الســنويس بذلــك ،حتَّــى يتمكــن بمســاعدة هــؤالء املشــايخ مــن االتصــال
بالحكومــة لربــط العالقــات التــي ســتتحقق عــى يديــه الهنــاء والخــر يف برقــة ،الســيما
وأن الســيد إدريــس الســنويس مــدرك لحالــة البــاد والعبــاد(.)60
ويُفهــم مــن عديــد األطــر الوثائقيــة أن الســلطات اإليطاليــة تلقفــت كل الفــرص
املتاحــة أمامهــا ،ومــا طفقــت تبــث ســمومها ،وتبــذر بــذور الفتنــة والشــقاق بــن
الكثرييــن مــن مشــايخ العواقــر نــواة املقاومــة الباســلة ،وبــن قيــادات الحركــة
السنوســية ،مــن أجــل فــرض سياســات التفاهــم والتقــارب والتعايــش الســلمي بــن
الطرفــن ،لتحقيــق الهنــاء والرخــاء للعبــاد والبــاد ،عــى حــد وصفهــا.
ومــا يجــب لفت النظــر إليــه يف هــذا الســياق أن قناعــات وآراء الشــيخ عبدالســام
عبدالقــادر الكـ َّزة الــذي رفــض بعنــاد كل اإلغــراءات املاليــة واإلداريــة مــن قبــل الحكومة
اإليطاليــة( ،)61كانــت تنطلــق –فيمــا يبــدو -مــن خطــورة الوضــع والحالــة املأســاوية
الحرجــة واملوجعــة التــي شــهدتها برقــة عقــب إخفــاق الســيد أحمــد الرشيــف يف حربــه
ضــد اإلنجليــز ،كمــا أنهــا تأتــي يف إطــار املطالــب التــي أجمــع عليهــا أغلــب أعيــان
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ومشــايخ وعُ مــد برقــة التــي قدموهــا للســيد إدريــس الســنويس كمــا أســلفنا ،وال شــك
أن الســيد إدريــس الســنويس كان مــدر ًكا لخطــورة الوضــع املفجــع الــذي تشــهده برقــة
وأهلهــا املغلــوب عــى أمرهــم آنــذاك( ،)62لكنــه لــم يشــأ الدخــول يف املفاوضــة مــع
اإلنجليــز قبــل أن يوضــح الحالــة عــى حقيقتهــا للســيد أحمــد الرشيــف ،الــذي بعــث
بــدوره وكان وقتئــذ يف الواحــات الداخلــة يقــول« :أنقــذ البــاد ممــا وقعــت فيــه ،ويــرى
الحــارض مــا ال يــرى الغائــب ،وأنــا موافــق عــى مطالــب أهــل الوطــن ،حيــث إن لهــم
ً
حقــا يف ذلــك»( .)63ويبــدو مــن خــال هــذا الــرد أن الســيد أحمــد الرشيــف كان هــو
ً
أيضــا مــدر ًكا لألوضــاع املوجعــة واملســتعصية التــي تعيشــها برقــة املنكوبــة وأهلهــا،
الســيما وأن جيشــه كان يتضــور جوعً ــا ،ويف احتيــاج ال مثيــل لــه ،فــكان يســقط الرجــل
مغشــيًا عليــه مــن الجــوع« ،إنــه البــاء الــذي كاد أن يفتــك بهــم ويمحــو أثرهــم»
عــى حــد وصــف عبدامللــك عبدالقــادر بــن عــي الــدريس( ،)64لذلــك قــرر الســيد إدريــس
الســنويس الدخــول يف املفاوضــات مــع اإلنجليــز والحكومــة اإليطاليــة ،فيمــا كان يســمى
(الدبلوماســية الســلمية) أو (السياســية اإلدريســية الحكيمــة) التــي بــدأت باتفاقيــة
الزويتينــة عــام  ،1916ثــم اتفاقيــة عكرمــة عــام  ،1917وجــاءت تحــت عنــوان (رشوط
تمهيديــة لتهدئــة خواطــر أهــل البــاد)(.)65
وبــكل اطمئنــان يمكننــا القــول؛ أن آراء وقناعــات الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر
الكــ َّزة وســواه مــن مشــايخ برقــة كانــت تتفــق مــع آراء وقناعــات قيــادات الحركــة
السنوســية آنــذاك مــن أجــل البقــاء ال غــر.
وعــى كل؛ فــأن املتمعــن يف بعــض األطــر الوثائقيــة ذات العالقــة بهــذه املرحلــة
يالحــظ أن األمــر إدريــس الســنويس كان يعتمــد عــى الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر
الكـ َّزة يف حلحلــت الكثــر مــن املشــاكل والخصومــات بــن البنــى االجتماعيــة الربقاويــة،
ففــي هــذا اإلطــار تنطــوي املذكــرة الخطيــة التــي أرســلها األمــر إدريــس الســنويس
عــام  ،1917إىل الشــارف الغريانــي عــى تكليــف الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكــ َّزة
بمتابعــة وحلحلــت الخــاف القائــم عــى ميــاه اآلبــار بــن أفــراد قبيلــة العمارنــة
ومراعــاة نصيــب كل فــرد منهــم مــن امليــاه(.)66
ومــن جانــب آخــر كان األمــر إدريــس الســنويس يحنــو عــى رجــاالت آل الك ـ َّزة،
ويشــعر بآالمهــم ويســتويص بهــم خـرًا ،وخــر دليــل عــى ذلــك إصــداره أمـ ًرا ينطــوي
عــى إعفــاء الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الك ـ َّزة مــن التوجــه للقتــال يف جهــة
الغــرب ،بســبب أصابتــه يف رجلــه بإحــدى املعــارك مــع العــدو« :فليعلــم الواقــف عــى
أمرنــا هــذا أن ولدنــا بوشــنيف محمَّ ــد بومصطفــى عفينــا عليــه مــن التوجــه للغــرب
وغــره؛ ألجــل األلــم الــذي برجلــه مــن ســبب العــدو ،فلهــذا حررنــا لــه هــذا ،فــا
يعرتضــه أحــد ،ومــن يعرتضــه فــا يلومــن إال نفســه ،واللــه ويل التوفيــق ،والهــادي
ألقــوم طريــق»(.)67
ً
أيضــا تفيــد بعــض األطــر الوثائقيــة بــأن األمــر إدريــس الســنويس قــام يف 28
َّ
(شــعبان) ( 29مايــو) عــام  ،1919بتعيــن الشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الكـزة يف مجلــس
األعيــان« :وبعــد :فــإن الســيد عينكــم يف مجلــس األعيــان ،واألمــر يصلكــم صحبــة الحاج
عبدالجليــل ،وحســب أمــر الســيد إذا لــم تقــدر عــى القــدوم ،و ِّكل أحــد أخوتــك يكــون
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باملجلــس حتَّــى يشــافيك اللــه»(.)68
ويف ( 13أغســطس) عــام  ،1919قــام بمنحــه (رتبــة متمايــز مليكــة)« :إىل ذي
الرفعــة والحميــة ،ولدنــا محمَّ ــد بــك بــن الشــيخ إبراهيــم املرصاتــي ،وفقــه اللــه لطاعته
ومرضاتــه ،آمــن ،وبعــد :فإننــا قــد وجهنــا لكــم بــإرادة اللــه وقدرتــه (رتبــة متمايــز
ملكيــة)( )69بنــا ًء عــى مــا وجدنــاه منكــم وتحققنــاه فيكــم مــن أصالــة الــرأي ومــا
اتصفتــم بــه مــن الغــرة والحميــة[ ،واللــه] املوفــق والهــادي إىل طريــق الصــواب»(.)70
ثــم قــام بإصــدار أمر آخــر يف ( 16ديســمرب) عــام  ،1919يقــي برتفيــع الشــيخ إبراهيم
املرصاتــي الكــ َّزة إىل رتبــة (مريمــران باشــا) لخدماتــه املشــكورة وســرته الحميــدة
وصدقــه وإخالصــه« :فأننــا بمشــيئته تعــاىل قــد أعطيناكــم رتبــة مريمــران (باشــا)
بنــا ًء عــى مــا عهدنــاه فيكــم مــن الصــدق واإلخــاص»(.)71
ويف عــام  ،1922عينــه عض ـوًا باملجلــس العمومــي بلــواء أجدابيــا ...« :فمشــيئة
اللــه تعــاىل قــد عيناكــم عض ـوًا باملجلــس العمومــي بلــواء أجدابيــة ،ملــا نعهــده فيكــم
مــن األهليــة لذلــك ،املطلــوب منكــم الجــد واالجتهــاد فيمــا يعــود نفعــه عــى الديــن
والوطــن.)72(»...
وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه ملــا وقــع االنقــاب الفــايش يف رومــا ،ألغــت الحكومــة
اإليطاليــة عــى جنــاح االســتعجال تعهداتهــا مــع األمــر إدريــس وأمارتــه ،وأعــادت
احتــال أجدابيــا( ،)73وعــى الرغــم مــن تلــك التطــورات الخطــرة والعصيبــة ،فــإن عالقــة
آل الكـ َّزة مــع األمــر إدريــس الســنويس ظلــت متواصلــة دون انقطــاع ،ولــم ينفضــوا من
حولــه بــل انخرطــوا يف صفــوف األدوار التــي أطرهــا قبــل اضطــراره للســفر إىل مــر
لغــرض العــاج مــن األســقام التــي أملــت بــه وأنهكــت بدنــه وقــواه( ،)74وانضــم الكثــر
مــن مشــايخهم ورجاالتهــم :الشــيخ منصــور عبدربــه الكـ َّزة ،الشــيخ بورقعــة بوشــنيف
الكــ َّزة ،والشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد الكــ َّزة ،وســواهم ،إىل دور برقــة الوســطى برئاســة
قجــة عبداللــه ،ومقــره موقــع البديــن ،ويف ذات الوقــت أطــر األمــر إدريــس الســنويس
مجلــس شــورى ملســاعدة قيــادة الــدور يتألــف مــن :الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر
الكــ َّزة ،والشــيخ عبدالجليــل املرصاتــي الكــ َّزة ،والشــيخ ميــاد بوشــنيف ،والشــيخ
محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الكــ َّزة ،والشــيخ عبدالحميــد العبــار ،والشــيخ ســليمان
رقــرق ،والشــيخ ابريــك اللواطــي ،والشــيخ محمَّ ــد الحمــر الفاخــري ،وعــوض العبــار،
والشــيخ عبداللــه حويــل ،والشــيخ التواتــي بوســيف ،والشــيخ خليــل بومصطفــى،
والشــيخ عمــر لصفــر ،وســواهم( )75وخاضــوا عديــد املعــارك الداميــة ضــد الطليــان؛
معركــة الرحــان (الحقيفــات) جنــوب ســلوق يف ( 24يوليــو) عــام  ،1924التي استشــهد
فيهــا دفاعـا ً عــن الديــن والوطــن والعــرض والــرف الشــيخ عقيلــة عبدالقــادر الكـ َّزة،
واصميــدة بوشــنيف املرصاتــي الكـ َّزة ،والشــيخ إبراهيــم عبدربــه بوخريــص الكـ َّزة ،وعيل
مصطفــى بوشــنيف الكــ َّزة (بومريــم) ،وعــي الســنويس التواتــي الكــزة ،والغمــاري
الصغــر العبــدي ،ومنصــور عبدربــه الكــ َّزة الــذي قــام بتصيــد الرصــاص الــذي كان
يتطايــر مــن حــول الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكــ َّزة حتَّــى نهــره الشــيخ قائـ ً
ـا:
«شــورك اتريــد تحرمنــي مــن الجنــة يــا ولــد ،فــرد عليــه :مــا نريــدش نحرمــك مــن
الجنــة ،لكــن طيحتــي أنــا يــا ســيدي هــي نفيــت طيحــت بيــت ،أمــا طيحتــك أنــت هــي
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طيحــت نجــع بحالــه»( ،)76وقــد جــرح الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الك ـ َّزة وكــرت
رجلــه ويــده وقتــل فرســه ،واســتوىل الطليــان بســياراتهم املدرعــة بقيــادة رونكيتــي عىل
رحــان الشــيخ املرصاتــي الكـ َّزة ومــا تحملــه مــن املتــاع والنقــود والذهــب ،فضـ ً
ـا عــن
معركــة (زملــة عبدالحفيــظ -قــر الحــزر) عــام  ،1925غربــي مســوس التــي اســتوىل
فيهــا الطليــان بقيــادة مالتيــزي عــى مــا تبقــى مــن أمــوال ودواب ومتــاع الشــيخ
املرصاتــي الك ـ َّزة وأبنائــه(.)77
وباختصــار يمكننــا القــول :إن آل الكـ َّزة -رغــم كل األحــداث الجســام طــول أمــد
الحــرب ومرارتهــا ،واملعانــاة والتعــب واإلرهــاق ،واملجاعــات ،وتفــي األمــراض الفتاكــة،
والجفــاف واحتبــاس األمطــار ،والتهديــد بفقــدان األرض والعــرض ،وقفــل الســكة مــع
مــر ،ودخــول آلــة الــر العســكرية اإليطاليــة الحديثــة التــي أفســدت الكثــر مــن
األعــراف الربقاويــة ،وأدت إىل إبــادة عميــاء وحشــية ال يمكــن مقارنتهــا بــأي عمــل قمــع
معــارص ،عــى حــد قــول كل مــن جورجــو روشــا وانــزو ســانرتيليل( - )78ظلــوا يف ربــاط
ودفــاع عــن الوطــن مهيــض الجنــاح مــع قيــادات الحركــة السنوســية إىل أن تقطعــت
بهــم الســبل.
توا�صل �آل الك َّزة مع ال�سيد �إدري�س ال�سنو�سي يف ديار الهجرة مب�صر :1944_1939
كان املهاجريــن مــن آل الكـ َّزة بمــر عــى تواصــل وتنســيق مــع األمــر إدريــس
الســنويس يف إطــار تنســيق العمــل الوطنــي لتحريــر البــاد مــن براثــن الطليــان ،ويف هــذا
الســياق تنطــوي مراســلة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــيخ عبدالحميــد
العبــار عــام  ،1939عــى استفســاره عــن شــفاء الشــيخ صالــح االطيــوش مــن مرضــه
الــذي يشــكو منــه ،وهــل توجــه بالدفــر الــذي وقــع عليــه اإلخــوان املهاجــرون
بخصــوص التنســيق للعمــل الوطنــي ،إىل الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الك ـ َّزة؟(.)79
وعندمــا دعــا األمــر إدريــس الســنويس املهاجريــن الليبيــن يف مــر لحضــور
اجتمــاع فيكتوريــا برومــل باإلســكندرية يف ( 6رمضــان) 1358ه( 22/أكتوبــر) عــام
1939م ،حــر الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكــ َّزة مــع الشــيخ عبدالحميــد العبــار
وســعدالله النمــر وســواهم مــن مشــايخ املهاجريــن الطرابلســيني والربقاويــن
االجتمــاع ،وتشــاوروا يف حالتهــم االســتقبالية ،وقــر قرارهــم عــى انتخــاب مــن يمثلهــم
يف كل األمــور ويعــرب عــن آرائهــم ،وقــد وضعــوا ثقتهــم يف األمــر إدريــس الســنويس
ليمثلهــم تمثيـ ً
ـا صحيحً ــا وحقيقيًــا ملــا لــه مــن املكانــة الرفيعــة يف نفوســهم ،حيــث
يرونــه أحســن قــدوة يقتــدى بهــا ،وقــد قبــل منهــم ذلــك عــى أن تكــون هيــأة منتخبــة
منهــم شــورية مرتبطــة بــه ومربــوط بهــا لتكــون اإلدارة املعربــة عــن منتخبيهــا ،وهــي
ـا صحيحً ــا ،وأن يعــن وكيـ ً
تمثلهــم جمعيهــم تمثيـ ً
ـا لــه يقــوم مقامــه يف حالــة الغيــاب
واملــرض ،ويكــون الوكيــل مــن أفــراد الهيــأة يف حالــة حضــوره ،وللهيــأة الحــق يف تثيبــت
هــذا الوكيــل أو رفضــه بأغلبيــة األصــوات(.)80
ويف الثالــث مــن (أغســطس) عــام  ،1940أحــاط األمــر إدريــس الســنويس
الشــيخ نــارص عبدالســام الك ـ َّزة املقيــم بمغاغــة بصعيــد مــر ،علمً ــا بــأن الحكومــة
الربيطانيــة« :قــد صممــت عــى أن تبتدئــي فــو ًرا يف تكويــن فصائــل مــن القبائــل
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العربيــة السنوســية الســرداد حريتهــم واســتخالص بالدهــم مــن أيــدي اإليطاليــن
الظلمــة ،وإعــادة االســتقالل إليهــم مــرة أخــرى» ،راجيًــا منــه الحضــور إىل جــاردن
ســيتي بالقاهــرة يــوم الخميــس الثامــن مــن (أغســطس) عــام  ،1940ألجــل املباحثــة يف
رشوط الخدمــة املقرتحــة مــن الحكومــة الربيطانيــة ،فضـ ً
ـا عــن توضيــح عــدد الرجــال
مــن املهاجريــن الليبيــن الذيــن يمكــن أن يركــن إليهــم ويعتمــد عليهــم الشــيخ نــارص
عبدالســام الكـ َّزة يف تنفيــذ هــذه املهمــة الوطنيــة التــي تســعى إلنقــاذ الوطــن مهيــض
الجنــاح مــن ضيــم وعســف الطليــان ،مبينًــا لــه يف ذات الوقــت أن مصاريفكــم ســتكون
عــى حســاب الحكومــة الربيطانيــة(.)81
ومــا يجــب التنبيــه إليــه يف هــذا الســياق أن األمــر إدريــس الســنويس زمــن إقامته
يف ديــار الهجــرة بمــر لــم تنقطــع عالقتــه بمشــايخ آل الكـ َّزة املقيمــن بالوطــن ،بــل
كان عــى اتصــال وتواصــل معهــم يحنــو عليهــم ،ويســأل عــن أحوالهــم ،ويتمنــى
لهــم الخــر والصــاح وداوم العافيــة ،وأن يكــون التوفيــق حليفهــم ،ويشــكرهم عــى
إخالصهــم ومؤازرتهــم وعواطفهــم الوطنيــة وتمســكهم بالطريــق القويــم الــذي كان
عليــه ســلفهم الصالــح ،ففــي هــذا الســياق تشــر إحــدى رســائله املوجهــة إىل الشــيخ
محمَّ ــد مقيــص إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة بتاريــخ ( 10فربايــر) عــام  ،1943إىل تهنئتــه
لــه بفتــح الوطــن وطــرد العــدو منــه ،راجيًــا مــن اللــه أن يعيــش الشــيخ محمَّ ــد مقيص
إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة وأهلــه يف هنــاء وراحــة ،موصيًــا إيــاه بتقــوى اللــه يف الــر
والعلــن(ً ،)82
أيضــا تنطــوي رســالته املرســلة بتاريــخ ( 8ســبتمرب) عــام  ،1943مــن مقــر
إقامتــه بحــي الزمالــك إىل أنجــال الشــيخ التواتــي بوســيف الكـ َّزة؛ مصبــاح وخليفــة ،عىل
علمــه بوصــول جوابهمــا املرســل إليــه مــن لدنهمــا ،داعيًــا لهمــا بــدوام الصحــة ،حامـدًا
اللــه العــي القديــر عــى خــاص الوطــن مــن براثــن الطليــان ،وشــاك ًرا لهمــا إخالصهمــا
وصربهمــا وحســن أمانيهمــا ،مبــار ًكا لهــم ومســلمً ا عــى أهلهمــا ،وراجيًــا مــن اللــه أن
يكلــل مســاعي وجهــود الجميــع لصالــح الوطــن بالنجــاح والســداد(.)83
كمــا قــام يف ( 8ســبتمرب) عــام  ،1943بالــرد عــى جــواب الشــيخ أحمــد إبراهيــم
املرصاتــي الك ـ َّزة ،والشــيخ إبراهيــم عقيلــة الك ـ َّزة ،والشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي
الكـ َّزة ،والشــيخ عبدالجليــل املرصاتــي الكـ َّزة( ،)84برســالة تنطــوي عــى حمــده وشــكره
للــه عــى خالصهــم وخــاص الوطــن العزيــز مــن نــر وصلــف وظلــم الطليــان ،شــاك ًرا
لهــم إخالصهــم وأمانيهــم وحســن عواطفهــم الوطنيــة وتمســكهم بالطريــق الســوي
والقويــم الــذي كان عليــه ســلفهم الصالــح ،مقــد ًرا عواطفهــم حــق قدرهــا ،طالبًــا مــن
اللــه التوفيــق ملــا فيــه صــاح الوطــن وأهلــه(.)85
ومــن جهــة أخــرى تنطــوي بعــض املراســات املرســلة مــن نــارص عبدالســام
الكــ َّزة ،وأحمــد عقيلــة الكــ َّزة ،وبعــض املهاجريــن الليبيــن بمــر ،عــى طلبــات
تتعلــق برغبتهــم يف العــودة إىل الوطــن والنظــر يف أحوالهــم البائســة ،الســيما املهاجريــن
املوجوديــن بمغاغــة يف صعيــد مــر ،الذيــن وصفهــم نــارص عبدالســام الك ـ َّزة لألمــر
إدريــس الســنويس يف أحــد طلباتــه الــذي حــره يف الثانــي مــن (مــارس) عــام ،1944
بقولــه« :إنهــم يف حــال شــديد مــن املعــاش» ،فقــام األمــر إدريــس الســنويس بتحويــل
طلبــه إىل الســيد إبراهيــم بلقاســم الســنويس للنظــر فيــه(.)86
69

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

م�شاركة �آل الك َّزة يف �ضيافة الأمري �إدري�س ال�سنو�سي مبركز ق�ضاء �سلوق عام :1944
كانــت زيــارة األمــر إدريــس الســنويس لربقــة يف شــهر (يوليــو) عــام ،1944
حدثًــا عظيمً ــا بعــد غيــاب دام حــوايل اثنــن وعرشيــن عامً ــا عاشــها مــع الشــتات
الليبــي يف ديــار الهجــرة بمــر ،وقــد اســتقبله األهــايل ومــن بمعيتــه مــن املهاجريــن:
الشــيخ صالــح االطيــوش ،والشــيخ عبدالحميــد العبــار ،والشــيخ حســن عبدامللــك،
ً
ـتقبال صاخبًــا آنــذاك( ،)87وكان يف مقدمــة مســتقبليه يف مركــز قضــاء ســلوق( )88آل
اسـ
الكــ َّزة :الشــيخ عبدالجليــل املرصاتــي الكــ َّزة ،والشــيخ عبدالهــادي محمَّ ــد بوخريــص
الكـ َّزة ،فضـ ً
ـا عــن الشــيخ عبداللــه بولغيــب العقــوري ،والشــيخ صالــح عبداللــه النمــر،
والشــيخ محمــود بوعــي اللواطــي ،والشــيخ مطــرود اللواطــي ،والشــيخ بالحســن أحمد،
والشــيخ الرشيــف بــن صالــح الحــرش ،وقــد قــام آل الكــ َّزة ببــذل قصــارى جهدهــم
وتقديــم مــا يف املســتطاع لحفــل ضيافــة األمــر إدريــس الســنويس ،ولكــن قلــة ذات اليــد
وضيــق العيــش آنــذاك لــم تســعفهم لتحمــل مصاريــف الضيافــة ،فتــم عقــد اجتمــاع
مــع أبنــاء عمومتهــم مــن العواقــر وإخوانهــم الفواخــر وبقيــة ســكان مركــز قضــاء
ســلوق ،تشــاوروا خاللــه بخصــوص املصاريــف املســتحقة لضيافــة األمــر إدريــس
الســنويس ،واســتقر الــرأي عــى تشــكيل لجنــة منتخبــة لجمــع التربعــات مــن عمــوم
البنــى االجتماعيــة بمركــز قضــاء ســلوق يف الثانــي مــن شــهر (أغســطس) عــام ،1944
تكــون تحــت إرشاف املشــايخ املذكوريــن ً
آنفــا ،وتختــص بمصاريــف ضيافــة األمــر
إدريــس الســنويس ،وضمــت اللجنــة املنتخبــة لجمــع التربعــات :الشــيخ محمَّ ــد بومقيص
إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة ،وعبدالحفيــظ بوهديمــة ،وجاداللــه بوزيــد العشــيبي ،وفــرج
بوجــواري الســعيطي ،وعــي عبــاس بوعــن الفاخــري ،والطالــب ســعيد العريبــي:
«الواضعــون أســماءنا أدنــاه :أفــراد اللجنــة املنتخبــة مــن عمــوم القبائــل بقضاء ســلوق،
نقــر ونعــرف أن جميــع مــا قبــض ومــا رصف مــن مصــارف ضيافــة األمــر ملركــز
ســلوق هــو كاآلتــي :جملــة املحصــول حســبما هــو مبــن بقوائــم املديريــن ســلوق 59
قمينــس – املقــرون – جردينــة ،مبيــع الدبــش الباقــي مــن الضيافــة باملبيــع العلنــي
أمــام العمــوم ،مبيــع العــدة باملزيــد [باملــزاد] العلنــي أمــام العمــوم:
 64جملــة املحصــول 48 ،مــا رصف مــن طــرف اللجنــة حســبما هــو مبــن لجميــع
املشــايخ يف وقــت املحاســبة ،مــا رصف مــن نائــب مديــر ســلوق يف مشــرى رديــة
وحــران – وخدامــة التنظيــف والتبيــض كمــا رشح للعمــوم يف وقــت املحاســبة.
 55جملة املرصف
 647الجملة املتحصلة
 557الجملة املرصوفة
الباقي تسعون ألف لرية إيطالية اقتىض [ ]...تقسم عىل []...
بكل مديرية -
[ ]...جميــع املصــارف املذكــورات قــد طرحــت أمــام النــاس واعرتفــوا بهــا املشــايخ
املذكوريــن املوقعــن .صــدر ذلــك بتاريــخ .)89(»2/8/1944
وعقــب انتهــاء حفــل ضيافــة األمــر إدريــس الســنويس طرحــت املصاريــف عــى العمــوم
وأقــر بهــا املشــايخ املرشفــون عــى اللجنــة املنتخبــة لضيافــة األمــر ،ومــا تبقــى مــن
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أمــوال قســم عــى عــدد النفــوس لتعمــل بــه املديريــات.
اخلامتة
ختامً ــا يســعنا القــول إن عالقــة آل الك ـ َّزة بالحركــة السنوســية وأئمتهــا تبلــورت منــذ
لقائهــم مــع اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس ،ببنغــازي يف بدايــات العرشيــة
الخامســة مــن القــرن التاســع عــر ،واســتحوذت عليهــم شــخصيته الدينيــة ،وأرستهــم
تعامليــه ومبادئــه وكراماتــه ،فأطاعــوه وأخلصــوا لدعوتــه ،وامتثلــوا ألوامــر وتوجيهــات
مــن تــوىل اإلمامــة واإلمــارة مــن عقبــه.
ومــا يجــب التنبيــه إليــه يف نهايــة املطــاف؛ أن طبيعــة عالقــة آل الكــ َّزة بالحركــة
السنوســية التــي مــرت بعــدة مســارات ،مصدرهــا روحــي دينــي ،لذلــك ســاروا خلفهــا
دون غضاضــة وبطواعيــة وجديــة ،باعتبــار أئمتهــا مرابطــن ورمــو ًزا يشــبعون
اإلحســاس الدينــي والروحــي ،ويســاعدون عــى إنــارة الطريــق إىل الــدار اآلخــرة مــن
خــال علومهــم الشــخصية وبركتهــم وبركــة أســافهم املرابطــن ،الســيما وأن آل الكـ َّزة
كســواهم مــن البنــى االجتماعيــة الربقاويــة كانــوا -وال يزالــوا -يف معظمهــم شــديدي
الولــوع باألوليــاء الصالحــن.
إن هــذا االنجــذاب الدينــي والروحــي اســرعى انتبــاه دهــاة السياســة اإليطاليــة
وأفقدهــم رشــدهم ،فطفقــوا يبثــون ســموم الفتنــة والشــقاق لإليقــاع بــن آل الك ـ َّزة
والبنــى االجتماعيــة األخــرى ،وبــن قيــادات الحركــة السنوســية لينفضــوا مــن حولهــا
يف ســاعات حرجــة مــن الجــوع واملــرض والتهديــد بفقــدان األرض والعــرض والجفــاف
والحــرب ،غــر أن ســمومهم املبثوثــة لــم تــر يف دمــاء آل الكــ َّزة وظلــت عالقتهــم
بالحركــة السنوســية وأئمتهــا وقياداتهــا متواصلــة ومســتمرة يف الوطــن واملهجــر.
الهوام�ش:
 _ 1نــود التنويــه إىل أن اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس كان قــد قــدم قبــل ذلــك
إىل برقــة للمــرة األوىل يف منتصــف العرشيــة الثالثــة مــن القــرن التاســع عــر ،ولكنــه
لــم يمكــث فيهــا طويـ ً
ـا ،؛ للمزيــد مــن االســتطراد راجــع :عبداملالــك بــن عبدالقــادر
بــن عــي الــدريس ،الفوائــد الجليــة يف تاريــخ العائلــة السنوســية ،مطبعــة دار الجزائــر
العربيــة ،دمشــق ،1966 ،ص  ،15ص  ،21محمَّ ــد فــؤاد شــكري ،السنوســية ديــن
ودولــة ،دار الفكــر العربــي ،القاهــرة ،1948 ،ص  ،16ص 17؛ أحمــد صدقــي الدجانــي،
الحركــة السنوســية ،نشــأتها ونموهــا يف القــرن التاســع عــر ،ط ،1دار لبنــان ،بــروت،
 ،1967ص 18؛ عــي محمَّ ــد الصالبــي ،تاريــخ الحركــة السنوســية يف أفريقيــا ،ط ،5دار
املعرفــة ،بــروت ،2011 ،ص 35؛ ايفانــز بريتشــارد ،السنوســيون يف برقــة ،ترجمــة
عمــر الديــراوي أبوحجلــة ،مكتبــة الفرجانــي ،طرابلــس ،ص 29؛ صــادق فاضــل زغــر
الزهــري “محمــود املنتــر ودوره الســيايس يف ليبيــا ( ”1970_1903رســالة ماجســتري)
كليــة الرتبيــة (ابــن رشــد) العــراق ،2010 ،ص .13
 _ 2مخطــوط الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج ،تأليــف
الســيد أحمــد الرشيــف بــن محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابــي اإلدريــي ،ص ص ،60
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61؛ عبداملالــك بــن عبدالقــادر بــن عــي الــدريس ،املرجــع الســابق ،ص 53؛ محمَّ ــد الطيــب
األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،مطبعــة الهــواري ،القاهــرة ،1947 ،ص
.141
 _ 3للمزيــد عــن املرابــط والرجــل الصالــح ســيدي خريبيــش راجــع :هنريكــو دي
أوغســطيني ،ســكان برقــة دراســة تاريخيــة وانثرغرافيــة ،ترجمــة إبراهيــم أحمــد
املهــدوي ،ط ،1جامعــة قاريونــس ،بنغــازي ،1998 ،ص .673
 _ 4عبداملالــك بــن عبدالقــادر بــن عــي الــدريس ،املرجــع الســابق ،ص 53؛ محمَّ ــد عــي
الصالبــي ،املرجــع الســابق ،ص ص 44 ،43؛ مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع محمَّ ــد حمــد
جربــوع الك ـ َّزة بتاريــخ ( 14أكتوبــر)  ،2019بنغــازي.
 _ 5مخطــوط الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج ،املصــدر
الســابق ،ص .60
 _ 6عبداملالــك بــن عبدالقــادر بــن عــي الــدريس :ترجمــان وكاتــب وســكرتري الســيد
أحمــد الرشيــف ،ولــد يف (تلغــزة) قــرب مدينــة البيضــاء عــام  ،1900وكانــت عائلتــه
تقيــم يف درنــة ،وفيهــا تعلــم ،ثــم حفــظ القــرآن الكريــم يف زاويــة مــاره عــى يــد الشــيخ
أحمــد الدغبــاري .درس يف تركيــا والتحــق بالســيد أحمــد الرشيــف يف إســتانبول عــام
 ،1923والزمــه حتــى وفاتــه فــرة عــر ســنوات ،وكان يف خدمتــه مخلص ـا ً  :ترجمان ـا ً
وكاتب ـا ً وســكرتريا ً لــه .عمــل أمين ـا ً ملكتبــة مكــة املكرمــة ومعلم ـاً .وتــويف ودفــن بهــا
يف 27/6/1996؛ للمزيــد راجــع :ســالم الكبتــي ،أحمــد الرشيــف الســنويس مختــارات
مــن وثائــق جهــاده العســكري ودوره الفكــري ،ج ،1مقاومــة يف العاصفــة ،ط ،1الفــرات،
بــروت ،2016 ،ص .55
 _ 7عبداملالك بن عبدالقادر بن عيل الدريس ،املرجع السابق ،ص .53
 _ 8الطبــل :يــرب أثنــاء الحــروب واإلنــذار بالحــوادث الخطــرة ،ولــه صــوت عــال،
وهــو نذيــر الفــزع ،ويف األعــراف الربقاويــة تقــوم برضبــه امــرأة مــن خــرة نســاء
النجــع .محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص .110
 _ 9مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع محمَّ ــد حمــد جربــوع الكــ َّزة بتاريــخ ( 14أكتوبــر)
 ،2019بنغــازي.
 _ 10مخطــوط الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج ،املصــدر
الســابق ،ص ص .61 ،60
 _ 11مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع محمَّ ــد حمــد جربــوع الك ـ َّزة بتاريــخ ( 14أكتوبــر)
 ،2019بنغــازي.
 _ 12مخطــوط الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج ،املصــدر
الســابق ،ص ص .61 ،60
 _ 13مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع محمَّ ــد حمــد جربــوع الك ـ َّزة بتاريــخ ( 14أكتوبــر)
 ،2019بنغــازي.
 _ 14مخطــوط الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج ،املصــدر
الســابق ،ص 60؛ ً
أيضــا :محمَّ ــد فــؤاد شــكري ،املرجــع الســابق ،ص  ،29ص 31؛ دي
كانــدول ،امللــك إدريــس عاهــل ليبيــا حياتــه وعــره ،محمَّ ــد عبــده بــن غلبــون ،دار
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إبــداع للنــر والتوزيــع ،1989 ،ص 3؛ محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن
األمــس واليــوم ،ص 141؛ امســاعد محمَّ ــد عبدالــرازق الدروقــي ،برقــة بــن الســيطرة
العثمانيــة والقــوى املحليــة واألطمــاع األجنبيــة  ،1911_1835ط ،1دار املعرفــة الجامعية،
اإلســكندرية ،2013 ،ص .134
 _ 15رســالة مــن اإلمــام الســيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســيني
اإلدريــي إىل مشــايخ آل الك ـ َّزة :بوشــنيف ،وبوســيف ،وهاشــم ،ويوســف ،ومصطفــى،
تاريــخ تحبريهــا غــر واضــح ،وثائــق الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الكــ َّزة.
 _ 16رســالة مــن اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بن عــي الســنويس الخطابــي الحســيني اإلدرييس
مــن املدينــة املنــورة إىل الشــيخ بوشــنيف الك ـ َّزة وكافــة ابنائــه ،تأريخهــا غــر واضــح،
وثائــق الشــيخ أحمــد عقيلــة الكـ َّزة.
 _ 17رســالة موجهــة مــن اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابي الحســيني
اإلدريــي إىل الشــيخ بوشــنيف الك ـ َّزة ،بــدون تاريــخ ،وثائــق الشــيخ مصبــاح التواتــي
بوســيف الكـ َّزة.
 _ 18محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،الســنويس الكبــر ،مطبعــة محمَّ ــد عاطــف ،ميــدان
الخازنــدار ،القاهــرة ،ص 43؛ عــي محمَّ ــد الصالبــي ،املرجــع الســابق ،ص 59؛ عبداملالــك
بــن عبدالقــادر بــن عــي الــدريس ،املرجــع الســابق ،ص ص 79 ،78؛ محمَّ ــد الطيــب
األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص .167
 _ 19الشــيخ عمــر محمَّ ــد األشــهب :مــن زليتــن ،تعــرف عــى اإلمــام الســيِّد محمَّ ــد
بــن عــي الســنويس أثنــاء مــروره بزلتــن فانخــراط يف جملــة أتباعــه ،وعــن يف مجلــس
ً
رئيســا لزاويــة درنــة،
اإلخــوان وجلــس للتدريــس بالزاويــة البيضــاء ،ثــم عينــه اإلمــام
ثــم أمــره ببنــاء زاويــة مســوس وعينــه شـ ً
ـيخا لهــا وتــويف بهــا وأعقــب ابنــه الكبــر
الشــيخ الســنويس الــذي خلفــه يف رياســة الزاويــة؛ محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة
العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص ص 146 ،145؛ عــي محمَّ ــد الصالبــي ،املرجــع الســابق،
ص .66
 _ 20محمَّ د الطيب األشهب ،برقة العربية بني األمس واليوم ،ص 146؛ ص .171
 _ 21الســيد املهــدي الســنويس :ولــد يف برقــة يف كهــف عــى مقربــة مــن زاويــة البيضــاء،
ومرضعتــه هــي الســيد خــرة زوجــة حســن الرشيــف ،تلقــى تعليمــه عــى يــدي والده
اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس ،ثــم عــى الشــيخ أحمــد الريفــي ،والشــيخ
عــي بــن عبداملــوىل ،والشــيخ عمــران بــن بركــة وآخريــن؛ للمزيــد انظــر :محمَّ ــد الطيــب
األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص 202؛ ايفانــز بريتشــارد ،املرجــع
الســابق ،ص  ،42ص 47؛ أحمــد محمــد جاداللــه وعبدالغنــي عبداللــه محمــود ،علمــاء
السنوســية وأدباؤهــا ( )2الســيد عمــران بــن بركــة الفيتــوري ترجمتــه وتحقيــق
مــا بقــي مــن آثــاره (1311 _1212هــــ ،)1894 _1797 /ط ،1مؤسســة كالم للبحــوث
واإلعــام ،أبوظبــي ،2018 ،ص  ،27ص .29
 _ 22محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص ص 205 ،204؛
عــي محمَّ ــد الصالبــي ،املرجــع الســابق ،ص ص .178 ،177
 _ 23ايفانز بريتشارد ،املرجع السابق ،ص .113
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 _ 24نفس املرجع ،ص .113
 _ 25ميثــاق معــر قبيلــة العواقــر وأهــل الوطــن املنطــوي عــى اتفاقهــم بمالزمــة
مــا أمرهــم بــه اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس ،وابنــه اإلمــام املهــدي ،مــن
األمــر باملعــروف والنهــي عــى املنكــر وإقامــة القواعــد الخمــس وأداء الصلــوات يف وقتهــا
وصــوم رمضــان وحــج بيــت اللــه الحــرام عــى مــن اســتطاع إليــه سـ ً
ـبيل ،مــؤرخ
بتاريــخ ( 10جمــادي الثانــي)  1281ه( 10/نوفمــر)  ،1864وثائــق الشــيخ مصبــاح
التواتــي بوســيف الكــ َّزة.
 _ 26وثيقــة ممهــورة بتوقيعــات جُ ــل مشــايخ العواقــر تتعلــق بتعهدهــم للســيد املهدي
الســنويس بتقــوى اللــه وتــرك محاربــة بعــض البنــى االجتماعيــة الربقاويــة واملداومــة
عــى ذكــر اللــه أنــاء الليــل وأطــراف النهــار ،مؤرخــة بتاريــخ 1282ه ،1865/وثائــق
الشــيخ حمــد جربــوع الك ـ َّزة.
 _ 27ايفانز بريتشارد ،املرجع السابق ،ص .113
 _ 28رســالة مــن الســيد املهــدي الســنويس إىل الشــيخ بوســيف بوشــنيف الكـ َّزة ،مؤرخــة
بتاريــخ ( 11محــرم) 1285ه ،1868/وثائــق الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الك َّزة.
 _ 29رســالة مــن الســيد املهــدي الســنويس إىل الشــيخ بوســيف بوشــنيف الك َّزة ،والشــيخ
يوســف الكـ َّزة ،مؤرخــة بتاريــخ شــهر (رمضــان) 1307ه ،1890/وثائــق الشــيخ أحمــد
عقيلــة الك َّزة.
 _ 30مخطــوط الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج ،املصــدر
الســابق ،ص .34
 _ 31محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص ص 242 ،238؛
عــي محمَّ ــد الصالبــي ،املرجــع الســابق ،ص  ،69ص ص 209 ،208؛ محمَّ ــد الطيــب
األشــهب ،الســنويس الكبــر ،ص .69
 _ 32للمزيــد حــول الســيد أحمــد الرشيــف راجــع :ســالم الكبتــي ،أحمــد الرشيــف
الســنويس مختــارات مــن وثائــق جهــاده العســكري ودوره الفكــري ،مقاومــة يف
العاصفــة ،ج ،1ولهــب التاريــخ ،ج2؛ عبداملــوىل الحريــر “العالقــات بــن أحمــد الرشيــف
ومصطفــى كمــال أتاتــورك وأثرهــا عــى حركــة الجهــاد الليبــي” مجلــة الشــهيد ،العــدد
الرابــع ،مركــز الجهــاد ،طرابلــس ،1983 ،ص  ،173ص 193؛ ارويعــي محمــد عــي قناوي
“النشــاط الســيايس للســيد أحمــد الرشيــف الســنويس بالجزيــرة العربيــة ،”1933 _1926
أعمــال النــدوة العلميــة الثالثــة( :الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس نشــأته وآثــاره
وجهــاده  ،)1933 _1873املنعقــدة بطرابلــس يومــي ( 4 _3أكتوبــر)  ،2016مؤسســة
الشــيخ الطاهــر الــزاوي الخرييــة ،الزاويــة ،2018 ،ص 480 ،449؛ أيضـاً :أحمــد امراجــع
نجــم “القيــادة السياســية والعســكرية للســيد أحمــد الرشيــف الســنويس للحرب يف تشــاد
ضــد القــوات الفرنســية  ،”1914 _1902أعمــال النــدوة العلميــة الثالثــة( :الســيد أحمــد
الرشيــف الســنويس نشــأته وآثــاره وجهــاده  ،)1933 _1873املنعقــدة بطرابلــس يومــي
( 4 _3أكتوبــر)  ،2016مؤسســة الشــيخ الطاهــر الــزاوي الخرييــة ،الزاويــة ،2018 ،ص
 ،342ص 388؛ الهاشــمي محمَّ ــد بالخــر “أحمــد الرشيــف الســنويس ً 1931_1923
وفقــا
لوثائــق وزارة الخارجيــة الربيطانيــة” مجلــة الوثائــق واملخطوطــات ،الســنة الثانيــة،
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العــدد الثانــي ،مركــز الجهــاد ،طرابلــس ،1987 ،ص  ،55ص .90
 _ 33محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص ص 258 ،257؛
ســالم عبداللــه الفــاح ،معركــة ســيدي الحســن إحــدى مالحــم الجهــاد الليبــي التــي
درات رحاهــا فــوق األرض الليبيــة بالقــرب مــن منطقــة املقــرون  ،18/12/1915ط،1
دار الفضيــل ،بنغــازي ،2009 ،ص  ،15ص 18؛ مجيــد خــدوري ،ليبيــا الحديثــة دراســة
يف تطورهــا الســايس ،ترجمــة نقــوال زيــادة ،مراجعــة نــارص الديــن األســد ،دار الثقافــة،
بــروت ،1966 ،ص .19
 _ 34عــي محمَّ ــد الصالبــي ،املرجــع الســابق ،ص 256؛ ســالم عبداللــه الفــاح ،املرجــع
الســابق ،ص  ،115ص 123؛ محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليوم،
ص .266
 _ 35محمَّ د الطيب األشهب ،برقة العربية بني األمس واليوم ،ص  ،259ص .260
 _ 36عــي محمَّ ــد الصالبــي ،املرجــع الســابق ،ص 257؛ محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة
العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص ص .268 ،267
 _ 37وثيقــة مكتوبــة بخــط يــد الشــيخ حمــد جربــوع الك ـ َّزة تتعلــق بمجــيء الســيد
أحمــد الرشيــف إىل مســوس وتأســيس دور العواقــر (ســاونو) ودوره يف مقاومــة
االحتــال اإليطــايل ،بــدون تاريــخ ،مــن ثــاث صفحــات ،وثائــق الشــيخ حمــد جربــوع
الك ـ َّزة؛ ً
أيضــا :محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص ،279
ص .283
 _ 38محمَّ د الطيب األشهب ،املرجع السابق ،ص ص .311 ،310
 _ 39أمــر صــادر مــن الســيد أحمــد الرشيــف بتعيــن الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفى
الكـ َّزة (باشــجاءثي بيــادة) ،مــؤرخ بتاريــخ ( 28شــوال) 1333ه/الثامــن من (ســبتمرب)
 ،1915وثائــق الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الك َّزة.
 _ 40رســالة مــن الســيد أحمــد الرشيــف إىل الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الك ـ َّزة
مؤرخــة بتاريــخ (ذي الحجــة) 1333ه ،1915/تتعلــق برتقيتــه إىل رتبــة (مــازم ثانــي
بيــادة) ،وثائــق الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الك ـ َّزة.
 _ 41رســالة مــن الســيد أحمــد الرشيــف إىل الشــيخ الحســن بــن عــي بــن مصطفــى
بوشــنيف الكــ َّزة ،تتعلــق بــرورة قدومــه إليــه يف املنطقــة الواقعــة بالقــرب مــن
الســلوم عــى الحــدود الرشقيــة ،مؤرخــة بتاريــخ ( 27ربيــع األول) 1334ه/الثانــي مــن
(فربايــر)  ،1916وثائــق الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الكــ َّزة.
 _ 42إرادة صــادرة مــن الســيد أحمــد الرشيــف برتفيــع الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد
مصطفــى الك ـ َّزة إىل رتبــة (يوزبــايش) ومنحــه النيشــان عــايل الشــأن عــى شــجاعته،
مــؤرخ بتاريــخ ( 28جمــادي األوىل) /1334الثانــي مــن (أبريــل)  ،1916وثائــق الشــيخ
بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الكــ َّزة.
 _ 43أمــر صــادر مــن الســيد أحمــد الرشيــف بتعيــن اليوزبــايش الشــيخ بوشــنيف
محمَّ ــد مصطفــى الك ـ َّزة (قائــد أعــى كركــون) مــؤرخ بتاريــخ ( 7صفــر) الســنة غــر
واضحــة ،وثائــق الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الكــ َّزة.
 _ 44رســالة موجهــة مــن الســيد أحمــد الرشيــف إىل اليوزبــايش قجــة عبداللــه البــدي،
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مؤرخــة بتاريــخ ( 22شــوال) 1333ه( 2/ســبتمرب) عــام  ،1915يوصيــه فيهــا بحــل
مشــكلة للشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة تتعلــق برسقــة غنمــه ،وثائــق الشــيخ حمــد
جربــوع الك ـ َّزة.
 _ 45رســالة موجهــة مــن أبنــاء الســيد أحمــد الرشيــف :الســيد إبراهيــم والســيد محيــي
الديــن إىل الشــيخ الصالحــن عبدالعــايل مصطفــى بوشــنيف الك ـ َّزة ،مؤرخــة يف التاســع
مــن (شــعبان املعظــم) 1338ه ،1920/وثائــق الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى
الك ـ َّزة.
 _ 46ســالم الكبتــي ،أحمــد الرشيــف الســنويس مختــارات مــن وثائــق جهاده العســكري
ودوره الفكــري ،ج ،1ص 40؛ محمَّ ــد فــؤاد شــكري ،املرجــع الســابق ،ص .182
 _ 47رســالة موجهــة مــن الســيد أحمــد الرشيــف مــن مقــر إقامتــه برتكيــا إىل الشــيخ
إبراهيــم املرصاتــي الكــ َّزة ،مؤرخــة يف شــهر (غــرة محــرم) 1340ه ،1921/وثائــق
الشــيخ حمــد جربــوع الكــ َّزة.
 _ 48رســالة موجهــة مــن الســيد أحمــد الرشيــف مــن مقــر إقامتــه برتكيــا إىل أبنــاء
الشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الكــ َّزة محمَّ ــد مقيــص وحمــد جربــوع ،مؤرخــة بتاريــخ
1341ه ،1922/وثائــق الشــيخ حمــد جربــوع الكــ َّزة.
 _ 49تقريــر مــن حكومــة برقــة يشــر إىل تطــور األحــداث املتعلقــة باالتصــاالت التــي
تجــرى بواســطة عثمــان ســليمان العنيــزي مــع الشــيخ عبدالســام الكــ َّزة ،بتاريــخ
( 5مــارس) عــام  ،1916وثيقــة رقــم ( )58الوثائــق اإليطاليــة ،املجموعــة العــارشة،
ترجمــة خالــد زكــي ثابــت ،إعــداد عــي عمــر الهــازل ،مركــز الجهــاد ،طرابلــس،1991 ،
ص  ،213ص .217
 _ 50رســالة مــن عثمــان ســليمان العنيــزي إىل الشــيخ عبدالســام الك ـ َّزة بشــأن عــدم
مقدرتــه عــى توفــر األشــياء التــي طلبــه الســيد إدريــس الســنويس ،بــدون تاريــخ،
وثيقــة رقــم ( )57الوثائــق اإليطاليــة ،املجموعــة العــارشة ،نفــس املصــدر ،ص .211
 _ 51مصطفــى عــي هويــدي ،الحركــة الوطنيــة يف رشق ليبيــا خــال الحــرب العامليــة
األوىل ،ط ،1مركــز الجهــاد ،طرابلــس ،1988 ،ص ص 108 ،107؛ انريكــو انســباتو وكارلــو
قوتــي شــيناري ،العالقــات العربيــة اإليطاليــة  ،1930_1902ترجمــة عمــر البارونــي،
مراجعــة عبدالرحمــن ســالم العجيــي ،مركــز الجهــاد ،طرابلــس ،1980 ،ص 301؛ محمود
الشــنيطي ،قضيــة ليبيــا ،مكتبــة النهضــة املرصيــة ،القاهــرة ،1951 ،ص ص 70 ،69؛
محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص 317؛ هنريكــو دي
أوغســطيني ،املرجــع الســابق ،ص 156؛ ص 405؛ ص431؛ دي كانــدول ،املرجــع الســابق،
ص .29
ً
 _ 52دي كانــدول ،املرجــع الســابق ،ص 29؛ وأيضــا :وليــد شــعيب آدم ،عبقريــة عمــر
املختــار يف قيــادة النضــال ،دراســة املؤثــرات املســاعدة يف بلــورة شــخصيته سياســيًا
وعســكريًا ،ط ،1دار طــرق ،2012 ،ص ص .58 ،57
 _ 53محمَّ د فؤاد شكري ،املرجع السابق ،ص ص .188 ،187
 _ 54وليــد شــعيب آدم ،عبقريــة عمــر املختــار يف قيــادة النضــال ،ص 59؛ محمَّ ــد فــؤاد
شــكري ،املرجــع الســابق ،ص ص 188 ،187؛ اتيليــو تروتــي ،برقــة الخــراء ،ترجمــة
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خليفــة محمَّ ــد التليــي ،الــدار العربيــة للكتــاب ،طرابلــس ،1991 ،ص 36؛ محمَّ ــد الطيب
االشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،ص .317
 _ 55وليــد شــعيب آدم “عالقــة أعيــان ومشــايخ برقــة بالحكومــة اإليطاليــة وأثرهــا
يف بلــورة األدوار والسياســات واملواقــف  ”1931_1912مجلــة الدراســات التاريخيــة
واالجتماعيــة ،العــدد الخامــس والعرشيــن ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،جامعــة
نواكشــوط ،موريتانيــا ،2018 ،ص .78
 _ 56وثيقــة تشــر إىل حديــث دار بــن أحــد أعيــان بنغــازي املتعاونــن مــع الحكومــة
اإليطاليــة والشــيخ عبدالســام الك ـ َّزة ،بتاريــخ (13نوفمــر)  ،1915وثيقــة رقــم ()53
الوثائــق اإليطاليــة ،املجموعــة العــارشة ،املصــدر الســابق ،ص  ،187ص .193
 _ 57تقريــر مــن حكومــة برقــة حــول االتصــاالت التــي جــرت بــن بعــض أعيــان بنغازي
املتعاونــن مــع الحكومــة اإليطاليــة والشــيخ عبدالســام الكــ َّزة ،بتاريــخ ( 5مــارس)
 ،1915وثيقــة رقــم ( )58الوثائــق اإليطاليــة ،املجموعــة العــارشة ،نفــس املصــدر ،ص
 ،213ص.217
 _ 58تقريــر مــن املكتــب الســيايس لحكومــة برقــة بشــأن املحــاوالت التــي تمــت عــن
طريــق املراســلة بــن أحــد أعيــان بنغــازي وبعــض مشــايخ البنــى االجتماعيــة ،بتاريــخ
( 7أبريــل) عــام ،1916وثيقــة رقــم ( )62الوثائــق اإليطاليــة ،املجموعــة العــارشة ،املصدر
الســابق ،ص  ،233ص 236؛ وكذلــك :رســالة مــن أحــد أعيــان بنغــازي إىل بعــض مشــايخ
عائــات ســليمان العواقــر يــرح فيهــا بعــض املواقــف التــي تمــر بهــا برقــة ،بتاريــخ
( 7أبريــل) عــام ،1916وثيقــة رقــم ( )64نفــس املصــدر ،ص ص .244 ،243
 _ 59هنريكو دي أوغسطيني ،املرجع السابق ،ص .428
 _ 60رســالة مــن أحــد أعيــان بنغــازي املتعاونــن مــع الحكومــة اإليطاليــة إىل مشــايخ
عائــات ســليمان العواقــر بخصــوص دعوتهــم إىل االنضمــام للحكومــة اإليطاليــة،
بتاريــخ ( 18جمــادي األول)  ،1334/1916وثيقــة رقــم ( )63الوثائــق اإليطاليــة،
املجموعــة العــارشة ،املصــدر الســابق ،ص241؛ رســالة مــن أحــد أعيــان بنغــازي
املتعاونــن مــع الحكومــة اإليطاليــة إىل مشــايخ العواقــر يدعــو فيهــا إىل الســام مــع
الحكومــة اإليطاليــة ،وثيقــة رقــم ( )64نفــس املصــدر ،ص ص .244 ،243
 _ 61للمزيــد مــن االســتطراد عــن الشــيخ عبدالســام عبدالقــادر الكــ َّزة وجهــاده
ومواقفــه البطوليــة مــن  1911إىل أن أجــر عــى الهجــرة إىل مــر يف أواخــر عــام ،1930
راجــع :إدريــس الحريــر “الشــيخ املجاهــد عبدالســام الكــ َّزة  ”1940 _1860مجلــة
الوثائــق واملخطوطــات ،العــدد التاســع والعــارش ،مركــز الجهــاد ،طرابلــس ،1995 ،ص
.173
 _ 62رســالة مــن الســيد إدريــس الســنويس إىل صفــي الديــن الســنويس بتاريــخ 13
(رمضــان)  1334ه ،1915/تتعلــق بالظــروف االقتصاديــة الصعبــة (وتســكري البــاد)
وفيهــا إشــارة إىل نــوري باشــا بقولــه (ربنــا يســر مــع هــذا الرجــل)؛ ســالم الكبتــي،
إدريــس الســنويس األمــر وامللــك وثائــق عــن دوره الســيايس والوطنــي ،ج ،1األمــر
( ،)1945_1914ط ،1دار الســاقية للنــر ،بنغــازي ،2013 ،ص .57
 _ 63محمَّ د فؤاد شكري ،املرجع السابق ،ص .192
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 _ 64عبداملالــك بــن عبدالقــادر بــن عــي الــدريس ،املرجــع الســابق ،ص 47؛ فــرج نجــم،
ســر األجــداد بــن االبتــاء والغبــن والتخويــن الشــارف باشــا الغريانــي أنموذجً ــا ،دار
الطالــب ،2005 ،ص .38
 _ 65محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،عمــر املختــار ،القاهــرة ،1957 ،ص51؛ عــي عبداللطيــف
حميــدة ،املجتمــع والدولــة واالســتعمار يف ليبيــا ،دراســة يف األحــوال االجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافية لحــركات وسياســات التواطــؤ ومقاومة االســتعمار،1932_1830
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت ،1995،ص 184؛ وللمزيــد ً
أيضــا راجــع :محمَّ ــد
الطاهــر الجــراري “الخصوصيــات الليبيــة أو ثقافــة الذنــب والعــار” أعمــال النــدوة
العلميــة الثامنــة التــي عقــدت بمركــز جهــاد الليبيــن يف الفــرة مــن ،2000 /9 /27_26
ط ،1مركــز الجهــاد ،طرابلــس ،2005 ،ص 387؛ محمــود الشــنيطي ،املرجــع الســابق ،ص
ص 82 ،81؛ محمَّ ــد فــؤاد شــكري ،املرجــع الســابق ،ص ،187ص .197
 _ 66مذكــرة خطيــة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــارف باشــا الغرياني،
مؤرخــة بتاريــخ ( 15شــعبان) 1336ه ،تتعلــق بإبــاغ العمارنــة بــرط مراعــاة الحــق يف
ميــاه اآلبــار ،واملتابعــة مــع الشــيخ عبدالســام الكـ َّزة؛ ســالم الكبتــي ،إدريس الســنويس
األمــر وامللــك ،وثائــق عــن دوره الســيايس والوطنــي ،ج ،1األمــر ( ،)1945_1914ص .85
 _ 67أمــر صــادر مــن األمــر إدريــس الســنويس بإعفــاء الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد
مصطفــى الكــ َّزة مــن املشــاركة يف القتــال يف جهــة الغــرب بســبب أصابتــه برجلــه يف
إحــدى املعــارك مــع العــدو ،مــؤرخ بتاريــخ ( 17محــرم) 1335ه ،1916/وثائــق الشــيخ
بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الكــ َّزة.
 _ 68أمــر صــادر مــن األمــر إدريــس الســنويس بتعيــن الشــيخ إبراهيــم بــك املرصاتــي
الكـ َّزة بتاريــخ ( 28شــعبان) ( 29مايــو) عــام  ،1919يف مجلــس األعيــان ،وثائــق الشــيخ
حمــد جربــوع الكـ َّزة.
 _ 69مــا نــود اإلشــارة إليــه أن الرتبــة املتعــارف عليهــا آنــذاك كانــت تركيــة (املتمايــز
واملريمــران) ،والبعــض اآلخــر يشــر بــأن متمايــز ملكيــة ليســت رتبــة ،وإنمــا تســمى
درجــة التميــز ،يُمنــح بموجبهــا وســامً ا أو وشــاح أو نيشــان ،والتميــز درجــة مــن
التوفيــق يف مجــال مــا ،وكذلــك النياشــن تصــدر بموجــب مراســيم أمرييــة أو ملكيــة
للمتميزيــن يف أداء عملهــم.
 _ 70رســالة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتي
الك ـ َّزة ،مؤرخــة بتاريــخ ( 16ذي القعــدة) 1337ه( 13/أغســطس) عــام  ،1919تتعلــق
بمنــح الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة (رتبــة متمايــز ملكيــة) ،وثائــق الشــيخ
حمــد جربــوع الكـ َّزة.
 _ 71رســالة مرقونــة عــى اآللــة الكاتبــة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل
الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة ،مؤرخــة بتاريــخ ( 23ربيــع األول) 1338ه16/
(ديســمرب) عــام  ،1919تتعلــق بمنــح الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة (رتبــة
مريمــران باشــا) ،وثائــق الشــيخ حمــد جربــوع الك ـ َّزة؛ ً
أيضــا :وثيقــة مكتوبــة بخــط
اليــد موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة
تنطــوي عــى منــح الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة (رتبــة مريمــران باشــا)
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مؤرخــة بتاريــخ 1338ه/عــام  ،1919وثائــق الشــيخ حمــد جربــوع الك ـ َّزة.
 _ 72أمــر صــادر مــن األمــر إدريــس الســنويس بتاريــخ 1341ه ،1922/بتعيــن الشــيخ
محمَّ ــد باشــا بــن إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة عضـوًا باملجلــس العمومــي بلــواء أجدابيــا،
وثائــق الشــيخ حمــد جربــوع الك ـ َّزة.
 _ 73ايفانــز بريتشــارد ،املرجــع الســابق ،ص 254؛ ســالم الكبتــي ،الدســتور يف ليبيــا
تاريــخ وتطــورات ،ط ،1دار الســاقية ،2012 ،ص .25
 _ 74للمزيــد حــول اشــتداد وطــأة املــرض باألمــر إدريــس الســنويس منــذ عــام ،1920
واضطــرره للســفر إىل مــر يف أواخــر (ديســمرب) عــام  ،1922بقصــد املــداواة مــن
مخالــب املــرض الــذي ألــم بــه وأنهــك بدنه وقــواه؛ راجــع نــص رســالته املرســلة إىل وزير
املســتعمرات اإليطاليــة يف رومــا املنطويــة عــى طلبــه الســفر إىل حمــام حلــوان بمــر
مــن أجــل الشــفاء مــن املــرض الجلــدي الــذي أصابــه...« :ظهــرت عــى بدنــي [األمــر
إدريــس] أعــراض مــرض جلــدي انحطــت بهــا قــواي لدرجــة يتعــذر عــي رشحهــا...
وبــكل أســف لقيــت نفــي منــذ حللــت الجبــل [الجبــل األخــر] كل يــوم يمر كلمــا أرى
ـزول وقــواي انحطا ً
جســمي يــزداد هـ ً
طــا ...وأن أحــوال صحتــي العموميــة هــي ضعيفــة
ً
ً
جـدًا وأن هــذا العــارض األخــر قــد زاد مــن قــواي نهـكا وبدنــي نحــول بحيــث ال يمكــن
القيــام بــأي عمــل أو حركــة...أن حالتــي مقلقــة إىل درجــة ال يمكــن وصفهــا،”...
رســالة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل وزيــر املســتعمرات اإليطاليــة يف رومــا ،وثيقــة
رقــم ( )106مؤرخــة بتاريــخ ( 1يوليــو) عــام  ،1922الوثائــق اإليطالية ،املجموعــة األوىل،
ترجمــة شــمس الديــن عرابــي بــن عمــران ،إعــداد الفرجانــي ســالم الرشيــف ،مركــز
الجهــاد ،طرابلــس ،1989 ،ص  ،441ص 444؛ ً
أيضــا راجــع :محمَّ ــد األخــر العيســاوي،
رفــع الســتار عمــا جــاء يف كتــاب عمــر املختــار ،ط ،1مطبعــة حجــازي ،القاهــرة،1936 ،
ص  ،56ص 60؛ محمَّ ــد فــؤاد شــكري ،املرجــع الســابق ،ص ص 263 ،262؛ وليــد شــعيب
آدم ،عبقريــة عمــر املختــار يف قيــادة النضــال ،ص ص .64 ،63
 _ 75محمَّ د الطيب األشهب ،برقة العربية بني األمس واليوم ،ص ص .389 ،388
 _ 76فــرج نجــم ،املرجــع الســابق ،ص 19؛ إبراهيــم العربــي الغمــاري ،ذكريــات معتقــل
العقيلــة ،ط ،1مركــز الجهــاد ،طرابلــس ،1995 ،ص .27
 _ 77ســالم عبداللــه الفــاح ،املرجــع الســابق ،ص  ،116ص 120؛ إدريــس الحريــر،
املرجــع الســابق ،ص .174
 _ 78جورجــو روشــا “قمــع املقاومــة يف برقــة  ”1931_1927عمــر املختــار وإعــادة
االحتــال الفــايش لليبيــا ،ترجمــة عبدالرحمــن ســالم العجيــي ،ط ،1مركــز الجهــاد،
طرابلــس ،1988 ،ص  ،149ص 150؛ عقيــل محمَّ ــد الرببــار “ســكان ليبيــا ”1950_1835
املجتمــع الليبــي  ،1950_1835أعمــال النــدوة العلميــة الثامنــة التــي عقــدت بمركــز
الجهــاد يف الفــرة مــن  ،27/9/2000_26ط ،1مركــز الجهــاد ،طرابلــس ،2005 ،ص ،62
ص .77
 _ 79رســالة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس مؤرخــة بتاريــخ ( 5ربيــع األول)
1358ه ،1939/إىل الشــيخ عبدالحميــد العبــار يف إطــار تنســيق العمــل الوطنــي لتحريــر
البــاد؛ ســالم الكبتــي؛ إدريــس الســنويس األمــر وامللــك ،وثائــق عــن دوره الســيايس
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والوطنــي ،ج ،1األمــر ( ،)1945_1914ص .344
 _ 80ميثــاق اجتمــاع فيكتوريــا باإلســكندرية الــذي عقــد بمنــزل األمري إدريس الســنويس
يف ( 6رمضــان)  1358ه( 22/أكتوبــر) عــام 1939؛ ســالم الكبتــي ،إدريــس الســنويس
األمــر وامللــك ،وثائــق عــن دوره الســيايس والوطنــي ،ج ،1األمــر ( ،)1945_1914ص
.345
 _ 81رســالة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــيخ نــارص عبدالســام الكـ َّزة ،مؤرخــة
بتاريــخ الثالــث مــن (أغســطس) عــام  ،1940وثائــق الشــيخ نــارص عبدالســام الكـ َّزة.
 _ 82رســالة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــيخ محمَّ ــد مقيــص إبراهيــم
املرصاتــي الكـ َّزة بتاريــخ ( 10فربايــر) عــام  ،1943وثائــق الشــيخ حمــد جربــوع الكـ َّزة.
 _ 83رســالة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس مــن مقــر إقامتــه بحــي الزمالــك
شــارع عمــر باشــا حشــمت إىل أنجــال الشــيخ التواتــي بوســيف الكـ َّزة ،مؤرخــة بتاريــخ
( 8ســبتمرب) عــام  ،1943وثائــق الشــيخ مصبــاح التواتــي الكـ َّزة.
 _ 84الشــيخ عبدالجليــل املرصاتــي الكــ َّزة هــو صاحــب الخطــاب املشــهورة يف يــوم
(حفــل يــوم النــر) الــذي اقامتــه
اإلدارة العســكرية الربيطانيــة يف منطقــة ســلوق عــام  ،1945الــذي أشــار فيــه أمــام
وايل برقــة العــام ومتــرف الحــارضة ريــد وســيادة القائمقــام وقومنــدان بوليــس
برقــة ،وعميــد بلديــة بنغــازي ،وبعــض ضبــاط بوليــس بنغــازي وســواهم مــن الضبــاط
الربيطانيــن ،فضــاً عــن كبــار املشــايخ قائــاً “ :يــا ســعادة الــوايل نشــكركم عــى
مشــاركتكم لنــا يف االحتفــال ،وأنتهــز هــذه الفرصــة ألعــر لكــم عــن أمانينــا يف أن
نعيــش يف هــذا البلــد تحــت لــواء خافــق مــن الحريــة ،الحريــة التــي بذلنــا يف ســبيلها
كل مرتخــص وغــال منــذ عــام  ،1911حــن هاجمنــا الطليــان وقمنــا جميع ـاً ،فقاتلنــا
بالســاح وبالعــى وبالحجــر ،وبالقلــوب وباألجســام وبــكل مــا نملــك ولكننــا لم نســلم
أبــدا ً وحــن ســكتنا انتظرنــا الفــرص ،فلمــا أن بــدأ أمرينــا العظيــم حركتــه يف مــر
لــم يمــي قــراره عــى املهاجريــن فقــط بــل مــى علينــا أيضــا ً بــدون أن نحــر
ورغبنــا يف أن يشــملنا ،فقدمنــا كل مســاعدة لطياريكــم وجيوشــكم واآلن نريــد أن نشــمل
بالصالــح العــام وينعــم وطننــا بالرفاهيــة ،ال فــرق بــن مهاجريــن ومقيمــن ألن مــن
هاجــر وجــد الســبيل إىل ذلــك ومــن لــم يهاجــر حيــل بينــه وبــن ذلــك”؛ صفحــات مــن
جريــدة برقــة الجديــدة ،العــدد ( ،)2بنغــازي بتاريــخ ( 25مايــو)  ،1945وثائــق الشــيخ
حمــد جربــوع الكــزة.
 _ 85رســالة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس مــن مقــر إقامتــه يف الزمالــك شــارع
أحمــد باشــا حشــمت إىل املشــايخ :أحمــد إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة ،وإبراهيــم عقيلــة
الكــ َّزة ،ومحمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الكــ َّزة ،وعبدالجليــل املرصاتــي الكــ َّزة ،مؤرخــة
بتاريــخ ( 8ســبتمرب) عــام  ،1943وثائــق الشــيخ حمــد جربــوع الك ـ َّزة.
 _ 86طلــب مقــدم إىل الســيد إدريــس الســنويس مــن مجموعــة مــن مشــايخ وأعيــان
املهاجريــن يف مــر حــول عــودة املواطنــن الليبيــن إىل بالدهــم ،مــؤرخ بتاريــخ 11
(أبريــل) عــام 1943؛ ســالم الكبتــي ،إدريــس الســنويس األمــر وامللــك ،وثائــق عــن دوره
الســيايس والوطنــي ،ج ،1األمــر ( ،)1945_1914ص 404؛ ً
أيضــا :طلــب مقــدم مــن
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نــارص عبدالســام الكــ َّزة للنظــر يف حالــة املهاجريــن الليبيــن املوجوديــن بمغاغــة يف
صعيــد مــر ،مــؤرخ بتاريــخ ( 2أبريــل) عــام 1944؛ نفــس املرجــع ،ص .446
 _ 87دي كاندول ،املرجع السابق ،ص .75
 _ 88مركــز قضــاء ســلوق :مركــزه ســلوق ويتبعــه النواقيــة وجردينــة وقمينــس
واملقــرون ومســوس ،ومديــره طلوبــة عبداللــه طلوبــة.
 _ 89وثيقــة توضــح أســماء اللجنــة املنتخبــة مــن عمــوم القبائــل بقضــاء ســلوق
واملكلفــة بمصاريــف ضيافــة األمــر إدريــس الســنويس يف الثانــي مــن شــهر (أغســطس)
عــام  ،1944وثائــق الشــيخ حمــد جربــوع الك ـ َّزة.
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(املراجع)

ً
أول :الوثائق:
الوثائق غري املنشورة:
_ وثائق الشيخ حمد جربوع الك َّزة:
_ وثيقــة ممهــورة بتوقيعــات جُ ــل مشــايخ العواقــر تتعلــق بتعهدهــم للســيد املهــدي
الســنويس بتقــوى اللــه وتــرك محاربــة بعــض البنــى االجتماعيــة الربقاويــة واملداومــة
عــى ذكــر اللــه أنــاء الليــل وأطــراف النهــار ،مؤرخــة بتاريــخ 1282ه.1865/
_ وثيقــة مكتوبــة بخــط يــد الشــيخ حمــد جربــوع الكـ َّزة تتعلــق بمجــيء الســيد أحمــد
الرشيــف إىل مســوس وتأســيس دور العواقــر (ســاونو) ودوره يف مقاومــة االحتــال
اإليطــايل ،بــدون تاريــخ ،مــن ثالثــة صفحــات.
_ رســالة موجهــة مــن الســيد أحمــد الرشيــف إىل اليوزبــايش قجــة عبداللــه البــدي،
مؤرخــة بتاريــخ ( 22شــوال) 1333ه( 2/ســبتمرب) عــام  ،1915يوصيــه فيهــا بحــل
مشــكلة للشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الكــ َّزة تتعلــق برسقــة غنمــه.
_ أمــر صــادر مــن األمــر إدريــس الســنويس بتعيــن الشــيخ إبراهيــم بــك املرصاتــي
الكــ َّزة بتاريــخ ( 28شــعبان) ( 29مايــو) عــام  ،1919يف مجلــس األعيــان.
_ رســالة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي
الك ـ َّزة ،مؤرخــة بتاريــخ ( 16ذي القعــدة) 1337ه( 13/أغســطس) عــام  ،1919تتعلــق
بمنــح الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة (رتبــة متمايــز ملكيــة).
_ رســالة مرقونــة عــى اآللــة الكاتبــة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل
الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة ،مؤرخــة بتاريــخ ( 23ربيــع األول) 1338ه16/
(ديســمرب) عــام  ،1919تتعلــق بمنــح الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة (رتبــة
مريمــران باشــا).
محمَّ
ــد
_ وثيقــة مكتوبــة بخــط اليــد موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــيخ
إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة تنطــوي عــى منــح الشــيخ محمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة
(رتبــة مريمــران باشــا) مؤرخــة بتاريــخ 1338ه/عــام .1919
_ رســالة موجهــة مــن الســيد أحمــد الرشيــف مــن مقــر إقامتــه برتكيــا إىل الشــيخ
إبراهيــم املرصاتــي الكــ َّزة ،مؤرخــة بتاريــخ (غــرة محــرم) 1340ه.1921/
_ أمــر صــادر مــن األمــر إدريــس الســنويس بتاريــخ 1341ه ،1922/بتعيــن الشــيخ
محمَّ ــد باشــا بــن إبراهيــم املرصاتــي الكـ َّزة عضـوًا باملجلــس العمومــي بلــواء أجدابيــا.
_ رســالة موجهــة مــن الســيد أحمــد الرشيــف مــن مقــر إقامتــه برتكيــا إىل أبنــاء
الشــيخ إبراهيــم املرصاتــي الكــ َّزة محمَّ ــد مقيــص ،وحمــد جربــوع ،مؤرخــة بتاريــخ
1341ه.1922/
محمَّ
ــد مقيــص إبراهيــم
_ رســالة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــيخ
املرصاتــي الكــ َّزة بتاريــخ ( 10فربايــر) عــام .1943
_ رســالة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس مــن مقــر إقامتــه يف الزمالــك شــارع
أحمــد باشــا حشــمت إىل املشــايخ :أحمــد إبراهيــم املرصاتــي الك ـ َّزة ،وإبراهيــم عقيلــة
الكــ َّزة ،ومحمَّ ــد إبراهيــم املرصاتــي الكــ َّزة ،وعبدالجليــل املرصاتــي الكــ َّزة ،مؤرخــة
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بتاريــخ ( 8ســبتمرب) عــام .1943
_ وثيقــة توضــح أســماء اللجنــة املنتخبــة مــن عمــوم القبائــل بقضــاء ســلوق واملكلفــة
بمصاريــف ضيافــة األمــر إدريــس الســنويس يف الثانــي مــن شــهر (أغســطس) عــام
.1944
َّ
_ وثائق الشيخ بوشنيف محمَّ د مصطفى الكزة:
_ رســالة مــن اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســيني اإلدرييس إىل
مشــايخ آل الكـ َّزة :بوشــنيف ،وبوســيف ،وهاشــم ،ويوســف ،ومصطفى ،تاريــخ تحبريها
غــر واضح.
_ رســالة مــن الســيد املهــدي الســنويس إىل الشــيخ بوســيف بوشــنيف الك ـ َّزة ،مؤرخــة
بتاريــخ ( 11محــرم) 1285ه.1868/
_ أمــر صــادر مــن الســيد أحمــد الرشيــف بتعيــن الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى
الك ـ َّزة (باشــجاءثي بيــادة) ،مــؤرخ بتاريــخ ( 28شــوال) 1333ه( 8/ســبتمرب) .1915
_ رســالة مــن الســيد أحمــد الرشيــف إىل الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى الكــ َّزة
مؤرخــة بتاريــخ (ذي الحجــة) 1333ه ،1915/تتعلــق برتقيتــه إىل (رتبــة مــازم ثانــي
بيــادة).
_ رســالة مــن الســيد أحمــد الرشيــف إىل الشــيخ الحســن بــن عــي بــن مصطفــى
بوشــنيف الكــ َّزة ،تتعلــق بــرورة قدومــه إليــه يف املنطقــة الواقعــة بالقــرب مــن
الســلوم عــى الحــدود الرشقيــة ،مؤرخــة بتاريــخ ( 27ربيــع األول) 1334ه/الثانــي مــن
(فربايــر) .1916
_ إرادة صــادرة مــن الســيد أحمــد الرشيــف برتفيــع الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى
الكــ َّزة إىل رتبــة (يوزبــايش) ومنحــه النيشــان عــايل الشــأن عــى شــجاعته ،مــؤرخ
بتاريــخ ( 28جمــادي األوىل) /1334الثانــي مــن (أبريــل) .1916
_ أمــر صــادر مــن الســيد أحمــد الرشيــف بتعيــن اليوزبــايش الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد
مصطفــى الكـ َّزة (قائــد أعــى كركــون) مــؤرخ بتاريــخ ( 7صفــر) الســنة غــر واضحــة.
_ رســالة موجهــة مــن أبنــاء الســيد أحمــد الرشيــف الســيد إبراهيــم والســيد صفــي
محــي الديــن إىل الشــيخ الصالحــن عبدالعــايل مصطفــى بوشــنيف الكــ َّزة ،مؤرخــة
بتاريــخ التاســع مــن شهر(شــعبان املعظــم) 1338ه.1920/
_ أمــر صــادر مــن األمــر إدريــس الســنويس بإعفــاء الشــيخ بوشــنيف محمَّ ــد مصطفــى
الكـ َّزة مــن املشــاركة يف القتــال يف جهــة الغــرب بســبب أصابتــه برجلــه يف إحــدى املعــارك
مع العــدو ،مــؤرخ بتاريــخ ( 17محــرم) 1335ه.1916/
_ صفحات من جريدة برقة الجديدة ،العدد ( )2بنغازي بتاريخ ( 25مايو) .1945
_ وثائق الشيخ أحمد عقيلة الك َّزة:
_ رســالة مــن اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســيني اإلدريــي
مــن املدينــة املنــورة إىل الشــيخ بوشــنيف الكـ َّزة وكافــة ابنائــه ،تأريخهــا غــر واضــح.
_ رســالة مــن الســيد املهــدي الســنويس إىل الشــيخ بوســيف بوشــنيف الك ـ َّزة والشــيخ
يوســف الكــ َّزة ،مؤرخــة بتاريــخ شــهر (رمضــان) 1307ه.1890/
_ وثائق الشيخ مصباح التواتي بوسيف الك َّزة:
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_ رســالة موجهــة مــن اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســيني
اإلدريــي إىل الشــيخ بوشــنيف الك ـ َّزة ،بــدون تاريــخ.
_ ميثــاق معــر قبيلــة العواقــر وأهــل الوطــن املنطــوي عــى اتفاقهــم بمالزمــة مــا
أمرهــم بــه اإلمــام الس ـيِّد محمَّ ــد بــن عــي الســنويس وأبنــه اإلمــام املهــدي مــن األمــر
باملعــروف والنهــي عــى املنكــر وإقامــة القواعــد الخمــس وأداء الصلــوات يف وقتهــا
وصــوم رمضــان وحــج بيــت اللــه الحــرام عــى مــن اســتطاع إليــه سـ ً
ـبيل ،مــؤرخ
بتاريــخ ( 10جمــادي الثانــي)  1281ه( 10/نوفمــر) .1864
_ رســالة موجهــة مــن األمــر إدريــس الســنويس مــن مقــر إقامتــه بحــي الزمالــك
شــارع عمــر باشــا حشــمت إىل انجــال الشــيخ التواتــي بوســيف الكـ َّزة ،مؤرخــة بتاريــخ
( 8ســبتمرب) عــام .1943
_ وثائق الشيخ نارص عبدالسالم الك َّزة:
_ رســالة مــن األمــر إدريــس الســنويس إىل الشــيخ نــارص عبدالســام الك ـ َّزة ،مؤرخــة
بتاريــخ الثالــث مــن (أغســطس) عــام .1940
الوثائق املنشورة:
_ وثائق مركز جهاد الليبيني للدراسات التاريخية (الوثائق اإليطالية املرتجمة):
_ املجموعــة األوىل ،ترجمــة شــمس الديــن عرابــي بــن عمــران ،إعــداد الفرجانــي ســالم
الرشيــف ،مركــز الجهــاد ،طرابلــس.1989 ،
_ املجموعــة العــارشة ،ترجمــة خالــد زكــي ثابــت ،إعــداد عــي عمــر الهــازل ،مركــز
الجهــاد ،طرابلــس.1991 ،
ثانيًا :الكتب الوثائقية:
_ ســالم الكبتــي ،إدريــس الســنويس األمــر وامللــك ،وثائــق عــن دوره الســيايس والوطنــي،
ج ،1األمــر ( )1945_1914ط ،1دار الســاقية ،بنغازي.2013 ،
_ ســالم الكبتــي ،أحمــد الرشيــف الســنويس مختــارات مــن وثائــق جهــاده العســكري
ودوره الفكــري ،ج ،1مقاومــة يف العاصفــة ،ط ،1الفــرات ،بــروت.2016 ،
_ ســالم الكبتــي ،أحمــد الرشيــف الســنويس مختــارات مــن وثائــق جهــاده العســكري
ودوره الفكــري ،ج ،2لهــب التاريــخ ،ط ،1الفــرات ،بــروت.2016 ،
ثالثًا :املخطوطات:
_ مخطــوط الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج ،تأليــف
الســيد أحمــد بــن محمَّ ــد الرشيــف بــن محمَّ ــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســني
اإلدريــي (.)1933_1873
رابعً ا :املقابالت الشخصية:
_ مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع محمَّ ــد حمــد جربــوع الكـ َّزة بتاريــخ ( 14أكتوبــر) عــام
 ،2019بنغــازي.
ً
خامسا :املراجع العربية واملعربة:
_ إبراهيــم العربــي الغمــاري ،ذكريــات معتقــل العقيلــة ،ط ،1مركــز الجهــاد ،طرابلــس،
.1995
_ اتيليــو تروتــي ،برقــة الخــراء ،ترجمــة خليفــة محمَّ ــد التليــي ،الــدار العربيــة
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للكتــاب ،طرابلــس.1991 ،
_ أحمــد صدقــي الدجانــي ،الحركــة السنوســية ،نشــأتها ونموهــا يف القــرن التاســع
عــر ،ط ،1دار لبنــان ،بــروت.1967 ،
_ أحمــد محمــد جاداللــه وعبدالغنــي عبداللــه محمــود ،علمــاء السنوســية وأدباؤهــا ()2
الســيد عمــران بــن بركــة الفيتــوري ترجمتــه وتحقيــق مــا بقــي مــن اثــاره (_1212
1311هــــ ،)1894 _1797 /ط ،1مؤسســة كالم للبحــوث واإلعــام ،أبوظبــي.2018 ،
_ امســاعد محمَّ ــد عبدالــرازق الدروقــي ،برقــة بــن الســيطرة العثمانيــة والقــوى املحليــة
واألطمــاع األجنبيــة  ،1911_1835ط ،1دار املعرفــة الجامعية ،اإلســكندرية.2013 ،
_ ايفانــز بريتشــارد ،السنوســيون يف برقــة ،ترجمــة عمــر الديــراوي أبوحجلــة ،مكتبــة
الفرجانــي ،طرابلــس.
_ انريكــو انســباتو وكارلــو قوتــي شــيناري ،العالقــات العربيــة اإليطاليــة ،1930_1902
ترجمــة عمــر البارونــي ،مراجعــة عبدالرحمــن ســالم العجيــي ،مركــز الجهــاد ،طرابلس،
.1980
_ جورجــو روشــا “قمــع املقاومــة يف برقــة  ”1931_1927عمــر املختــار وإعــادة االحتالل
الفــايش لليبيــا ،ترجمــة عبدالرحمــن ســالم العجيــي ،ط ،1مركــز الجهــاد ،طرابلــس،
.1988
_ دي كانــدول ،امللــك إدريــس عاهــل ليبيــا حياتــه وعــره ،محمَّ ــد عبــده بــن غلبــون،
دار إبــداع للنــر والتوزيــع.1989 ،
_ ســالم عبداللــه الفــاح ،معركــة ســيدي حســن إحــدى مالحــم الجهــاد الليبــي التــي
درات رحاهــا فــوق األرض الليبيــة بالقــرب مــن منطقــة املقــرون يف  ،18/12/1915ط،1
دار الفضيــل ،بنغــازي.2009 ،
_ سالم الكبتي ،الدستور يف ليبيا تاريخ وتطورات ،ط ،1دار الساقية.2012 ،
_ عبداملالــك بــن عبدالقــادر بــن عــي الــدريس ،الفوائــد الجليــة يف تاريــخ العائلــة
السنوســية ،مطبعــة دار الجزائــر العربيــة ،دمشــق.1966 ،
_ عــي عبداللطيــف حميــدة ،املجتمــع والدولــة واالســتعمار يف ليبيــا ،دراســة يف
األحــوال االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة لحــركات وسياســات التواطــؤ ومقاومــة
االســتعمار ،1932_1830مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت.1995،
_ عــي محمَّ ــد الصالبــي ،تاريــخ الحركــة السنوســية يف أفريقيــا ،ط ،5دار املعرفــة،
بــروت.2011 ،
_ فــرج نجــم ،ســر األجــداد بــن اإلبتــاء والغبــن والتخويــن الشــارف باشــا الغريانــي
أنموذجً ــا ،دار الطالــب.2005 ،
_ مجيــد خــدوري ،ليبيــا الحديثــة دراســة يف تطورهــا الســايس ،ترجمــة نقــوال زيــادة،
مراجعــة نــارص الديــن األســد ،دار الثقافــة ،بــروت.1966 ،
_ محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،الســنويس الكبــر ،مطبعــة محمَّ ــد عاطــف ،ميــدان الخازندار،
القاهرة.
_ محمَّ ــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،مطبعــة الهــواري،
القاهــرة.1947 ،
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_ محمَّ د الطيب األشهب ،عمر املختار ،القاهرة.1957 ،
_ محمَّ ــد األخــر العيســاوي ،رفــع الســتار عمــا جــاء يف كتــاب عمــر املختــار ،ط،1
مطبعــة حجــازي ،القاهــرة.1936 ،
_ محمَّ د فؤاد شكري ،السنوسية دين ودولة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1948 ،
_ محمود الشنيطي ،قضية ليبيا ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة.1951 ،
_ مصطفــى عــي هويــدي ،الحركــة الوطنيــة يف رشق ليبيــا خــال الحــرب العامليــة األوىل،
ط ،1مركــز الجهــاد ،طرابلــس.1988 ،
_ هنريكــو دي أوغســطيني ،ســكان برقــة دراســة تاريخيــة وانثرغرافيــة ،ترجمــة
إبراهيــم أحمــد املهــدوي ،ط ،1جامعــة قاريونــس ،بنغــازي.1998 ،
_ وليــد شــعيب آدم ،عبقريــة عمــر املختــار يف قيــادة النضــال دراســة املؤثــرات املســاعدة
يف بلــورة شــخصيته سياسـيًا وعســكريًا ،ط ،1دار طــرق.2012 ،
ً
سادسا :املجالت والندوات العلمية:
_ إدريــس الحريــر “الشــيخ املجاهــد عبدالســام الكــ َّزة  ”1940_1860مجلــة الوثائــق
واملخطوطــات ،العــدد التاســع والعــارش ،مركــز الجهــاد ،طرابلــس.1995 ،
_ أحمــد امراجــع نجــم “القيــادة السياســية والعســكرية للســيد أحمــد الرشيــف
الســنويس للحــرب يف تشــاد ضــد القــوات الفرنســية  ،”1914 _ 1902أعمــال النــدوة
العلميــة الثالثــة( :الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس نشــأته وآثــاره وجهــاده _1873
 ،)1933املنعقــدة بطرابلــس يومــي ( 4 _ 3أكتوبــر)  ،2016مؤسســة الشــيخ الطاهــر
الــزاوي الخرييــة ،الزاويــة.2018 ،
_ ارويعــي محمــد عــي قنــاوي “النشــاط الســيايس للســيد أحمــد الرشيــف الســنويس
بالجزيــرة العربيــة  ،”1933_1926أعمــال النــدوة العلميــة الثالثــة( :الســيد أحمــد
الرشيــف الســنويس نشــأته وآثــاره وجهــاده  ،)1933_1873املنعقــدة بطرابلــس يومــي 3
_ ( 4أكتوبــر)  ،2016مؤسســة الشــيخ الطاهــر الــزاوي الخرييــة ،الزاويــة.2018 ،
_ عبداملــوىل الحريــر “العالقــات بــن أحمــد الرشيــف ومصطفــى كمــال أتاتــورك وأثرهــا
عــى حركــة الجهــاد الليبــي” مجلــة الشــهيد ،العــدد الرابــع ،مركــز الجهــاد ،طرابلــس،
.1983
_ عقيــل محمَّ ــد الرببــار “ســكان ليبيــا  ”1950_1835املجتمــع الليبــي ،1950_1835
أعمــال النــدوة العلميــة الثامنــة التــي عقــدت بمركــز الجهــاد يف الفــرة مــن /9 /27_26
 ،2000ط ،1مركــز الجهــاد ،طرابلــس.2005 ،
_ محمَّ ــد الطاهــر الجــراري “الخصوصيــات الليبيــة أو ثقافــة الذنــب والعــار”
أعمــال النــدوة العلميــة الثامنــة التــي عقــدت بمركــز جهــاد الليبيــن يف الفــرة مــن
 ،27/9/2000_26ط ،1مركــز الجهــاد ،طرابلــس.2005 ،
_ الهاشــمي محمَّ ــد بالخــر “أحمــد الرشيــف الســنويس ً 1931_1923
وفقــا لوثائــق وزارة
الخارجيــة الربيطانيــة” مجلــة الوثائــق واملخطوطــات ،الســنة الثانيــة ،العــدد الثانــي،
مركــز الجهــاد ،طرابلــس.1987 ،
_ وليــد شــعيب آدم “عالقــة أعيــان ومشــايخ برقــة بالحكومــة اإليطاليــة وأثرهــا يف بلورة
األدوار والسياســات واملواقــف  ”1931_1912مجلــة الدراســات التاريخيــة واالجتماعيــة،
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العــدد الخامــس والعرشيــن ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،جامعــة نواكشــوط،
موريتانيــا.2018 ،
سابعً ا :الرسائل الجامعية:
_ صــادق فاضــل زغري الزهــري “محمود املنتــر ودوره الســيايس يف ليبيــا ”1970_1903
(رســالة ماجســتري) كليــة الرتبية (ابن رشــد) العــراق.2010 ،
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عالقة احلركة ال�سنو�سية بكبار جتار ليبيا يف الواداي
(ال�شيخ �أحممد الثني دفني اجلغبوب �أمنوذج ًا)
أ .نورالدين الثني
املقدمة
عرفــت بــاد الســودان غيابـا ً كبــرا ً مــن طــرف املؤرخــن القدامــى لدرجــة انهــم
يعتربونهــا ارضــا ً مجهولــة و نعتوهــا يف كتاباتهــم باملنطقــة الحــارة () zone torride
والتــي تســتحيل الحيــاة فيهــا .
وحينمــا نعلــم أن االســام وصــل بعــض مناطــق الســودان جنــوب الصحــراء
الكــرى يف فــرات مبكــرة نســبيا  ،فقــد كان املحــرك الرئيــس فيهــا هــو التاجــر املســلم
الــذي جــاز الصحــراء بقافلتــه اىل بــاد الســودان الغربــي بشــكل خــاص وحمــل النــاس
هنــاك عــى الدخــول يف اإلســام بســبب ترصفــه الحســن وأمانتــه واملحافظــة عــى امــور
عقيدتــه ودينــه هــذه الترصفــات هــي التــي حببــت الجماعــات يف اإلســام وشــجعتهم
عــى اعتناقــه وهــذا مــا نستشــفه مــن العبــارة التــي تقــول “ :التجــارة هــي املعيــار
الحقيقــي لتقييــم أي انســان إذ مــن خــال التعامــل التجــاري معــه تتبــن نزاهتــه
وأهليتــه الدينيــة “ (.)1
كمــا أن النشــاط االقتصــادي مرتبــط بمــا يتوفــر مــن اســباب االســتقرار
الســيايس ومــا ينجــم عنــه مــن تطــور إداري واجتماعــي وبمــا يتوفــر مــن ظــروف
مناخيــة والشــك ان املتتبــع لتاريــخ الحركــة السنوســية ســيلتمس مــن خــال القــدرة
القياديــة لشــيوخها عــى تأمــن الظــروف املناســبة النتشــارها يف كل ارجــاء ليبيــا
الحاليــة وامتدادهــا رشقــا ً وغربــا ً وبلوغهــا اىل بــاد الســودان فبتــايل اســتطاعت ان
تخلــق بيئــة خصبــة للتواصــل عــن طريــق ســفينة الصحــراء الجمــل فأمنــت الطــرق
وتواصلــت الشــعوب ونشــطت حركــة التجــار ،وازدهــرت بذلــك األوطــان فأوجــدت
الزوايــا مناخــا ً ثقافيــا ً علميــا ً اثــار حفيظــة املســتعمر وناصبــت الدعــوة السنوســية
بذلــك العــداء الخفــي واملعلــن.
فالباحــث يف هــذا املجــال ال منــاص لــه مــن العــودة إىل تقاريــر الرحالــة االوربيــن
والعــرب الذيــن زاروا مناطــق نفــوذ الدعــوة السنوســية باعتبارهــا تقاريــر صادقــة
كتبهــا مبعوثــن مــن الجمعيــات األوربيــة هدفهــا التجســس وليــس مــن مصلحتهــم و
ال مصلحــة قياداتهــم تزويــر مشــاهداتهم.
كمــا أن الوثائــق التجاريــة املحليــة تعــد مــن اصــدق املصــادر باعتبــار انهــا
تتحــدث عــن الحالــة دون القصــد منهــا التأريــخ للمرحلــة .
والشــك أن للروايــة الشــفهية دور هــام يف تأكيــد األخبــار رغــم مــا تحتاجــه مــن
تنقيــة ألن الخــر املنقــول شــفاهية يتعــرض كثــرا ً للمبالغــة احيانــا وللبــر يف احايــن
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اخــرى كمــا ان الروايــة تعتمــد عــى قــدرة الــراوي يف تذكــر مــا شــاهده أو ســمعه فهــذا
يختلــف مــن شــخص ألخــر كمــا ان ظروفــه الشــخصية قــد تتداخــل يف طريقــة نقــل
األخبــار.
فقــد حاولــت قــدر جهــدي القــارص االعتمــاد يف بحثــي هــذا عــى كل هــذه
املصــادر وســعيت ملقارنتهــا والتثبــت مــن املعلومــة قبــل ان اوردهــا واللــه املســتعان.
ـ دور التجار الليبيني يف ن�شر الإ�سالم وتر�سيخه يف بالد ال�سودان وواداي خا�صة :
اجمــع كل علمــاء التاريــخ بــأن اإلســام دخــل افريقيــا ( الســودان) ســلما ً
دون غــزوات تذكــر وتأكيدهــم بــأن القبائــل العربيــة التــي هاجــرت لتلــك املواطــن كان
لهــا دور محــوري يف نقــل املبــادئ اإلســامية التــي يؤمــن بهــا املســلم ،ويلــزم نفســه
بتطبيقهــا ،فعالقــة األخــوة ،واملســاوة ،واالهتمــام بشــؤون اآلخريــن ،والعمــل عــى
مســاعدتهم تأتــي يف مقدمتهــا.
ً
هــذه املبــادي والقيــم يتســاوى فيهــا املســلمون جميع ـا ،ال فضــل لواحــد منهــم
عــى األخــر مهمــا اختلفــت ألوانهــم وألســنتهم واجناســهم ،وتفاوتــت مراتبهــم يف الجــاه
والســلطان قــال تعــاىل ( إن أكرمكــم عنــد اللــه اتقاكــم ).
املواطــن األفريقــي حــن يعتنــق اإلســام يجــد نفســه جنبـا ً مــع جنــب مــع بقية
املســلمني يتســاوى معهــم يف جميــع الحقــوق والواجبــات ،ويجــد مــن الرعايــة والعنايــة
مالــم يكــد يجــده عنــد اهلــه وذويــه بــل إن اإلســام يرفــع مــن مســتواه االجتماعــي،
ويجعــل منــه قائــدا ً وامــرا ً عــى الجيــوش ووالي ـا ً عــى البــاد إذ اظهــر مــن الحكمــة
وحســن التدبــر مــا يجعلــه اهـاً لذلــك .
تقــول جلــورا ويزنــر “إن اإلســام يجتــذب األفريقيــن ،الن مبادئــه ال تنطــوي
عــى يشء مــن العنرصيــة ،فأي ـا ً كان لــون بــرة الرجــل ،أيــا كان مركــزه االجتماعــي،
وأيــا كانــت حالتــه االقتصاديــة فإنــه يرحــب بــه دائمــا للصــاة يف املســجد واالختــاط
بإخوانــه املســلمني ،وهــو أمــر ال تســتطيع املســيحية يف وجههــا العمــي أن تدعيــه” (.)2
إن اإلســام انتــر يف كل مــكان وصــل اليــه التجــار املســلمني يف افريقيــا ،ذلــك
أن التاجــر كان داعيــة لدينــه امــا بطريقــة مبــارشة كمــا فعــل اإلخــوان السنوســية اي
بمبــارشة الدعــوة يف املســاهمة ببنــاء الزوايــا واملشــاركة يف األنشــطة كالــدروس وتعليــم
األطفــال والحــث عــى تطبيــق التعاليــم الدينيــة أو بطريقــة غــر مبــارشة وذلــك نتيجــة
اختالطــه وتعاملــه مــع التجــار األخريــن غــر املســلمني فيجدبهــم إىل ديــن اإلســام
بتعاملــه الحســن وخلقــه القويــم وصدقــه يف التعامــل ومظهــره الحســن.
ترســخ اإلســام وانتــر يف القــرى والبلــدات عــن طريــق التجــارة واســتطاعوا
التجــار أن يصلــوا مناطــق واســعة وكونــوا لهــم مراكــز تجاريــة اصبحــت شــهرية
واختلطــوا بالســكان وامتزجــوا معهــم وصاهروهــم وانجبــوا منهــم أطفــاال ً مســلمني
حافظــوا عــى هويتهــم اإلســامية .
ً
نظــرا ً لغنــى املناطــق االفريقيــة باملــواد التجاريــة التــي كانــت ســلعا اساســية
كالتــر وريــش النعــام ونــاب الفيــل والجلــود باإلضافــة إىل الرقيــق تلــك الســلع التــي
يطلبهــا ســوق الشــمال األفريقــي واوروبــا ،امتهــن التجــار الليبيــن دور الوســطاء
لرتويــج هــذه البضائــع فأقيمــت شــبكة طــرق تجاريــة مــا بــن الشــمال والجنــوب ومــا
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يهمنــا هنــا يف هــذا البحــث هــو الطريــق الــذي كان يربــط مراكــز الحركــة السنوســية
بدواخــل افريقيــا وبحكــم تمركــز الســادة السنوســيني بــكل مــن الجغبــوب ومــن تــم
الكفــرة فقــد جــاب الدعــاة والتجــار طريــق واداي.
هــذا الطريــق يبــدأ شــماال ً مــن بنغــازي فيمــر إىل اجدابيــا ومــن تــم اىل واحــات
اجخــرة واوجلــة وجالــو و منهــا اىل ارايض الكفــرة وبعدهــا إىل صحــراء تيبســتي ،وأن
مــدة الســفر عــى هــذه الطريــق تتغــر حســب املواســم بــن  8اشــهر اىل  10اشــهر (.)3
تقــع دار واداي يف الشــمال الرشقــي لتشــاد الحاليــة وتشــغل مســاحة واســعة
عــى امتــداد حــدود الســودان الغربيــة ولهــا حــدود مــع افريقيــا الــرق ،وكانــت تعــرف
باســم بــاد بركامــي او بــاد الربكــو ،والربكــو افارقــة يعيشــون إىل الجنــوب مــن بــاد
( كاوار )  ،إن اإلســام دخــل هــذه البــاد وهــي يومئــذ خاليــة مــن املســيحية بســبب
انحصارهــا يف رشقــي افريقيــا ،وليــس صحيح ـا ً أن املســيحية كانــت فيهــا ثــم زالــت.
لقــد تأخــر وصــول اإلســام إىل واداي ،ولكنــه دينهــا الوحيــد فلــم تعتنــق قبلــه
دينــا ســماويا آخــر ،ألن املســيحية يف تشــاد محصــورة يف الجنــوب ولــم تســتطع اقنــاع
الوثنيــن يف الشــمال.
مــع اهميــة املمالــك االفريقية وعالقاتهــا بالشــمال إال أن مصــادر املعلومــات عنها
شــحيحة لــوال تقاريــر الرحالــة التــي زودتنــا بالكثــر مــن التفاصيــل عــن جغرافيــة
افريقيــا وســكانها وطبيعتهــم وبعــض عاداتهــم وســلوكياتهم ومــن اهــم هــذه املصــادر
رحلــة جوســتاف ناختيجــال الــذي وصــف يف الفصــل الســادس مــن كتابــه الطريــق مــن
بنغــازي إىل واداي وتحــدث عــن مجموعــة واحــات الكفــرة ونيانقــا وعــدد مــن الطــرق
التــي تربــط واحــات املنطقــة بعضهــا ببعــض حتــى جنــوب بركــو ـ وناقــش تداخــل
األســماء وامتــداد البــاد وطبيعتهــا وانتشــار الســكان وكثافتهــم وخصــص جــزء مــن
هــذا الفصــل لإلســام والوثنيــة واألحــوال االجتماعيــة واحــوال التغذيــة وقلــة الزراعــة
وانتــاج امللــح وتجارتــه ولــم يغفــل األوضــاع السياســية والتعامــل مــع املناطــق املجاورة
وطــرق املواصــات القديمــة(.)4
ســكان الــواداي يتكونــون مــن عــدة قبائــل أبرزهــا املبــا الســكان األصليــون يف هــذه
املنطقــة ،والداجــو والتامــا واملســاليت والزغــاوا وامليمــي والقرعــان والعــرب وكشــمرة
وغريهــم مــن القبائــل .
وتتحــدث هــذه القبائــل عــدة لغــات غــر أن العربيــة الدارجــة هــي لغــة التخاطب
والتفاهــم العــام لــدى هــؤالء شــماال ً وجنوباً.
ومــع اختــاف املؤرخــن حــول بدايــات دخــول اإلســام إىل واداي يرجــع البعــض
منهــم إىل جهــود شــخص يدعــى صالــح أو جامــع حيــث تعــاون هــو واحفــاده مــن
بعــده لغــرس الثقافــة اإلســامية باملنطقــة وقامــت منطقــة واداي الفوريــن الذيــن
ســعوا لتحويلهــم عــن اإلســام ويرجــع ذلــك اىل ان ســاطني واداي كانــوا من اشــد الناس
تمســكا ً بالكتــاب والســنة(.)5
وقــد بلغــت الثقافــة اإلســامية اوجهــا مــن النضــوج بســبب موقعهــا الجغــرايف
وقربهــا مــن الحــوارض االســامية يف الســودان ومــر وبلــوغ العــرب املســلمني إىل ســدة
الحكــم فيهــا ولذلــك كانــت هدفــا للمســتعمرين الفرنســيني وباعتبــار هــذه املمالــك لهــا
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عالقــة وطيــدة بالســادة السنوســية يف الكفــرة والتــي اســتطاعت أن تؤســس لنفســها
زوايــا دعويــة كمــا هــي يف الكثــر مــن املــدن يف ليبيــا وخارجهــا فقــد ارتــأت القيــادة
السنوســية أن واجبهــا الرشعــي يحتــم عليهــا القتــال ذودا ً عــن اإلســام وديــاره بعــد
حملــة العقيــد جولون ( )Goullandالفرنســية االســتعمارية ســنة 1899م فوقفــت
يف وجــه الغــزاة وكونــت حلفــا ً مــع قبائــل الطــوارق والقرعــان والعــرب ممــا أبطــئ
التحــرك الفرنــي داخــل تشــاد.
وبالرغــم مــن اســتمالة الفرنســيني للشــيخ غيــث وســعيهم ملقابلتــه بغــرض
إنهــاء حركــة املقاومــة السنوســية إال انــه رفــض ذلــك بشــدة .وقــاد الشــيخ غيــث
ســيف النــر مــع إخوانــه القــادة السنوســيني أمثــال الشــيخ الربانــي الســاعدي الــزوي
والحــاج محمــد الثنــي الغدامــي والشــيخ الفضيــل بوخريــص الكــزة خمســة آالف
مــن املجاهديــن مــن أخــوان السنوســية واغلبهــم مــن قبيلــة الزويــة ،وكذلــك قبائــل
أوالد ســليمان وحلفائهــم مــن الليبيــن كورفلــة واملغاربــة والقذاذفــة ،ومــن التشــاديني
القرعــان والطــوارق يف معركــة بــر عــايل عــام 1901م  -وكان يوم ـا ً محتدم ـا ً عســرا ً
– فثبــت األبطــال وصــروا حتــى فــاز الكثــر منهــم بالشــهادة ويف مقدمتهــم قائدهــم
الشــيخ غيــث عبــد الجليــل ســيف النــر .وكان ذاك اليــوم يــوم الزويــة حيــث فــاز
ســتني مــن رجالهــا بالشــهادة مــن مجمــوع قــدره مائــة شــهيد .ومــن مشــايخهم كان
الشــهيد أبوبكــر قويطــن .
ومــن أهــم التجــار الليبيــن الذيــن مارســوا التجــارة مــع واداي وكانــم هــم تجــار
مــن واحــات ( اوجلــة واجخــرة وجالــو ) وطرابلــس وغدامــس .فقــد حفــظ لنــا الرحالــة
التونــي محمــد بــن عثمــان الحشــائيش بعــض اســماء التجــار الغدامســية ومنهــم :
(تجار واداي)
 1ـ محمــد الصيــاح الغدامــي ،مــن املعتربيــن ولــه مخالطــة مــع ســلطان واداي،
الوجــود لهــذه العائلــة اآلن يف غدامــس ،ويقــال ان بقيتهــم توجــد بتونــس ،وهــي تابعــة
ملحلــة وليــد ،شــارع تصكــو .
 2ـ عليــو عتيــق الحــاج محمــد الثنــي لــم اتوصــل ملعرفتــه أمــا عائلــة الثنــي فهــي مــن
محلــة وليــد  ،شــارع تصكــو .
تجار كانم :
 1ـ محمد بن محمد بن ميمون له ذرية بغدامس ،تنتمي ملحلة وليد  /شارع تصكو .
 2ـ الطاهــر بــن محمــد بــن الفقيــه هيبــة ،لــم اتوصــل ملعرفتــه ،امــا عائلــة هيبــة
فتابعــة ملحلــة وليــد ،شــارع مازيــغ(.)6
أمــا تجــار طرابلــس فمنهــم “عائلــة بــو باهيــة وبــو حامــد وبــو قريــن
واالرنــاووط وبالكاتــب وبــن زقــام وبــن علــوه وبــن بيــه وبــن هويــدي وبــن يســعد
وباقــي والرتكــي والثنــي بــن الحضــري وحســن بــي والحضــري وحــودة وحوريــة
والخوجــة والخويلــدي ودقــدق والدغيــس وزغــوان والزقعــار وزميــط وســيالة والشــبه
ورشف الديــن والرشيــف والشكشــوكي والشــويرف والعجيــي والفقــي حســن والقاجيجي
وقرامــة وقشــاش وقنابــه وقويعــة والكركــي واملســاتي ومســلم وميــزران والنجــار
وناصــوف وغريهــــــم “(.)7
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ـ التاجر احلاج �أحممد بن �أحمد بن حممد الثني منوذج ًا :
والــده الحــاج أحمــد الثنــي املشــهور بغنــاه صاحــب األمــوال الكثــرة واملالــك
ألكــر شــبكة وكالء تجاريــن يف املراكــز التجاريــة أثنــاء العهــد العثمانــي الثانــي لــه عدد
كبــر مــن املحــال التجاريــة بأفضــل اســواق طرابلــس وكذلــك عــدد مــن املنــازل الكبــرة
والصغــرة باملدينــة القديمــة بطرابلــس واهمهــا (بيــت قنصــل املاليــكان (األمريــكان)
أثنــاء حكــم يوســف باشــا لليبيــا املالصــق لحمــام درغــوت تــويف مســموما يف يــوم
األثنــن  . 22ربيــع األول 1285هـــ  . . 12 /يوليــو  1868م.
أمــه :ذات أصــول أفريقيــة وحســب الوثائــق املتاحــة يظهــر أنهــا مقيمــة بكانــو
وتوفيــت هنــاك يؤكــد ذلــك وثيقــة ارســلتها ألبنيهــا الحــاج أمحمــد ومتيضــا تعزيهــم يف
وفــاة والدهــم وتطلــب قمــاش محمــودي الســتعماله كفنــا لهــا .وحســب الوثائــق كان
دائــم التواصــل معهــا ويرســل لهــا كافــة احتياجاتهــا حيــث تــم تكليــف ابنــدي الوكيــل
التجــاري لوالــد الحــاج أمحمــد والــذي اصبــح يف مــا بعــد وكيــا للعائلــة لتأمــن كافــة
احتياجاتهــا .
أخوتــه  :هــو اكــر اخوتــه وهــم البشــر و(محمــد متيضــا) وأبوبكــر و عــي
و(احمــد الحبيــب ).
زوجاتــه وابنــاؤه  :أول زوجاتــه تدعــى ممــه محمــد عــي تــزوج بهــا يف غدامــس
ولــه منهــا عمــر الــذي تــويف بغدامــس مخلفــا ابنــه محمــد وعــاش األخــر مــع جــده
يف الجغبــوب حيــث تــزوج وانجــب املجاهــد محمــد اســماعيل( املعــروف برشقــاوي)
واملجاهــد عمــر الــذي استشــهد يف معركــة قندولــة بالجبــل األخــر .
وثانــي زوجاتــه مــن قبيلــة القرعــان التــي يعــود إليهــا املجاهــد الكبــر عبــد اللــه
قجــة ولــه منهــا محمــد وعبــد الرحمــن.
ثالث زوجاته السيدة حليوه ولم اقف عىل نسبها وله منها ابنه ابراهيم.
ورابــع زوجاتــه كانــت الســيدة حــواء البوســيفي لــه منهــا احمــد وهــي خالــة ملــك
ليبيــا الســيد محمــد ادريــس الســنويس(.)8
كــر الحــاج امحمــد بأحــد بيــوت غدامــس القديمــة وتشــبع بتقاليــد املدينــة
ونمــي وترعــرع بأزقــة شــارع تصكــو وتعلــم مبــادي القــراءة والكتابــة بزواياهــا فــكان
والــده حريصــا ً عــى تعليــم أبنــاءه تعاليــم الذيــن حتــى نمــي واشــتد عــوده وعلمــه
والــده التجــارة ،وباعتبــاره اكــر ابنــاءه كان الســاعد األيمــن لــه وحســب الوثائــق
املتاحــة كان يعتمــد عليــه يف متابعــه تجارتــه يف كل املــدن واملناطــق التــي يمــارس فيهــا
والــده التجــارة .
ففــي عــام  1293ـ  1876تشــر وثيقــة إىل انــه يعتــزم الســفر ايل مكــة ألداء
فريضــة الحــج لذلــك نجــد كل الوثائــق التــي تذكــره بعــد ذلــك تصفــه بالحــاج .فمنــذ
نعومــة اضافــره كان مســافرا يجــوب املــدن والقــري ويقطــع الصحــاري والســهول
فالكثــر مــن الوثائــق تشــر إىل رســائل ارســلت منــه ألخوتــه مــن تــوت (عــن صالــح
بالجزائــر) وتونــس ومــن تمبكتــو وكنــوا واقــدس وســكوتو.
اســتطاعت الحركــة السنوســية أن تقنــع شــيوخ واعيــان غدامــس بأهميتهــا
ففــي عــام  1262هـــ ـ 1845م ادخــل الشــيخ الحــاج محمــد بــن مــوىس الغدامــي
92

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

الطريقــة السنوســية إىل غدامــس وهــو قــد ارســل رســالة إىل والــده ملــا كان مالزمــا ً
للشــيخ مؤســس الطريقــة ســيدي محمــد بــن عــي الســنويس (.)9
ومــن خــال مــا توافــر لنــا مــن وثائــق فقــد تواصــل اهــل غدامــس وشــيوخها
بالدعــوة السنوســية ســواء بزيــارة الجغبــوب مقــر الزاويــة او بالدراســة بهــا أو
التدريــس فيهــا وال يتســع املقــام للتفصيــل يف ذلــك إال اننــي سأســتعرض هــذه الوثيقــة
فقــط لتوضيــح الفكــرة :
هــذه الوثيقــة تنــص عــى العالقــة بــن الشــيخ املهــدي وابنــاء الواحــة مــن خالل
وثيقــة تاريخيــة بخــط يــد الشــيخ نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم ............
أنــه مــن عبــد ربــه ســبحانه محمــد املهــدي بــن الســيد محمــد بــن عــي بــن
الســنويس الخطابــي الحســني اإلدريــي إىل األجــل األفضــل الزكــي األمثــل أخينــا محمــد
بــن الحــاج محمــد بــن الحــاج عــي الثنــي حفظــه اللــه وكان لــه وتــواله أمــن الســام
عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه ومغفرتــه ومرضاتــه وبعــد مزيــد الســؤال عنكــم وعــن
كليــة احوالكــم فقــد وصلنــا كتابكــم واطلعنــا عــي كل مــا رشحتمــوه فيــه واســتفدنا
منــه صحــة ســامتكم وعافيتكــم فحمدنــا اللــه عــى كل ذلــك وشــكرناه اوصلكــم اللــه
إىل كل خــر بحرمــة الــراج املنــر صــى اللــه عليــه وســلم ورشف وعظــم وإن ســألتم
عنــا وعمــن بطرفنــا فالجميــع بخــر وعافيــة ووصيتنــا لكــم تقــوى اللــه العظيــم يف كل
جليــل وعظيــم ومرافقتــه يف جميــع األحــوال واملحافظــة عــى أداء الصلــوات يف اوقاتهــا
واملواظبــة عــى افعــال الخــرات وذكــر اورادكــم وابــروا إن شــاء اللــه بالخــر العظيــم
عــى انــا الزلنــا داعــن لكــم بصالــح الدعــوات يف خلواتنــا وجلواتنــا واوقــات اإلجابــات
وبلغــوا ســامنا ألخينــا محمــد الصديــق وكافــة اإلخــوان ومــن عندنــا مســلم عليكــم
كافــة اإلخــوان واملحبــن ودمتــم ودامــت لكــم العافيــة والســام بتاريــخ  / 2صفــر
 1278هـــ ـ 1861م ( الختــم ) (.)10
والوثيقــة ال تحتــاج كثــر تحليــل ودراســة فاملحبــة بــن الشــيخ واإلخــوان
بغدامــس واضحــة والتقديــر املبنــي عــى األخــوة يف اإلســام املتبــادل جــي.
ومــن املعــروف أن بغدامــس بنيــت الزاويــة السنوســية األوىل يف قريــة تونــن التــي
تبعــد عــن غدامــس حــوايل  3كــم إال انــه وبعــد ان التحــق الحــاج امحمــد الثنــي للطريفة
السنوســية بنــى ـ يف ارضــه التــي تقــع يف املدخــل الجنوبــي لغدامــس والــذي يعــرف بباب
بــرا حيــث توجــد اكــر مخــازن عائلــة الثنــي ـ زاويــة تحتــوي عــى بيــت للصــاة وغرف
للتعليــم وغــرف لإلقامة.
وبعــد حادثــة مقتــل ثــاث مــن الفرنســيني بالقــرب مــن غدامــس اتهــم الحــاج
امحمــد بتدبــر الحادثــة باعتبــاره معروفــا ً بدعمــه ملقاومتــه للفرنســيني بالجزائــر
وتعاونــه مــع الحركــة السنوســية التــي تكيــل العــداء لالســتعمار الفرنــي يف الجزائــر.
عــزم الســفر خــارج حــدود واليــة طرابلــس العثمانيــة حتــى ال تطالــه ايــادي
املســتعمرين ويف رســالة مــن محمــد بــن محمــد الرشيــف تخــر عــن خــروج الحــاج
امحمــد إىل الجغبــوب لزيــارة ســيدي املهــدي رفقــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه الســني
وطلبــوا منــه تأجيــل الذهــاب حتــى وصــول قوافــل الســودان ولألســف ان هــذه الوثيقــة
غــر مؤرخــة (.)11
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إال أن وثيقــة اخــرى مرســلة مــن عــي بــن امحمــد الثنــي إىل عومــر بــن أمحمــد
الثنــي يعلمــه عــن ســفر والــده إىل الجغبــوب لغــرض التجــارة ومقابلــة اإلخــوان بهــا ،
مؤرخــة بـــ  27ـ ربيــع األول  1299هـ(.)12
مــا يؤكــد اقامتــه بالجغبــوب بتاريــخ  27محــرم 1303هـــ  1887 /م حكــم رئيس
محكمــة البدايــة عــى التاجــر محمــد الثنــي الغدامــي املقيــم بالجغبــوب دفــع مبلــغ
 96000قــرش باعتبــاره كفيــا يف اليهــودي نســيم البــي ملتــزم عــر الحلفــا لعــام
1881م .)13(.
كان يحظــى بمكانــة مرموقــة بــن أهلــه يف غدامــس فقــد تــم توكيلــه مــع
التاجــر الحــاج محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن بلقاســم مــن قبــل ابنــاء شــوارع
تصكــو ودرار ووتفرفــرة وجرســان واوالد بليــل وتنقزيــن لحــل اشــكال وقــع بــن تجــار
هــذه الشــوارع وتجــار شــارع مازيــغ حــول توزيــع مقطــوع ســنة  91الشمســية
للدولــة العثمانيــة (.)14
لقــد تــردد عــى طرابلــس كثــرا ً ولــه فيهــا احبــاس مــن والــده وكذلــك لــه امــاك
خاصــة وكانــت عالقتــه مــع الــوايل جيــدة باعتبــار والــده كان صديقــا مقربــا للــوالة
ورجــال البــاط بطرابلــس فقــد اوردت الروايــات أن والــده دفــع يف احــدى الســنوات
مرتبــات الجنــد عندمــا تأخــر قدومهــا مــن االســتانه وعــاش والــده بطرابلــس تاجــرا
مرموقــا حتــى تــويف بهــا ودفــن بمقــرة ســيدي منيــدر .
كمــا كانــت ملرتجمنــا عالقــات واســعة مــع قبائــل الطــوارق فقــد دفــع مقدم ـا ً
رســوم تحريــر القوافــل الشــتوية والصيفيــة يف الطــرق التــي تقــع يف ارايض قبائــل
الطــوارق كمــا تؤكــد ذلــك وثيقــة تعــود لعــام  1295هـــ ( )15والتــزم اخــوه محمــد يف
ســنة خمســة وتســعون الشمســية  1297هـــ باعتبــاره مقــدم شــارع تصكــو ومكلــف
بجمــع الرضيبــة وكلــف اخــاه أمَ حمــد املقيــم بطرابلــس بدفــع مــا قيمتــه  4000قــرش
تركــي لصنــدوق الواليــة بطرابلــس(.)16
اســتطاع بثروتــه الهائلــة وتجارتــه الواســعة أن يكــون شــبكة كبــرة مــن
الــوكالء التجاريــن يف كافــة املــدن التجاريــة الهامــة ويفهــم مــن املراســات التــي تمــت
بــن الحــاج احمــد بــن محمــد الثنــي بغدامــس ووكالئــه يف املناطــق املختلفــة انــه كــون
شــبكة تجاريــة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عــر فــكان هــو بــن
طرابلــس وغدامــس وابنــه البشــر اغلــب األحيــان يف تــوات وعــن صالــح ن وابوبكــر بني
تمبكتــو وأدغــاغ  ،ومتيضــا مــع ابــن عمــه يف غــات وعبــداه ابنــدي وبوقــري يف مدينــة
كانــو ،ووكيلــه البشــر بــن قاســم يف تونــس ،وكان ابنــه أمحمــد هــو املــرف العــام
لتلــك الشــبكة(.)17
امــا عــن ابنــدي فــكان عتيــق الحــاج احمــد لــه بالعائلــة عالقــة وثيقــة لدرجــة
أن الحــاج امحمــد واخوتــه يخاطبونــه بأخــي ويديــر تجارتهــم يف كانــو بــكل اخــاص
وهــو املكلــف بتأمــن شــئون والــدة الحــاج امحمــد فــكان يراســلهم كتاجــر ممــا يــدل
عــى انــه تعلــم القــراءة والكتابــة يف مــدارس غدامــس ويف احــدى الوثائــق يطالــب فيهــا
ابنــاء الحــاج احمــد مــن ابنــدي ارســال ابنــاءه لتعليمهــم مــع ابنائهــم.
وقــد اشــارت إحــدى وثائــق االرشــيف الفرنــي عالقــة الحــاج امحمــد الثنــي
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التجاريــة بــكل مــن تونــس وغــات ،وكانــو ،وســكوتو ،وتنمبكتــو ،وانــه يرتبــط بعالقات
طيبــة مــع زعمــاء الطــوارق .
بعــد هجرتــه مــن غدامــس إىل الجغبــوب ارتبــط بعالقــة وثيقــة مــع الشــيخ
محمــد املهــدي الســنويس أكــد ذلــك الرحالــة التونــي الشــيخ محمــد بــن عثمــان
الحشــائيش فقــال أثنــاء حديثــه عــن الشــخصيات املقربــة مــن ســيدي الشــيخ محمــد
املهــدي الســنويس :ويس الحــاج [ امحمــد ] الثنــي التاجــر الواســع الثــروة وهــو ابــن
عــم املرحــوم الحــاج عــي الثنــي الغدامــي رفيــق املركيــز دي موريــس وهــو أي الحــاج
[امحمــد] يــازم الشــيخ منــذ ســبع ســنوات ( )18ويكــن لــه الشــيخ محبــة كــرى وقــد
زوجــه إحــدى شــقيقات زوجتــه ،وبواســطته كانــت تــرد البضائــع التــي يحتاجهــا
الشــيخ ويقــوم كذلــك بعمليــات تجاريــة معتــرة مــع برنــو وواداي والقاهــرة وغــات
وطرابلــس وكل تجــارة الجغبــوب كانــت عــى يديــة تصديــرا ً وتوريــدا ً ولكــي يفــوز برضا
اإلخــوان كان يجلــب لهــم بضائــع بأثمــان مخفضــة ،وهــو مــا يجعــل الشــيخ يعــرف
لــه بالجميــل ،ورغبــة مــن الشــيخ يف التعبــر لــه عــن الشــكر ،ســمى بلــد الجــوف (
غدامــس الجديــدة ) وهــو العنــوان املثبــت عــى جميــع الرســائل التــي يتلقاهــا ســيدي
املهــدي(.)19
تذكــر املصــادر انــه رافقــه أثنــاء هجرتــه للكفــرة واتخادهــا مركــزا للدعــوة
السنوســية وبقــي بهــا وامتلــك بهــا األرايض والزالــت باقيــة باســمه إىل يومنــا هــذا
وعندمــا رحــل الســيد املهــدي مــن الكفــرة إىل قرو(تشــاد) يف رحلــة اســتغرقت الشــهرين
تقريب ـا ً واســتخدم قرابــة  3800مــن اإلبــل يف نقــل كل مــا خــف وثقــل مــن حاجاتهــم
مــن املــؤن والكتــب واألســلحة ،وصحبــه قرابــة  1066رجــاً مــن األخــوان وشــيوخ
قبائــل والحاشــية ومــن ألــح عــى مرافقــة الســيد إىل تشــاد فــكان الشــيخ التاجــر
محمــد الثنــي ضمــن القيــادات التــي رافقتــه .
وقــد اورد جــان لــوي تريــو Jean Louis Triaudيف حديثــة عــن فريــق املســؤولني
عــن الطريقــة السنوســية املقيمــن يف قــورو منــذ نهايــة عــام  1899يف ثمانية اشــخاص
وهــم بالرتتيــب  :ـ
 1ـ الشيخ محمد املهدي السنويس
 2ـ الشيخ محمد الريفي وكيل الشيخ
 3ـ الشيخ محمد بن حسن البسكري
 4ـ الشيخ احمد الرشيف
 5ـ الحاج محمد العابد
 6ـ الحاج مفتاح النمار
 7ـ سيدي عبد الله الطرابليس
 8ـ الشيخ امحمد أحمد الثني
حيــث قــال يف األخــر ( واخــرا ً ينبغــي ذكــر محمــد الثنــي ،الــذي يتحــدث عنــه
يونــس أيض ـاً ،رغــم غيابــه عــن املشــهد ،انــه رجــل اعمــال الطريقــة ،فارستــه اصيلــة
غدامــس ،تعــد قــوة اقتصاديــة يف الصحــراء الوســطى ،وارتبطــت بعالقــة مصاهــرة مــع
السنوســيني ،رافــق محمــد الثنــي الربانــي بأمــر مــن شــيخ الطريقــة فهــو أحــد املوقعني
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عــى احــدى أخــر رســائل مجموعتنــا تلــك التــي تعلــن لشــيخ تــوارق بــر عــايل وصــول
(الرســالة الثانيــة والثالثــون ) (.)20
قافلــة قادمــة مــن قوروقريبــا
بعــد وفــاة الشــيخ املهــدي ،عــاد الحــاج محمــد الثنــي إىل الجغبــوب ،واســتقر
يف قــره الــذي كان قــد بنــاه حــن قدومــه إىل الجغبــوب والــذي يعــد معلم ـا ً معماري ـا ً
فريــداً ،فمــن خــال اســلوب بنــاءه وحجمــه الكبــر يعكــس ثــراء مالكــه فهــو مكــون
مــن افنيــة وحجــرات كبــرة واجنحــة لالســتقبال واجنحــة للحريــم ومطابــخ ومرافــق
كبــر للميــاه وحضائــر لالبــل والخيــل واعتمــد يف بنــاءه عــى املــواد البنــاء املحليــة
كالحجــارة والطــوب واســقف مــن جــدوع النخيــل والطــراز الصحــراوي الــذي يوفــر
الــدف شــتاء والــرودة صيفــا وبعــض العنــارص الفنيــة املتمثلــة يف االقــواس والكــواة
واملداخــل هــذا كلــه يحتــاج اىل دراســة معماريــة دقيقــة مــن خــراء االثــار واســتخراج
الكثــر مــن األرسار املعماريــة التــي يكتنفهــا وهــي دعــوة للجهــات املحليــة لرفــع املبنــى
هندســيا ً ودعــوة مالكيــه لرتميمــه واســتغالله ألنــه جــزء مــن الــراث الليبــي الــذي
يجــب املحافظــة عليــه.
كان الشــيخ امحمــد الثنــي خــر معــن للمجاهــد أحمــد الرشيــف؛ فقــام بدعمه
ماديًــا يف حربــه ضــد االســتعمار الربيطانــي وهجومــه عــى مــر وقتالــه لإلنجليــز.
عنــد انســحاب جيــش أحمــد الرشيــف مــن مــر ،خــر الحــاج محمــد الثنــي إبلــه
كلهــا ،والتــي كان قــد بعــث بهــا مــع الجيــش إىل ( واحــة ســيوة ) ؛ فقــد أبادهــا الجيــش
الربيطانــي املهاجــم بالطــران بإطــاق النــار عليهــا ،فقــى عليهــا وقتــل راعيهــا ،ولــم
ينجــو منهــا شــيئًا ،وقــد عانــى ســكان الجغبــوب مــن جــراء ذلــك وأنهــم حــن احتاجــوا
إىل وســائط نقــل يف هجرتهــم مــن الجغبــوب قبــل دخــول االحتــال اإليطــايل لــم يجــدوا
مــا يُحمَ ــل عليــه امتعتهــم لذلــك ضاعــت كل مقتنيــات الشــيخ ووثائقــة ومخطوطاتــه
وبضياعهــا فقــدت املكتبــة التاريخيــة الليبيــة اهــم املصــادر التــي دونــت الحركــة
التجاريــة بــن الجغبــوب مــع املراكــز التجاريــة األخــرى كمــا هــو عــادة التجــار ،إال
أن االف الوثائــق التــي تعنــي الشــيخ تركهــا يف غدامــس وهــي األن محفوظــة باملركــز
الليبــي للمحوظــات والدراســات التاريخيــة .
عندمــا غــزا اإليطاليــون البــاد الليبيــة وقامــت حركــة الجهــاد ضــد الغــزو
اإليطــايل يف برقــة ،كان للحــاج محمــد الثنــي دور فعــال فيهــا منهــا دفــع ابنائــه
للمشــاركة يف الجهــاد فقــد استشــهد حفيــده عمــر محمــد امحمــد الثنــي يف معركــة
قندولــة وجاهــد حفيــده الثانــي محمــد محمــد اســماعيل الثنــي مــع عمــر املختــار كمــا
تؤكــد ذلــك روايــات املجاهديــن ورســائل الشــكر والتعريــف التــي وردت اثنــاء قيــام
اململكــة الليبيــة ،كمــا تــوىل الحــاج أمحمــد الثنــي ،مشــيخة زاويــة الجغبــوب يف بعــض
الســنوات ،وقبــل دخــول االســتعمار اإليطــايل إىل واحــة الجغبــوب واســتيالئه عــى الواحة،
تــويف رحمــه اللــه ،ودفــن بالجغبــوب ســنة  ،1925وهاجــرت ارستــه إىل واحــة ســيوة
بمــر تــم انتقلــت ابــو رواش بالجيــزة حيــث تــويف احــد ابنائــه الحــاج احمــد الثنــي
عــام  1942م ،وظلــوا حتــى قيــام الحــرب العامليــة الثانيــة ،واندحــار قــوات االســتعمار
اإليطــايل عــن ليبيــا ،التــي عــاد إليهــا الكثــر مــن املهاجريــن ،وكان مــن بينهــم أفــراد
أرسة املرحــوم ســنة  ،1944حيــث كانــت العــودة يف ظــروف قاســية كمــا يرويهــا الحــاج
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حســن احمــد امحمــد الثنــي ( ،)21وقــد اســتقروا بمدينتــي بنغــازي والبيضــاء وطرابلــس
وغدامــس إىل هــذا الوقــت .
(اخلامتة)
مــن خالل هــذه الدراســة يتضــح لنــا أن الحركــة السنوســية هــي حركــة مقاومة
لالســتعمار الفرنــي وااليطــايل واإلنجليــزي عــى الوطــن الليبــي والبلــدان املجــاورة فقــد
دعمــت املجاهديــن ضــد االســتعمار الفرنــي يف الجزائــر وكذلــك مقاومــة الوجــود
الفرنــي يف تشــاد كمــا كانــت مــع صــدام مــع املســتعمر االنجليــزي يف مــر وكذلــك
كانــت تــرف بشــكل مبــارش عــى املقومــة الليبيــة ضــد االســتعمار االيطــايل فقــد
اســتخدمت كافــة الوســائل للمقاومــة بــدأ مــن محــاوالت نــر التعاليــم اإلســامية
وانشــاء الزوايــا مــرورا ً بالتصــادم واملواجهــة املبــارشة كمــا حصــل يف قــورو ومــر ويف
كافــة مناطــق الجبــل الخــر والصحــراء الليبيــة وحيــث أن هــذا البحــث يصــب جهــده
يف عالقــة الحركــة السنوســية بكبــار تجــار ليبيــا يف الــواداي وباعتبــار هــذا املوضــوع
لــم ينــل اهتمــام الدراســات املعمقــة وانصبــت كثــرا ً الدراســات عــى دور القيــادات
والجوانــب السياســية والعســكرية لتلــك املرحلــة فهــي اشــارة مــن خــال مــا توفــر
مــن مصــادر للفــت انتبــاه االســاتذة والطــاب يف جامعاتنــا لتبنــي مثــل هــذه الدراســات
وتســليط الضــوء عــى التجــار الليبيــن الذيــن اســهموا بشــكل جــي وواضــح يف مقاومــة
املســتعمر مــن خــال دعــم الســلطات املحليــة.
الهوام�ش :
 - 1عبــد الحميــد عبــد اللــه الهرامــة ( مراجعــة وتقديــم )  ،أعمــال نــدوة التواصــل
الثقــايف واالجتماعــي بــن األقطــار األفريقيــة عــى جانبــي الصحــراء ،منشــورات كليــة
الدعــوة اإلســامية ،طرابلــس1999 ،م  ،ص .60
 - 2محمــود ســام زناتــي ،اإلســام والتقاليــد القبليــة يف افريقيــا ،دار النهضــة العربيــة،
بــروت لبنــان  ، 1969،ص . 256
 - 3احمد سعيد الفيتوري ،ليبيا وتجارة القوافل ،اإلدارة العامة لألثار ، 1972 ،ص .18
 - 4انظــر جوســتاف ناختيــال ،الصحــراء وبــاد الســودان ،ترجمــة وتقديــم عبــد القــادر
مصطفــى املحيــي ،مراجعــة صــاح الســوري ،عمــاد الديــن غانــم ،منشــورات مركــز
جهــاد الليبيــن ،طرابلــس2007 ،م.
 - 5عبــد الحميــد عبــد اللــه الهرامــة ( مراجعــة وتقديــم )  ،أعمــال نــدوة التواصــل
الثقــايف واالجتماعــي بــن األقطــار األفريقيــة عــى جانبــي الصحــراء  ،منشــورات كليــة
الدعــوة اإلســامية ،طرابلــس1999 ،م  ،ص . 105
 - 6بشــر قاســم يوشــع “الغدامســيون يف رحلة الحشــائيش” ،مجلــة البحــوث التاريخية،
الســنة الخامســة ،العــدد الثانــي ،يوليــه  1983م ،مركــز دراســة جهــاد الليبيــن ضــد
الغــزو اإليطــايل ،طربلــس ،ص .239
 - 7عــي الصــادق حســنني “اضــواء عــى بعــض تجــار الســودان الليبيــن”  ،اعمــال
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النــدوة العلميــة الثالثــة ،الــدور االقتصــادي ملدينــة طرابلــس كجلقــة وصــل بــن اوروبــا
وافريقيــا ،تحريــر خليفــة محمــد الدويبــي  1835ـ  ،1950ص . 99
 - 8مقابلــة مــع حفيــد املرتجــم لــه احمــد احمــد امحمــد الثنــي بمنزلــة بمدينــة بنغازي
يــوم  2019 . 11. 29م.
 - 9بشــر قاســم يوشــع “الغدامســيون يف رحلــة الحشــائيش” ،ص . 239انظــر لنــص
الوثيقــة كامـاً  :بشــر قاســم يوشــع غدامــس وثائــق تجاريــة اجتماعيــة ،الجــزء األول،
طرابلــس ،1982 ،ص .283
 - 10الوثيقة من مكتبة الباحث.
 - 11محمــد عمــر مــروان  ،الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف مدينــة
غدامــس خــال العهــد العثمانــي الثانــي  1261ـ  1331هـــ  1835 /ـ  1912م ( دراســة
تاريخيــة مــن خــال الوثائــق املحليــة ) منشــورات املركــز الوطنــي للمحفوظــات
والدراســات التاريخيــة  ، 2009،ص .1042
 - 12مروان ،نفس املرجع ،ص.184
 - 13مروان ،نفس املرجع.205 ،
 - 14مروان ،نفس املرجع ،ص .984
 - 15مروان ،نفس املرجع السابق.988 ،
 - 16مروان ،نفس املرجع السابق ،ص .964
 - 17مروان ،نفس املرجع السابق ،ص .186
 - 18حينمــا نعلــم ان رحلــة الحشــائيش رشع فيهــا يف  10مايــو عــام 1896عــام املوافــق
 27ذي القعــدة  1313هـــ فســيكون التــزام الحــاج محمــد للســيد املهــدي حســب ماذكر
الحشــائيش منــذ ســبع ســنوات 1889م تقريبـاً.
 - 19محمــد بــن عثمــان الحشــائيش ،الرحلــة الصحراويــة عــر ارايض طرابلــس وبــاد
التــوارق ،قــدم لهــا وعلــق عليهــا وراجــع ترجمتهــا محمــد املرزوقــي ،الــدار التونســية
للنــر ،ص .103
 - 20جــان لــوي تريــو ،السنوســية يف مواجهــة فرنســا ـ حــرب فرنســية ليبيــة منســية
؟ تشــاد  1900ـ  ،1902ترجمــة خالــد محمــد جهيمــة ،دار الفرجانــي ،الطبعــة األوىل،
2013م ص  46ـ .50
 - 21لقاء مع الحاج حسن الثني بتاريخ  18فرباير  2020م .
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(املراجع)
 1ـ عبــد الحميــد عبــد اللــه الهرامــة ( مراجعــة وتقديــم )  ،أعمــال نــدوة التواصــل
الثقــايف واالجتماعــي بــن األقطــار األفريقيــة عــى جانبــي الصحــراء ،منشــورات كليــة
الدعــوة اإلســامية ,طرابلــس 1999م.
 2ـ محمــود ســام زناتــي ،اإلســام والتقاليــد القبليــة يف افريقيــا ،دار النهضــة العربيــة،
بــروت لبنــان 1969م .
 3ـ احمد سعيد الفيتوري ،ليبيا وتجارة القوافل ،اإلدارة العامة لألثار 1972 ،م .
 4ـ جوســتاف ناختيــال ،الصحــراء وبــاد الســودان ،ترجمــة وتقديــم عبــد القــادر
مصطفــى املحيــي مراجعــة صــاح الســوري ،عمــاد الديــن غانــم منشــورات مركــز
جهــاد الليبــن ،طرابلــس  2007م .
 5ـ بشــر قاســم يوشــع ،الغدامســيون يف رحلــة الحشــائيش ،مجلــة البحــوث التاريخيــة،
الســنة الخامســة ،العــدد الثانــي ،مركــز دراســة جهــاد الليبيــن ضــد الغــزو اإليطــايل،
يوليــه  1983م .
 6ـ عــي الصــادق حســنني ،اضــواء عــى بعــض تجــار الســودان الليبيــن ،اعمــال
النــدوة العلميــة الثالثــة ،الــدور اإلقتصــادي ملدينــة طرابلــس كحلقــة وصــل بــن اوروبــا
وافريقيــا تحريــر خليفــة محمــد الدويبــي .
 7ـ محمــد عمــر مــروان ،الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف مدينــة غدامس
خــال العهــد العثمانــي الثانــي  1261ـ  1331هـــ  1835 /ـ  1912م (دراســة تاريخيــة
مــن خــال الوثائــق املحليــة) منشــورات املركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات
التاريخيــة. 2009 ،
8ـ محمــد بــن عثمــان الحشــائيش ،الرحلــة الصحراويــة عــر ارايض طرابلــس وبــاد
التــوارق ،قــدم لهــا وعلــق عليهــا وراجــع ترجمتهــا محمــد املرزوقــي ،الــدار التونســية
للنــر.
 9ـ جــان لــوي تريــو  ،السنوســية يف مواجهــة فرنســا ـ حــرب فرنســية ليبيــة منســية
؟ تشــاد  1900ـ  1902ترجمــة خالــد محمــد جهيمــة ،دار الفرجانــي ،الطبعــة االوىل،
2013م.
 11ـ مقابلــة مــع حفيــد املرتجــم لــه الحــاج احمــد احمــد امحمــد الثنــي بمنزلــة بمدينة
بنغــازي يــوم  2019 . 11. 29م.
 12ـ مقابلــة مــع حفيــد املرتجــم لــه الحــاج حســن أحمــد أمحمــد الثنــي بتاريــخ 18
فربايــر  2020م.
 13ـ مقابلــة مــع حفيــد املرتجــم لــه الحــاج احمــد عبــد الرحمــن امحمــد الثنــي بتاريــخ
 2019 . 12. 31م.
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ال�شيـخ الداعي � :أحمد بن علي �أبو�سيف
وعالقته باحلركة ال�سنو�سية
أ.محمد الهادي عبد القادر البوسيفي
(متهيــد)
مــن منطلــق الوفــاء واإلنصــاف ،جــاءت هــذه املحاولــة املتواضعــة لتقديــم ســرة
حيـــاة هــذا الشــيخ الداعــي وتاريخــه الدعــوي والجهــادي ،وعالقتــه باإلمــام محمــد بــن
عــي الســنويس وابنــه محمــد املهــدي ،متوخيــن ربــط الصلــة بــن هــذا الجيــل وتاريــخ
أجــداده املــرف ،والتعــرف عــى مــا بذلــوه مــن جهــد وعمــل يف ســبيل الديــن والوطــن.
ومـــن األهميــة بمــكان أن نســتهل بإشــارات قصــرة عــن األوضــاع السياســية
واالجتماعيــة التــي تعيشــها ليبيــا يف ذلــك التـــاريخ الــذي َق ـ ِد َم فيهــا اإلمــام[ :محمــد
بــن عــي الســنويس] ( )1إىل ليبيــا وعــن مراحــل مســرته املباركــة.
فاملصــادر التاريخيــة تجمــع عــى قدومــه مــن الجزائــر مــرورا ً بتونــس ودخولــه إىل
طرابلــس الغــرب عــام 1238هـــ املوافــق 1822م ،أي يف الســنوات األخــرة مــن مرحلــة
الحكــم القرمانــي ،التــي شــهدت ظروفـا ً سياســية نتــج عنهــا عديــد الثــورات ،وبالرغــم
مــن هــذه الرصاعــات واألحــداث فقــد ازدهــرت الزوايــا الدينيــة مثــل  :زاويــة أبــي مايض
التــي تأسســت يف حــدود عــام 750هـــ 1349/م( ،)2وتُعــرف باألزهــر الصغــر :لتأثريهــا
العلمــي والدينــي ودورهــا املشــهود يف الحيــاة العلميــة خــال القــرون املاضيــة (حتــى
عُ ـدَّت  -مــع زاويــة العالــم أيضـا ً  -أكــر الزوايــا بالجبــل الغربــي ،وضارعــت زاويــة عبــد
الســام األســمر الواقعــة بزليتــن رشق طرابلــس نحــو “ 170كــم” يف قدمهــا وشــهرتها
وأثرهــا العلمــي امللحــوظ حتــى وقــت قريــب )(.)3
كمــا أن هنــاك زوايــا أخــرى مــن أهمهــا  :الزاويــة األســمرية” زليتــن”( )4التــي تعــد
إحــدى أكــر الزوايــا يف املنطقــة الغربيــة ،أمَّ ــا زاويــة “ قـــرزة” ،فهــي مــن أقــدم الزوايــا
املوجــودة يف منطقــة القبلــة والتــي تأسســت عام1234هـــ 1819م ( ،)5وزاوية بن شــعيب
بمدينــة الزاويــة (1215هــــ1800/م) ،وزاويــة العريفــي بجنــزور (1680هـــ1091/م)
وغريهــا مــن الزوايــا األخــرى التــي تخ ـ َّرج منهــا عديــد العلمــاء والفقهــاء والشــيوخ
وســاهمت يف ازدهــار الحيــاة العلميــة والدينيــة والثقافــة.
وكان اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس يف زيارتــه األوىل إىل طرابلــس عــام 1238هــــ/
1823م ،والتــي مــن خاللهــا تَعـ َّرف عــى املدينــة وعلمائهــا وشــيوخها ومــا تحتويــه مــن
 :مســاجد وزوايــا دينيــة ،يفكــر يف االســتقرار بهــا ،ولتخوفــه وعــدم شــعوره باألمــان
ملــا رأى فيهــا مــن مضايقــات مــن جعلتــه الــوايل واعوانــه ،قــرر املغــادرة والتوجــه
إىل الحجــاز ألداء فريضــة الحــج ليســتقر هنــاك مــدة مــن الزمــن ،وليغادرهــا عــام
1256هـــ1841/م ،متوجهـا ً إىل القاهــرة التــي لــم يبـ َ
ـق فيهــا غــر عــام واحــد ،ثــم عــاد
إىل طرابلــس يف عــام 1257هــــ1842 /م.
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ولعلــه وهــو يف طرابلــس التــي لــم يمكــث فيهــا أســابيع قليلــة قــد ف َّكــر يف مــكان
بديــل يجــد فيــه مــن ُهــم أكثــر حاجــة لرســالته ودعوتــه ،فتوجــه رشق ـاٌ ،وزار زاويــة
زليتــن وألقــى فيهــا بعــض الــدروس ،ومنهــا توجــه إىل املنطقــة الرشقيــة وكان مــن
ضمــن مرافقيــه الشــيخ أحمــد بــن عــي بــن أحمــد أبوســيف ليؤســس فيهــا أول زاويــة،
وهــي زاويــة “البيضــاء” ليتــم بعدهــا إنشــاء عديــد الزوايــا األخــرى التــي ضمَّ ــت
مناطــق متعــددة مــن البــاد.
�أ�سباب اختيـاره منطقة برقة :
كانــت بعــض قبائــل هــذه املنطقــة قبــل قـــدوم اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس
تتخبــط يف دياجــر الجهـــل(،رغم اعتناقهــا اإلســام الــذي تنتســب إليــه اســميا،
وبالفطــرة ،ولــم يبــق لهــا مــن اإلســام إال اســمه ومــن القــرآن إال رســمه) (.)6
ويف هــذه املنطقــة وجــد اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس املــكان املناســب لنــر
دعوتــه بعــد أن الحــظ عــدم تمســك بعــض الســكان بمبــادئ اإلســام ،وســرهم يف
طريــق البــدع املضللــة ،وتنقــل لنــا مصــادر متعــددة مــا كان عليــه بعــض ســكان برقــة
والجبــل األخــر مــن ســلوكيات عــر عنهــا الدكتــور عــي الصالبــي يف كتابــه تـــاريخ
الحركــة السنوســية يف افريقيــا بـــ “باالنحرافــات الخطــرة” نجملهــا بأنــه قــد وَص ـ َل
ببعــض القبائــل أن اتخــذت بعــض املواقــع مــن برقــة لتأديــة فريضــة الحــج بــدال ً مــن
الحــج إىل بيــت اللــه الحــرام (كانــت بعــض القبائــل ال يــرى رضورة صيــام رمضــان
فتكلــف ثالثــن شــابا ً قويــاً ،فيصومــون يومــا ً واحــداً ،ويــرون بذلــك قــد أدوا واجــب
الصيــام عــى املســنني والعجــزة وأربــاب األعمــال مــن أهــل القبيلــة ،كمــا كثــر األدعيــاء
والدجالــون الجهلــة مقــام الواليــة والصــاح دون معرفــة أصــول الديــن وعــى غــر علــم
بــه( ،)7إضـــافة إىل (جهلهــم باإلســام الــذي هــو دينهــم ،بعــدم معرفتهــم ألكثــر تعاليمه
وعــدم تقيدهــم بأكثــر أوامــره ،فجلهــم ال يقيمــون الصــاة ،ومنهــم مــن ال يؤديهــا عــى
صورتهــا املعروفــة ،بــل يتــرف فيهــا ،وقليــل منهــم مــن يحفــظ آيــات مــن القــرآن،
ومنهــم مــن يحفــظ معانــي اآليــات ويقولهــا بلهجتــه الخاصــة يف صالتــه (.)8
ومــن تلــك اللحظــة التــي قــدم فيهــا اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس إىل برقــة بــدأ
نجــم الزوايــا السنوســية يلــوح يف األفــق حامــا معــه مشــعل األمــل يف اعــادة الــروح إىل
الجســد بعــد أن كان عــى وشــك أن يفــارق الحيــاة يف تلــك الســهول والجبــال والصحــراء.
الشيخ الداعية  :أحمد بن عيل أبــــوسيف
�أ�سباب اختياري لهذا املو�ضوع :
إن اختيــاري لهــذا لشــيخ الداعيــة يكمــن يف أنــه قــد كان يراودنــي منذ ســنوات هاجس
الكتابــة عــن هــذه الشــخصية الدعويــة ملــا لهــا مــن ادوار متعــددة “دعويــة وجهاديــة
واجتماعيــة” ،غــر أن ذلــك الحــرص قــد واجهتــه اســباب ودواع (سياســية) ال مجــال
لذكرهــا اآلن ،يأتــي هــذا الكتــاب إيمانــا ً منــي بــأن كثــر مــن الشــخصيات لــم يتــم
تســليط الضــوء الــكايف عليهــم يف ذلــك الكتــاب عــى الرغــم مــن تأثرياتهــم يف مجريــات
األحــداث التــي مــرت بهــا ليبيــا عموم ـا ً والقبيلــة بصفــة خاصــة.
إن أمثــال هــؤالء الرجــال مــن حقهــم علينــا أال َّ نمــر بهــم يف صفحــات تاريخنــا
بعبــارات وكلمــات عابــرة ،ونحــن نــؤرخ لهــذه الحقبــة التاريخيــة التــي عارصوهــا،
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بــل إن مــن واجبنــا أن ننصفهــم ،وأول أوجــه هــذا األنصــاف أن نعيــد كتابــة ســرهم،
وتاريخهــم الحافــل بالعطــاء بنظــرة أخــرى تكــون أكثــر موضوعيــة يف ســبيل إعطــاء كل
ذي حــق حقــه مــن العــدل ،واإلنصــاف.
طرحــه ارتبــاط وعمــل هــذه الشــخصيات بالعائلــة السنوســية ارتباطـا ً وثيقـا ً وصــل
اىل حــد املصاهــرة حيــث إن السيـــدة “عائـــشة” ابنــة الشــيخ أحمــد بــن عــي بــن أحمــد
أبوســيف هــي والـــدة “امللــك إدريس”
وبعــد تغــر الظــروف السياســية يف عــام2011م وجــدت نفــي أعــود إىل أرشــيفي
الشــخيص باحثــا ً عمَّ ــا ســجلته مــن معلومــات ومالحظــات ألبــارش متابعــة رحلــة
الشــيخ أحمــد أبوســيف التــي رافــق فيهــا اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس ،ممــا لــزم
منــي الزيــادة يف تقليــب صفحــات بعــض املراجــع والتواصــل مــع حفدتــه يف املنطقــة
الرشقيــة للتــزود بمزيــد املعلومــات ،واســتطعت بفضــل اللــه وعونــه أن أظفــر بالكثــر
مــن املعلومــات والروايــات الشــفهية التــي تناقلتهــا األلســن واحتفظــت بهــا الذاكــرة
عــن ســرة حيــاة هــذا الشــيخ الداعيــة وعــن أبنائــه واألحــداث التــي عارصوهــا.
وكمــا أســلفت الذكــر لــم يكــن باإلمــكان قبــل عــام 2011م الكتابــة عن هــذا املوضوع
بالــذات ،باعتبــار أن املرحلــة التاريخيــة التــي عــاش فيهــا حفــدة هــذا الشــيخ ،كانــت
مرحلــة مفصليــة شــهدت تحــوالت ومواقــف سياســية عديــدة تجعــل الباحــث التاريخــي
يســر يف طريــق محفــوف بكثــر مــن العقبــات ،ويف هــذا الشــأن يتحــدث الدكتــور خليفة
محمد التلييس عن مكـــابدة وصعوبـــة البـــاحث التـــاريخي يف ســعيه للكتابة بقولــــه(:
لقــد عانــى تاريخنــا مــن ظــروف وعوامــل وأســباب جعلــت عمليــة دراســته رضبـا ً مــن
املغامــرة ونوع ـا ً مــن املجازفــة غــر املأمونــة ،إذ أحيــط بحساســيات جعلــت التعــرض
لــه بالكشــف والدراســة مُجلبــة للمتاعــب واملشــاكل التــي يحــرص اإلنســان عــى أن
يتجنبهــا ويبتعــد عنهــا .وهكــذا تحجــب الحقيقــة ،ويمــوت التاريــخ وال يبقــى منــه
ســوى أصــداء خافتــه ترددهــا ذاكــرة عبــث بهــا الزمــن)(.)9
ومرتجمنــا هــذا هــو أحــد الرجــاالت الذيــن أثَّــروا يف املشــهد الدينــي واالجتماعــي
والســيايس يف منطقــة الجبــل األخــر ومــن الذيــن جاهــدوا يف اللــه حــق جهــاده،
وصدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه ،وشــاركوا يف نــر تعاليــم اإلســام الحنيــف والدفــاع
عنــه رافعــن رايــة الدعــوة والجهــاد ،وأحــد أحفــاد كوكبــة مــن الشــيوخ والفقهــاء
ابتــدا ًء مــن الجــد األول الشــيخ عبداملــوىل الصنهاجــي ،إىل الشــيخ الزاهــد عبدالنبــي
األصفــر( )10وغريهــم مــن الحفــدة والشــيوخ والفقهــاء الذيــن ال يتســع املقــام لذكرهــم ،
وســأحاول أن أتتبــع ســرته ،واضعـا ً أمامــي قــول اللــه تعــاىل  ( :مَّ ــا يَ ْلفِ ـ ُ
ظ ِمــن َقـو ٍْل
إ ِ َّل َل َديْـ ِ
ـه َرقِ يــبٌ عَ تِي ـ ٌد) ( )11متوخي ـا ً املصداقيــة يف الكتابــة عنــه وعــن عالقتــه باإلمــام
الســنويس والســيد محمــد املهــدي الســنويس ،ومتابعـا ً خطواتــه وذكــر أدواره املختلفــة؛
لي َّ
طلــع عليهــا البُحَّ ــاث واملهتمــن ،والتعــرف عــى هــؤالء الرجــال الذيــن غابــت ســرتهم
ســنني طويلــة يف زحمــة الكتابــات املفتعلــة لشــخصيات أقــل عمــل ومكانــة.
اسمه ونسبه :
وم َُتجمنــا هــذا هـــو  :أحمــد بــن عــي بــن عيل أبـــوسيف مــن قبيلــة أوالد أبي ســيف،
التــي يرجــع نســبها إىل الشــيخ عبــد املــوىل الصنهاجــي الجــد الجامــع للقبيلــة ،وتذكــر
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الوثائــق التاريخيــة أن اســمه :عبــد املــوىل بــن عبــد الحليــم بــن يحــي بــن عبداللــه.....
( )12إىل أن ينتهــي عمــود نســبه بسلســلة مــن األســماء توصلــه إىل جــده “عــي بــن ابــي
طالــب” ريض اللــه عنــه ،الــذي كان قدومــه مــن بــاد املغــرب ثــم إىل تونــس ومكوثــه بها
أيامـا ً يســرة يف عهــد الدولــة الحفصيــه (625ـ 916هــ1229/ــــ 1510م) ،وبعــد ذلــك
توجــه إىل بــاد الحجــاز ليقــى فرضــه ،فلمــا انتهــى رجــع إىل طرابلــس الغــرب وذهــب
إىل جبــل طرابلــس ،فوجــد هنــاك رج ـاً مــن الصالحــن ،ففــرح بــه ّملــا عــرف صالحــه
ونســبه اإلدريــي وصاهــره ،وبَنَــى هنــاك عــى ســفح جبــل يعــرف بجبــل “ أبــو مــايض
“ زاويــة عرفــت بزاويــة أبــي مــايض كمــا عرفــت بزاويــة الشــيخ عبــد املــوىل.
مولـــده :
يقـــدَّر تاريــخ ميــاد عــام 1812م عــى وجــه التقريــب اعتبــار أن العــام الــذي التقــى
فيــه باإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس بزاويــة زليتــن حــن قدومــه إليهــا للمــرة
الثانيــة وتوجهــه معــه إىل الجبــل األخــر ومــن ثــم تأســيس زاويــة البيضــاء ،كان
خــال عــام 1257هــــ1842 /م وقــد يكــون عمــره حــن ذاك حــوايل  30عام ـاً.
وقــد تزامــن مولــد شــيخنا مــع نهايــة مرحلــة الحكــم القرمانــي الــذي اســتمر
مــن تــــاريخ ( 1123هـــ1251 /ه/ـ1835 1711-م)  ،وبذلــك تكــون حياتــه الشــبابية
قــد عــارصت مرحلــة الحكــم العثمانــي الثانــي املمتــد مــن ســنة (1251هـــ1329 -هــــ
 ، )1835-1911 /والتــي كانــت فيــه الحيــاة املعيشــية لســكان الواليــة بــن املتوســط
والضعيــف الــذي يصــل إىل درجــة الفقر(،وذلــك بســبب ارتباطــه باقتصــاد الدولــة
العثمانيــة املتخلــف)( ،)13وتع ـ ّد هــذه الحقبــة مليئــة باألحــداث ،حيــث شــهدت خاللهــا
حــركات وانتفاضــات كثــرة مــن أهمهــا :ثــورة غومــه املحمــودي ،وثــورة عبــد الجليــل
ســيف النــر ،وثــورة أبوقيلــة البوســيفي( )14وغريهــا مــن الثــورات األخــرى الرافضــة
لهيمنــة األتــراك ،وسياســة التســلط وفــرض اإلتــاوات.
ن�ش�أتــــه :
نشــأ يف عائلــة محافظــة جُ ُّلهــا مــن حملــة كتــاب اللــه تعــاىل ،ومــن قبيلــة تميــزت
باألصالــة والعراقــة والتديــن ،ترجــع أصولهــا الرشيفــة إىل آل بيت رســول الله  ،rأســهمت
يف تكويــن وجــدان هــذه الشــخصيات االجتماعيــة والجهاديــة والدينيــة والثقافيــة ،وبهذه
التنشــئة حقــق هــؤالء الحفــدة كل هــذه األعمــال املتميــزة والباقيــة شــاهد عيــان عــى
هــذه املكانــة الطيبــة واملرموقــة التــي يحظــون بهــا مــن قبــل الجميــع.
تعليمـه الديني :
تع ّلــم يف نجــع اهلــه مــن أوالد أبوســيف الذيــن عرفــوا باهتمامهــم بتعليــم أبنائهــم
العلــوم الرشعيــة إىل أن وصــل إىل ســن النضــج ،ثــم انتقــل إىل زاويــة زليتــن ،حيــث أصاب
مــن التعليــم مــا جعلــه يتبــوأ مكانــة علميــة رفيعــة.
�صفاتـــــه :
عُ ــرف الشــيخ أحمــد بــن عــي بــن أحمــد أبـــوسيف بأدبــه الجِّ ــ ْم وخلقــه الرفيــع
منــذ بدايــة شــبابه ،وعــدم ميلــه إىل الغيبــة ،وقــد كان متواضعـا ً عفيـ َ
ـف النفــس واسـ َع
ً
الخلــق كثــر األدب والحيــاة ،وكان شــديد الحــرص عــى التعلــم ،مطيعـا ملعلميــه ،يغــر
عــى دينــه اإلســامي وأمتــه العربيــة ،كريــم النفــس يعطــف عــى املســاكني والفقــراء.
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عــودة اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس إىل طرابلــس الغــرب  :كانــت عــودة اإلمــام
محمــد بــن عــي الســنويس إىل طرابلــس الغــرب عــام 1257ه/ـ1842م ،بعــد ســنوات
قضاهــا يف أرض الحجــاز ،التقــى فيهــا بعــدد مــن الشــيوخ هنــاك فتكونــت لديــه
حصيلــة علميــة كبــرة أهلتــه ليقــود دعــوة إســامية غــر مســبوقة ،أضحــت مــن أهــم
الحــركات اإلصالحيــة والتنويريــة يف تاريــخ العالــم اإلســامي.
وخــال اقامتــه يف أرض الحجــاز أنشــأ أول زاويــة سنوســية وهــي زاويــة جبــل قيــس
بمكــة املكرمــة عــام 1837م ،قبــل قدومــه إىل طرابلــس الغــرب بخمــس ســنوات.
قــال عنــه املناضــل بشــر الســعداوي ( :مهمــا أوتــي املؤرخــون والكتًّــاب والشــعراء
مــن قــوة يف البيــان والبالغــة وهــم يتناولــون الحقائــق عــن ســرة الســيد الســنويس
وأهدافــه الســامية التــي يرمــي إليهــا وقــد حقــق جــزءا ً منهــا ،فــا يســتطيعون إيفــاء
املقــام حقــه ولــن يصلــوا إىل معرفــة هــذا املصلــح اإلســامي العظيــم كمــا ينبغــي،
وكلمــا توالــت األيــام والســنون ،فهــي تثبــت لنــا عظمــة الســنويس ،ونبــل مقاصــده
الســامية التــي تصلــح مــن شــان املســلمني)(.)15
لقاء �أحمد �أبو�سيف بالإمـــام :
لقــد أتاحــت الزيــارة الثانيــة لإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس للزاويــة األســمرية
“زليتــن” ،إلقــاء بعــض الــدروس الوعظيــة ،والتعــ َّرف عــى شــيوخها وطالبهــا
ومحاورتهــم والحديــث معهــم ،وقــد لفــت انتباهــه أحــد طالبهــا ،فتبــادل معــه الحديــث
والتعــرف عــى موطنــه ونســبه ملــا رأى فيــه مــن حــب للعلــم والعلمــاء ومــا يتحــى بــه
مــن أدب وثقافــة دينيــة واســعة ،ومــن انتســابه للبيــت الرشيــف ( ،)16فعــرض عليــه
مرافقتــه للمنطقــة الرشقيــة.
يقـول الشـــاعر:
وإذا رأيـت مـن الهـالل نمـوه *** أيقنـت أن سيصيـر بـدرا ً كـامالً
ُ
فســعد بمرافقــة هــذا العالــم الجليــل والتتلمــذ عــى يديــه واالســتفادة مــن علمــه،
ومشــاركته العمل يف نشـــر الدعـــوة التي هي أفضـــل األعمـــال ،وأحســن األقــوال ،لقوله
ـن دَعَ ــا َ
ـن أَحْ َس ـ ُن َق ـو ًْل ِممَّ ـ ْ
تعـــاىل (:وَمَ ـ ْ
إل ال َّلـ ِ
ـه وَعَ ِم ـ َل َ
صالِحً ــا) ســورة فصلــت اآليــة
.)17(33:
وهــذا االختيــار الــذي رشفــه بــه اإلمــام ابــن الســنويس دليــل عــى أنــه رأى فيــه
مميــزات وصفــات عــن أقرانــه( ،حتــى أن رجـاً كعمــران بــن بركــة كان يريــد مرافقــة
ابــن الســنويس ولكنــه طلــب منــه الرتيــث واالنتظــار حتــى يرســل إليــه) (.)18
وعنــد وصولهــم إىل منطقــة الجبــل األخــر شــارك الشــيخ أحمــد أبوســيف يف بنــاء
وتأســيس الزاويــة البيضــاء ،وهــي أول زاويــة سنوســية يف ليبيــا ،وكان ذلــك عــام
1257هـ1842 /م.
الزوايا التي �أ�شرف عليها ود َّر�س فيها :
تعــد الزوايــا الدينيــة مــن أهــم املنابــر لدراســة ونــر العلــوم الرشعيــة ومركــزا ً
للحيــاة الروحيــة واالجتماعيــة ،فهــي تشــبه الحلقــة املتينــة التــي تربــط املجتمــع،
وتحافــظ عــى دينــه وتماســكه ووحدتــه أمــام الثقافــات املشــبوهة القادمــة مــن
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الخــارج التــي تســعى للتغلغــل يف أوســاط املجتمــع اإلســامي ،وقــد بــن اللــه تعــاىل
(:ف بُيُـ ٍ
ـوت أَذِ َن ال ّلــ ُه أَن تُ ْر َفــ َع َويُذْ َكــ َر
ثــواب بنــاء املســاجد والزوايــا الدينيــة ،بقولــه ِ
فِ يهَ ــا ْ
اســ ُم ُه ي َُســبّحُ َلــ ُه فِ يهَ ــا ِبا ْل ُغــدُوّ واآلصــال) ( )5ســورة النــور :اآليــة .36
لقــد كان الداعيــة أحمــد بــن عــي أبوســيف أحــد الرجــال الذيــن تف ًّرغــوا منــذ شــبابهم
إىل الدعــوة لديــن اللــه تعــاىل ،حيــث يتضــح ذلــك جليــا ً مــن خــال مــا ُكتــب عنــه يف
عديــد املصــادر التاريخيــة ،وعــن مكانتــه العلميــة التــي أهلتــه لتأديــة هــذه الرســالة.
ومــن الزوايــا التــي تــوىل مشــيختها ود َّرس فيهــا وأرشف عليهــا  :زاويــة مــارة
(برقــة)  ،وهــي إحــدى أهــم الزوايــا باملنطقــة( :وكان مــن بــن مــن تــوىل مشــيختها
الســـادة :أحمــد أبوســيف ،أحمــد األشــهب ،عبداللــه أبوســيف)( ،)19وأيضا ً زاوية مسوســـ
برقــةـ (وكان أول شــيخ لهــا هــو أحمــد بــن عــي أبوســيف حتــى عــام 1260ه1844 /م)
( ،)20ويف معــرض الحديــث عــن زاويــة الجغبــوب ،يقــول املــؤرخ محمــد الطيــب األشــهب
“وكان شــيوخ الزوايــا يقومــون بإعطــاء حصــص الــدروس أثنــاء زياراتهــم للجغبــوب،
وإقامتهــم املؤقتــة فيهــا ،ومنهــم الســادة األعــام ،حســن الغريانــي ،محمــد الســكوري،
أحمــد بــن عــي أبوســيف ،عمــر األشــهب ،وعبــد اللــه الســني ،وأبــو القاســم العيســاوي،
ومحمــد األزهــري ،والحســن األحــايف( ،)21كمــا شــارك يف تأســيس زاويــة الجغبــوب
والتدريــس فيهــا(.)22
فقــد كان عمــل مرتجَ مُنــا فيمــا نحســبه خالصـا ً لوجــه اللــه تعــاىل مــن خــال الدعوة
للــه ونــر دينــه الحنيــف وبنــاء املســاجد والزوايــا واإلرشاف عليهــا والتدريــس فيهــا،
الن ْ َســا ُن ان ْ َق َ
طـ َع عَ ن ْـ ُه عَ مَ لُـ ُه إِال ِمـ ْ
مســتحرضا ً قــول رســول اللــه ﷺ( :إذَا مَ ـ َ
ـن ثَالثَـ ٍ
ـة
ـات ْ ِ
َ
َ
َ
 :إِال ِمـ ْ
ـة ،أ َ ْو عِ ْلـ ٍم يُنْتَ َفـ ُع ِبـ ِ
اريَـ ٍ
صد ََقـ ٍ
ـه أ ْو َولـ ٍد َ
ـن َ
ـح يَدْعُ ــو لـهُ) صحيــح مســلم.
ـة جَ ِ
صا ِلـ ٍ
لقــد كـــانت عبـــادة أهــل العلــم قائمة عــى محبــة الله جـــل جالله ،وخوفــه ورجائه،
ـون إ ِ َل َرب ِِّه ـ ُم ا ْلو َِســي َل َة أَيُّهُ ـ ْم أ َ ْق ـ َربُ َويَ ْرجُ ـ َ
ـون يَبْتَ ُغـ َ
ـن يَدْعُ ـ َ
قــال تعــاىل { :أُو َلـ ـ ِئ َك ا َّلذِيـ َ
ـون
()23
َرحْ مَ تَـ ُه َوي ََخ ُ
افـ َ
ـون عَ ذَابَـهُ}  ،وهــي عبــادة للــه وحــده خالصــة مــن شــوائب الــرك،
ْ
َ
َ
َ
كمــا قــال تعــاىل { :فمَ ــن َك َ
ان يَ ْرجُ ــو لِقــاء َربِّـ ِ
ـه ف ْليَعْ مَ ـ ْل عَ مَ ـاً َ
ـر ْك ِبعِ بَا َد ِة
صالِحـا ً و ََل يُـ ِ
َربِّـ ِ
ـه أَحَ ــداً}(.)24
يتحــدث الدكتــور  :عــي الصالبــي عــن األدوار واملواقــف املرشفــة التــي قــام بعــض
الشــيوخ ومنهــم صاحــب هــذه الرتجمــة بقولــه ( :قــام عــدد كبــر بنــرة الحركــة
السنوســية وتأييدهــا مــن العلمــاء والفقهــاء والقــادة ،والشــيوخ ،ومــن أشــهرهم
اإلخــوان الذيــن ســاندوا ووقفــوا مــع ابــن الســنويس يف حركتــه الواســعة الشــيخ أحمــد
عــي أبوســيف مــن باديــة طرابلــس ،تــوىل أعمــاال ً كثــرة منهــا التدريــس ،ومشــيخة
زاويــة مســوس ،زاويــة مــارة ،وتــويف بالحجــاز 1294هـــ1877 /م)(.)25
زواجــه و�أبنــا�ؤه :
عندمــا طــاب املقــام بالشــيخ أحمــد بــن عــي أبوســيف يف برقــة واكتســب خــال
ذلــك املقــام محبــة وتقديــر األهــايل ملــا عُ ــرف عنــه مــن علــم ودور يف ســبيل الدعــوة
لديــن اللــه ،وســره عــى خطــى شــيخه اإلمــام ابــن الســنويس ،عــزم أمــره عــى الــزواج،
فصاهــر صاحــب الحســب والديــن ،الشــيخ  :أبوبكــر ميكائيــل كمــش( )26وتــزوج مــن
ابنتــه املســماة ( زينــب ) وأنجــب منهــا :
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 2ـ أحمــــــد  3ـ عــــائشة
 1ـ عبـــــدالله
 6ـ حُ ْ
 5ـ خديـجــة
 4ـ حـــــــواء
سن
وملــا كانــت عالقــة الشــيخ أحمــد بــن عــي أبوســيف باإلمــام وطيــدة ،وملــا حظــي بــه
مــن مكانــة دينيــة واجتماعيــة وعلميــة كبــرة بــن عامــة النــاس وخاصتهــم ،وباحرتام
وتقديــر كبرييــن مــن اإلمــام محمــد بن عــي الســنويس ونجلــه “محمــد املهــدي” ،صاهر
الســيد املهــدي الســنويس هــذا الشــيخ وتــزوج إحــدى بناته وهــي الســيدة ( :عــــائشة)،
وبعــد وفاتها تــزوج شــقيقتها الســيدة (خديجــة)(.)27
مكانته االجتماعية والعلمية :
حــي الشــيخ “أحمــد بــن عــي أبوســيف” بمكانــة دينيــة واجتماعيــة وعلميــة بــن
عامــة النــاس وخاصتهــم ،وباحــرام وتقديــر كبرييــن مــن اإلمــام محمــد بــن عــي
الســنويس ونجلــه “محمــد املهــدي” ،ممــا جعــل الســيد املهــدي الســنويس يتقــدم لخطبة
إحــدى بناتــه وهــي الســيدة ( :عــــائشة) التــي أنجبــت فيمــا بعــد الســيد محمــد ادريس
املهــدي الســنويس “ملــك ليبيــا” ،وبعــد وفاتهــا تــزوج شــقيقتها الســيدة (خديجــة)(.)28
وقــد شــهد للشــيخ أحمــد أبوســيف كثــر مــن العلمــاء واملؤرخــن بالعلــم واإلحاطــة
بالثقافــة والعلــوم الرشعيــة ،فقــد تحــدث الســيد أحمــد الرشيــف عن الســادة والشــيوخ
الذيــن صاحبــوا الســيد محمــد املهــدي الســنويس ،وذكــر منهــم الشــيخ الداعيــة أحمــد
بــن عــي أبوســيف بقولــه  :العــارف باللــه العالــم الفاضــل الكامــل الرشيــف األصيــل
املاجــد النبيــل الجليــل الكامــل األرشــد التنــور األمجــد الســيد “أحمــد أبوســيف” اجتمــع
باألســتاذ ريض اللــه عنــه يف تغريبتــه األوىل وهاجــر معــه واخلــص يف األعمــال فربــاه
وهـذًب اخالقــه وأوصلــه إىل درجــة الكمــال ،وخ َّلفــه ريض اللــه عنه بزاوية مـــارة ألجـــل
تعليــم أوالد املســلمني وكان رجــاً عاملـا ً مهابـا ً لــه همــة عاليــة(.)29
انتقاله �إىل اجلغبوب :
شــارك الشيـــخ أحمــد بــن عــي أبوســـيف يف بنـــاء زاويــة “الجغبــوب” عـــام 1270
ه/ـ 1853م ،ومــن الذيــن د َّرســوا فيهــا ،ذكــره الشــيخ الطاهــر الــزاوي ،بقولــه ( :وكان
مــن تالميــذ الســيد محمــد بــن عــي الســنويس ،وهــو عــى جانــب كبــر مــن العلــم،
تــوىل التدريــس بزاويــة الجغبــوب ،وهــو جــد الســيد إدريــس “ملــك ليبيــا” ألمــه ،تــويف
بالحجــاز ســنة  1294هـــ1878 /م) (.)30
ويف حــدود هــذا التاريــخ يكــون الشــيخ أحمــد أبوســيف قــد تواجــد بصفــة دائمــة
طيلــة هــذه األعــوام يف زاويــة الجغبــوب إىل أن ســافر إىل الحجــاز ،قــى ذلــك الزمــن
بــن الدعــوة إىل ديــن اللــه يف الجنــوب واإلرشاف عــى الزوايــا الدينيــة ،والتدريــس فيهــا
وهـــو (ال زال مقيمـا ً بالزاويــة ويصلــح بــن النــاس ويعلــم أوالد املســلمني حتــى طعن يف
الســن ،فلمَّ ــا أحــس بكــر ســنه عــزم عــى الحــج) (.)31
�سفره �إىل الأرا�ضي املقد�سة :
رأى الشــيخ أحمــد بــن عــي أبوســيف أن الوقــت قــد حــان ليســريح مــن عنــاء وهموم
الحيــاة ،وخاصــة بعــد أن تقــدم بــه العمــر ،وأصبــح ألبنائــه دو ٌر فاعــل يف الحيــاة  ،وبعــد
ســنوات طويلــة قضاهــا يف الدعــوة إىل ديــن اللــه والجهــاد لرفــع كلمــة اللــه أكــر ،أخــذ
الشــوق يدعــوه إىل زيــارة األرايض املقدســة ،مثابــة املســلمني وملتقــى العلمــاء مــن أقطار
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الوطــن العربــي واإلســامي ليزيــد يف طلــب العلــم واالجتمــاع بالعلمــاء ومحاورتهــم
واالســتفادة مــن علمهــم ،فعــزم عــى التوجــه إىل األرايض املقدســة وأداء فريضــة الحــج،
وا ُملكــوث يف هــذه البقعــة الطاهــرة مهــوى قلــوب املســلمني ،واإلقامــة بالقــرب مــن
الكعبــة املرشفــة وقــر الرســول عليــه أفضــل الصــاة والســام.
وقــد أبلــغ رغبتـ ُه هــذه ألبنائــه ثــم عرضهــا عــى صهــره الشــيخ محمــد املهــدي الــذي
باركهــا ،وهــو يتذكــر قولــه اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس  :أنــت كيــس مــرورة
التُحــل إال َّ باملدينــة( ،)32ومــن خاللهــا عــرف أن نهايــة حياتــه اقرتبــت وســتكون وفاتــه
يف الحجــاز ،فعــزم عــى الســفر وأمــر أبنــاءه بــأن يكونــوا رفقــة الشــيخ محمــد املهــدي
يف حلــه وترحالــه أينمــا توجــه وأقــام ،فقصــد األرايض املقدســة عــن طريــق الحــدود
املرصيــة ،وعنــد وصولــه هنــاك رحــب بــه الفقهــاء والعلمــاء لــدوره الدعــوي واتباعــه
لألمــام ابــن الســنويس  ،يقــول املــؤرخ الشــارف عبداللــه الخطابــي :فحــج وتوجــه
()33
لزيــارة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وملــا توســط يف الطريــق أصابــه مــرض الحــج
ويف تلــك الســنة الــذي يصيبــه ال يمكــث أكثــر مــن يــوم ،فقــال ســبحان اللــه ،ريض
اللــه عنــه وعدنــي باملــوت يف املدينــة املنــورة وهــذا املــرض ال يمهــل صاحبــه ،فتهــاون
مــن املــرض حتــى وصــل املدينــة املنــورة يعــاوده ويشــتد الزمــه األســهال بحيــث لــم
يقــدر عــى الدخــول إىل الروضــة الرشيفــة ،وأمــر رفقــاؤه أن يجعلــوه يف محــل يــرى منــه
الــروض املرشفــة مــن خــارج الحــرم ،فوضعــوه هنــاك حتــى ُقبضــت روحــه  ،رحمــه
اللــه تعــاىل وذلــك بعــد الحــج يف آخــر ســنة خمــس وتســعني ونســبه يتصــل بســيدنا
إدريــس األكــر ،فهــوى إدريــي حســني(.)34
وفـاتـــه :
بعــد حيــاة خصبــة معطــاء دامــت أكثــر مــن ( )35عامـاً ،ك َّرســها للدعــوة والجهــاد يف
ســبيل اللــه تعــاىل ،تــويف رحمــه اللــه باملدينــة املنــورة عــام ( 1294هـــ املوافــق 1878م)
( )35كمــا كان يمنَــي نفســه ،ودفــن يف مقــرة البقيــع يف املدينــة املنــورة إىل جــوار أصحــاب
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،مُخلفــا ً والدان وحفيــد واحــد ،ســاروا عــى طريقــه
الدعــوي والجهــادي.
�أبناء وحفدة ال�شيخ �أحمد �أبو�سيف ودورهم الدعوي واجلهادي
لقــد كان ألبنــاء وحفــدة الشــيخ أحمــد أبوســيف يف حيــاة والدهــم وبعــد وفاتــه رحمــه
اللــه ،دو ٌر كبــر يف نــر الدعــوة ،واملشــاركة يف الدفــاع عــن أرض الوطــن.
فقــد قضــوا حياتهــم يتنقلــون يف الصحــراء والجبــال لنــر الدعــوة اإلســامية ،وبعــض
منهــم انتقــل مــع الســيد محمــد املهــدي إىل الكفــرة ،ثــم إىل زاويــة قــرو يف الســودان
الغربــي ملواجهــة القــوات الفرنســية ،وبعــد وفــاة الســيد محمــد املهــدي رحمــه اللــه
اكملــوا مســرتهم الجهاديــة والدعويــة مــع الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس ،وعنــد
الغــزو اإليطــايل كانــوا يف طالئــع املقاتلــن ،امَّ ــا أبنــاء األحفــاد الذيــن عــارصوا زمــن
االســتقالل ،فقــد منحهــم “امللــك إدريــس” ثقــة كبــرة وأســند إليهــم بعــض املهــام
لصفحتهــم البيضــاء وتاريــخ آبائهــم املــرف يف خدمــة الديــن والوطــن ،وليــس بحكــم
أنهــم اخوالــه.
فــكان للشــيخ أحمــد أبوســيف دو ُر تعليمــي دينــي دعــوي مشــهود لــه ،يعرفــه القــاص
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والدانــي وخاصــة يف مدينــة البيضــاء ،وللســيد إدريــس أبوســيف مهــام متعــددة آخرهــا
توليــه مهــام الســكرتري الخــاص لجاللــة امللــك إدريــس ،تحمــل مســؤولياتها بجــدارة،
كمــا تحمــل أعباءهــا وهــو بــن قضبــان الســجون.
وســوف أتحــدث باختصــار عــن ابنــي وحفيــد الشــيخ الداعيــة أحمــد أبوســيف ودورهــم
الفاعــل ،ألنهــم جديــرون بــأن يذكــروا يف فعاليــات هــذه النــدوة القيمــة املباركــة.
ال�شيخ  :عبد اهلل بن �أحمد بن علي �أبو�سيف :
هــو االبــن األول ،للداعيــة  :أحمــد بــن عــي أبوسيـــف ،ولــد يف حــدود عــام ،1845
بمنطقــة الجبــل األخــر ،وحفــظ كتــاب اللــه يف مراحــل عمــره األوىل عــى يــد والــده،
ثــم تتلمــذ عــى بعــض مشــايخ الفقــه املالكــي بزاويــة الجغبــوب ،وكان مــن رجــاالت
الديــن والعلــم ،تــزوج مــن الســيدة مباركــة حمــد كمــش ( ،)36وخ َّلــف مــن األبنــاء (،)3
تــوىل َّ مشــيخة زاويــة عــن مــارة  ،وعُ ــرف بالشــيخ األكــر بالزوايــا السنوســية بمنطقــة
الجبــل األخــر.
جهــــاده :
يذكــر الســيد  :عــي محمــد أرويفــع أحــد حفــدة املجاهــد عبداللــه بــن أحمد أبوســيف،
أنــه كان برفقــة والــده عــام 1952م وهمــا بالقــرب مــن زاويــة عــن مــارة ،بقولــه :
قــال يل والــدي هــذا املــكان يســمى “جنــان األوقــاف” ،قــد اجتمــع فيــه جــدي عبداللــه
أبوســيف باملجاهــد الشــيخ أحمــد الرشيــف ومجموعــة مــن شــيوخ واعيــان القبائــل
باملنطقــة للتشــاور وحشــد اإلمكانــات للتصــدي للغــزو اإليطــايل ،وقــد جهــز مــا يلــزم
الســتضافة هــؤالء الشــيوخ عــى وجبــة العشــاء ،وقبــل غــروب الشــمس بقليــل حــر
لنــا شــخص عــى جــواده وطلــب مقابلــة الشــيخ عبداللــه أبوســيف ليبلغــه بــأن تــم
رصــد قــوة إيطاليــة متواجــدة بالقــرب مــن زاويــة بشــارة وهــي تبعــد يف حــدود()12
كيلــو مــر ،ونتخــوف أن لديهــم معلومــات عــن هــذا االجتمــاع وخاصــة حضــور الشــيخ
أحمــد الرشيــف ،وعــى الفــور تــم االنتقــال إىل منطقــة الظهــر االحمــر الســتكمال
االجتمــاع حيــث نقلــت وجبــة العشــاء إىل هنــاك.
شــهد للشــيخ “عبداللــه بــن أحمــد أبوســيف” ،بشــجاعته ومقارعــة األعــداء يف ســبيل
نــرة الديــن والدفــاع عــن الوطــن والعــرض ،متمثــاً بقــول اللــه العزيــز( :إ ِ َّن ال َّلــ َه
ن أَن ْ ُف َســهُ ْم وَأَمْ وَا َلهُ ــ ْم ِبــأ َ َّن َلهُ ــ ُم ا ْلجَ نَّـ َ
ْ
اشـ َ
ـة ي َُقا ِتلُـ َ
ـن ا ْل ُم ْؤ ِمنِــ َ
ـرَى ِمـ َ
يل ال َّلـ ِ
ـون ِف َ
ـه
ســ ِب ِ
َفي َْقتُلُـ َ
ـون َوي ُْقتَلُــون ) التوبــة .]111[ :
ويســتعرض املــؤرخ محمــد الطيــب األشــهب معــارك الجهــاد يف منطقــة الجبــل
األخــر ويذكــر دور الشــيخ املجاهــد  :عبداللــه بــن أحمــد أبوســيف الــذي كان يقــود
أحــد كتائــب املجاهديــن القتاليــة ،بقولــه  :أمَّ ــا جبهــة الجبــل األخــر فقــد كانــت
كتائــب السنوســية يقودهــا كل مــن  ......( :والشــيخ عبداللــه أبوســيف رئيــس زاويــة
مــارة مــع رؤســاء قبيلــة العبيــدات)( ،)37كمــا كان أحــد القــادة امليدانــن الذيــن شــاركوا
يف معركــة يــوم الرحيــل درنــة( ،)38التــي وقعــت يــوم 1911 /11 / 28م ،أمَّ ـــا معركــة
الظهــر االحمــر بدرنــة وهــي مــن املعــارك العنيفــة التــي دارت رحاهــا يــوم /3 /9
1912م ،والتــي صمــد فيهــا املجاهــدون صمــود األبطــال بالرغــم مــن عــدم تكافــؤ
القــوة والعتــاد ،فقــد كان قائدهــا الشــيخ عبداللــه بــن أحمــد أبوســيف ،الــذي شــهد لــه
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ببســالته وشــجاعته يف القتــال حتــى ســميت هــذه املعركــة بمعركــة (عبــد اللــه) تكريما ً
لــه وتقديــرا لشــجاعته (.)39
وقــد ذكــر املــؤرخ عبــد املالــك بــن عبــد القــادر بــن عــي ،يف كتابــه الفوائــد الجليــة يف
تاريــخ العائلــة السنوســية بعــض اإلخــوان السنوســيني الذيــن تولــوا قيــادة املجاهديــن
يف معــارك املنطقــة الرشقيــة وتزعًّ ــم الحركــة يف مناطــق بنــي غــازي والجبــل األخــر
وطربق ودرنـــة وهـم كثـــر ونذكـر منهـم :
(الســيد أحمــد العيــاري ،والشــيخ عبــد اللــه األشــهب ،والشــيخ محمــد عــي عبــد املــوىل،
والســيد الحســن الغمــاري ،والشــيخ عمــران الســكوري ،والســيد التواتــي الكليــي،
والشــيخ محمــد عــي املحجــوب ،والســيد محمــد الــزروايل ،والســيد محمــد عــي الغماري،
والشــيخ محمــد بــو نجــوى ،والشــيخ عمــر املختــار ،وكل هــؤالء اإلخــوان يف معســكرات
“برقــة والجبــل األخــر”.
وحــرات املشــايخ  :الشــيخ محمــد الــدرديف ،والشــيخ محمــد حســن الحــايف،
والشــيخ صالــح بــن اســماعيل ،والســيد محمــد العربــي ،والســيد عبدالقــادر فــركاش،
والشــيخ عبــد اللــه أبوســيف ،والســيد العلمــي الغمــاري ،والســيد محمــد الغــزايل،
والشــيخ الحبيــب بــن جلــوا ،والشــيخ املرتــي فــركاش ،والســيد محمــد العيســاوي،
والســيد الســنويس الغمــاري ،والشــيخ جــاد اللــه الجبــايل ،والشــيخ محمــد الفــارس،
والشــيخ محمــد بــن عمــور ،والســيد عبداللــه ســعد فــركاش ،وغريهــم يف معســكر
“درنــة” أمَّ ــا املشــايخ الســيد محمــد الشــارف ،والســيد محمــد بــن عبداللــه ،والســيد
املرتــي الغريانــي ،والســيد صالــح الرشيــف ،يف معســكر “طــرق” (.)40
بعــد مــرض لــم يمهلــه طوي ـاَ انتقــل الشــيخ عبــد اللــه أبوســيف إىل رحمــة اللــه
تعــاىل عــام (1912م) ،ودفــن يف منطقــة الظهــر األحمــر ،ومــا زال قــره موجــود هنــاك،
وخ َّلــف ابن ـا ً واحــدا ً يســمى “احميــده”.
املجاهد  :احميده بن عبد اهلل بن �أحمد �أبو�سيف :
هــو حفيــد الشــيخ الداعيــة “أحمــد بــن عــي أبوســيف” ،مــن مواليــد 1876م ،بمنطقة
الجبــل األخــر ،وابــن املجاهــد عبداللــه بــن أحمــد أبوســيف قائــد معركــة “ســيدي
عبداللــه” ومــن حفظــة كتــاب اللــه تعــاىل.
تعــرض املجاهــد “أحميــده عبــد اللــه” لالعتقــال مــن قبــل الســلطات اإليطاليــة مــع
مجموعــة مــن مشــايخ الزوايــا وبعــض مشــايخ القبائــل باملناطــق املحيطــة ،ونقلــوا إىل
معتقــل جزيــرة أوســتيكا االيطاليــة (،)41
راض
قــى املجاهــد “أحميــده بــن عبــد اللــه” يف املعتقــل مــدة ( )4ســنوات ،كان فيهــا ٍ
بأمــر اللــه ،تــوىل تعليــم املســاجني القــراءة والكتابــة وتحفيــظ كتــاب اللــه ،ويف عــام
1932م ،تــم اإلفــراج عنــه بموجــب العفــو العــام الــذي أصدرتــه الســلطات االيطاليــة.
تــوىف يف شهـــر يوليـــو 1955م عــن عمـــر ينـــاهز ( )81عـــاماً ،وأقيمــت لــه جنـــازة
رســمية بأمـــر مــن “امللــك ادريـــس” ،وقــد أوىص أن يدفــن بواحــة الجغبــوب ،ولكــن
القبائــل املوجــودة باملنطقــة أرصَّت عــى دفنــه يف مســقط رأســه “عــن مــارة” ،باعتباره
رمــزا ً مــن رمــوز الجهــاد يف منطقــة الجبــل األخــر.
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ال�شيخ �أحمد بن علي �أبو�سيف :
هــــو االبــن الثانــي للشــيخ الداعيــة أحمــد بــن عــي أبوســيف ،مــن مواليــد الكفــرة
عــام 1851م ،تلقــى تعليمــه عــى بعــض الشــيوخ يف الفقــه املالكــي بزاويــة الجغبــوب،
وأحــد تالميــذ الســيد(محمد املهــدي) ،عــاش حياتــه بالصحــراء متنق ـاً بــن الجغبــوب
والكفــرة والســودان وتشــاد يدعــو إىل ديــن اللــه ،وكان لــه دور كبــر يف الحــرب
السنوســية الفرنســية( ،)42وكان متفقهـا ً يف الديــن ،حيــث كان يطلــق عليــه لقــب الشــيخ
العالمــة لغــزارة علمــه ،وكان أحــد الشــيوخ الذيــن تتلمــذ عليهــم الســيد محمــد إدريــس
الســنويس “ملــك ليبيــا” يقــول  :املــؤرخ مصطفــى هويــدي؛ مــن الشــيوخ الذيــن
تتلمــذ عــى يديهــم ،محمــد إدريــس الســنويس ( :العالمــة العربــي الفاســـي  ،وأحمــد
أبوســيف.)43() .....
ارتحــل مــع اإلمــام محمــد املهــدي الســنويس عــام 1317هـــ1901/م إىل زاويــة “قرو”
يف برقــو بالســودان الغربــي ليشــارك يف املقاومــة ضــد القــوات الفرنســية ،وبعــد وفــاة
الســيد محمــد املهــدي أكمــل مســرته الجهاديــة والدعويــة مــع الســيد أحمــد الرشيــف
الــذي تــوىل قيــادة الحركــة ،إىل أن تــم تســليم القيــادة لألمــر محمــد إدريــس الســنويس،
وتحولــت فيمــا بعــد الحركــة السنوســية إىل مفــارز قتاليــة ضــد الجيــوش اإليطاليــة
الغازيــة.
كلــف مــن قبــل األمــر محمــد ادريــس الســنويس يف إطــار حشــد اإلمكانــات البرشيــة
واملاديــة لحركــة الجهــاد ،فطلــب منــه االنتقــال بعائلتــه مــن واحــة الكفــرة إىل واحــة
الجغبــوب واالســتقرار هنــاك ،وأن يكــون حلقــة وصــل بينــه وبــن الشــيخ عمــر املختار،
واإلرشاف عــى اســتالم وتســليم مــا يأتــي مــن مــر مــن ذخائــر وتمــور ونقلهــا إىل
زاويــة “القصــور” بالجبــل األخــر لتوزيعهــا عــى املجاهديــن واملحتاجــن (.)44
وتتفــق املصــادر التاريخيــة عــى أن القــوة اإليطاليــة دخلــت مدينــة الجغبــوب عنــد
الســاعة الثانيــة عــرة مــن يــوم  7فربايــر 1926م ،وكان مــن بــن عــرات املعتقلــن
الشــيخ (“ )45أحمــد أبوســيف” وإيداعــه ســجن عــن “الغزالــة”( )46اإليطــايل ،ثــم أحيــل
إىل ســجن “درنــة”؛ لريحّ ــل بعدهــا إىل معتقــل “العقيلــة” ،وبعدهــا تــم اعتقــال أرستــه
املتكونــة مــن  16شــخصاً ،وترحيلهــم إىل املعتقــل ليواجهــوا ســنوات مريــرة مــن العــذاب
(.)47
وبعــد ( )6خــرج الشــيخ أحمــد أبــــوسيف يف ظــروف صحيــة ســيئة ،فقــد خاللها ()8
افــراد مــن عائلتــه توفــوا جميعـا ً نتيجــة املــرض والجــوع وســوء املعاملــة ،ليتــم دفنهــم
مــع املئــات مــن املعتقلــن ،ليعــود هــو ومــن تبقــى مــن عائلتــه ليســتقر يف مدينــة
طــرق ،زاهــدا ً يف الدنيــا حتــى وفاتــه عــام 1932م ،عــن عمــر ( )80عام ـاً ،حيــث تــم
دفنــه بهــا ،ثــم نقــل رفاتــه عــام 1964م إىل واحــة الجغبــوب بجانــب أجــداده ورفاقــه...
عليهــم رحمــة اللــه جميعـاً.
وختامــــا ً ...فإنــه ليــس بغريــب عــى تاريخنــا الجهــادي أن يســجل بــكل فخــر
واعتــزاز أن معظــم قــادة الجهــاد هــم مــن حملــة كتــاب اللــه تعــاىل ،وقــاده ميدانيــن
يخوضــون أروع املالحــم الجهاديــة( )48معتربيــن الجهــاد فــرض عــن ،واضعــن أمــام
أعينهــم النــر أو الشــهادة ،قــال تعــاىل يف فضــل املجاهديــن ﴿:إ ِ َّن ال َّلــ َه ْ
اشـ َ
ـرَى ِمـ َ
ـن
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ن أَن ْ ُف َســهُ ْم وَأَمْ وَا َلهُ ــ ْم ِبــأ َ َّن َلهُ ــ ُم ا ْلجَ ن َّ َ
ــه َفي َْقتُلُ َ
ــة ي َُقا ِتلُ َ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِــ َ
يل ال َّل ِ
ــون ِف َ
ــون
ســ ِب ِ
َ
َ
ُ
ًّ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
ـن أوْف ِبعَ هْ ـ ِد ِه ِمـ َ
آن وَمَ ـ ْ
َوي ُْقتَلُـ َ
ـن اللـ ِ
ـون وَعْ ـدًا عَ ليْـ ِ
ـه
َالن ِجيـ ِ
ـه حَ قــا ِف الت ـ ْو َرا ِة و ِ
ـل وَالق ـ ْر ِ
اســتَب ِْشُوا ِببَيْعِ ُكــ ُم ا َّلــذِي بَايَعْ تُــ ْم ِب ِ
َف ْ
ــه َوذَلِــ َك ُهــ َو ا ْل َفــ ْو ُز ا ْلعَ ِظي ُم ﴾التوبــة.]111[ :
بنات الشيخ الداعية  :أحمد بن عيل بن أحمد أبوسيف
أنجــب الشيـــخ أحمـــد بــن عــي أبوســيف ( )4مــن البنــات من زوجتــه الســيدة (زينب
مكائيــل كمش) وهـــن :
1ـ السيـدة ( :عــــائشة ) زوج اإلمام محمد املهدي السنويس.
2ـ السيدة ( :حــــــواء ) زوج السيــد محمد الثني الغداميس.
3ـ السيدة  ( :خديـجـة ) زوج اإلمـام محمد املهدي السنويس.
4ـ السيدة  ( :حُ سـن) زوج السيـــــد أحمد أبو القاسم العيساوي.
فعندمــا رغــب الســيد محمــد املهــدي الســنويس الــزواج ،وضــع نصــب عينيــه هــذا
ـع :ملالِهــا ،ولحس ـ ِبها ،ولجمالِهــا،
الحديــث الرشيــف لرســول اللــه  ( :تُنْكــحُ املــرأ ُة ألربـ ٍ
ولدينِهــا ،فاظفــر بـ ِ
ـن تربــت يــدا َك )( ،)49واختــار مصاهــرة رفاقــه ومعلميــه
ـذات الدِّيـ ِ
الذيــن يعــرف ُ
خلقهــم ودينهــم ،فــكان زواجــه األول مــن السيـــدة “فاطمــة بــن عمــران
بــن بركــه” ( )50والتــي لـــم تعــش طويـ ً
ـا ،ثــم صـــاهر شــيخه ورفيـــق والـــده “أحمــد
أبوسيـــف” وتقـــدم لخطبـــة ابنتــه البكـــر الســيدة “عـائـــشة” التــي أنجبــت فيما بعد
الســيد  :محمــد إدريــس الســنويس “ملــك ليبيــا” والتــي لــم تــدم حياتهــا طوي ـاً ،ثــم
تــزوج يف مــا بعــد بشــقيقتها الســيدة “خديجـــة” التــي عاشــت بعــد وفــاة زوجهــا
اإلمــام محمــد املهــدي الســنويس ( )48ســنة ،وتوفــت يــوم األحــد  10ديســمرب 1950م
عــن نحــو 70عامـا ً مــن عمرهــا ،ودفنــت يف مقــرة ســيدي خريبيــش بمنطقــة بنغــازي.
أمَّ ـــا الســيدة “ :حـــــواء” ،فقــد تزوجــت من الســيد محمد بــن أحمد الثنــي الغداميس
( )51أحــد رجــاالت الحركــة السنوســية ،وعديــل الســيد محمــد املهــدي الســنويس ،وأنجبت
ابنـا ً واحــدا ً يســمى (أحمــد) .وأمَّ ـــا الســيدة “ :حُ ســن” فقــد تزوجــت مــن الســيد  :أحمد
بــن أبــو القاســم العيســاوي( ،)52أنجبــت ثالثة مــن األبنــاء  :محمد ،عائشــة ،ونفيســـــة
التــي هــي إحــدى زوجــات امللــك إدريس.
(اخلـامتة ونتائج البحث)
أنــا عــى يقــن بــأن هــؤالء الرجــال الذيــن ذكــرت ســرتهم وتحدثــت عــن أدوارهــم
الدعويــة ،والجهاديــة ،واالجتماعيــة ،لــم يحظــوا باإلنصــاف الــذي يفيهــم حقهــم،
فتضحياتهــم واعمالهــم قــد كانــت أكــر ممــا كتبتــه ،فهــم مــن حملــوا رايــة الدعــوة
اإلســامية التــي غــرت العقــول املظلمــة وأنارتهــا بنــور املعرفــة واإليمــان ،وعندمــا
رحلــوا تركــوا لنــا مــن الســرة الطيبــة مــا يجعلنــا نعتــز ونفتخــر بهــم وبأعمالهــم
الجليلــة.
�أهم اال�ستنتاجات التي مت التو�صل اليها تتمثل يف الآتـي:
1 .يعـــد الشــيخ الداعيــة أحمــد أبوســيف وغــره مــن الشــيوخ والدعــاة ركيــزة هامــة
مــن الركائــز األساســية التــي بُنيــت عليهــا الحركــة السنوســية يف ليبيــا ،وهــم مــن
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شــاركوا وتحمَّ لــوا مهمــة نــر الدعــوة والدفــاع عنهــا.
2 .نالحــظ مــن خــال هــذا الجهــد املتواضــع مــدى أهميــة الكتابــة عــن مثــل هــؤالء
الرجــال الدعــاة وابــراز اعمالهــم الجليلــة وهــم بحمــد اللــه كثــر.
3 .تبــن مــن خــال هــذه الورقــة أن هــؤالء الرجــال لــم تقتــر مهمتهــم عــى الدعــوة
فقــط ،بــل عــى مقاومــة الفرنســيني واإليطاليــن عــى حــد ســواء ،وإن كانــت هــذه
املقاومــة أشــد واوســع انتشــارا ً يف فــرة االحتــال اإليطايل.
4 .هــذه الورقــة بمثابــة دعــوة صادقــة للبُحــاث واملهتمــن بالتاريــخ الليبــي للمزيــد
مــن االهتمــام بســرة هــؤالء الشــيوخ والدعــاة وتتبــع آثارهــم ونرشهــا واالعــراف
بدورهــم وفضلهــم.
الهوام�ش :
 - 1هــــو محمــد بــن عــي الســنويس مؤســس الدعــوة السنوســية ،ولــد بالجزائــر عــام
1202هـــ 1800 -م يتصــل نســبه بالحســن بــن عــي – ريض اللــه عنهمــا – ويعــرف
رحمــه اللــه بالســنويس الكبــر .قــدم إىل طرابلــس الغــرب ،ومنهــا توجــه إىل الجبــل
األخــر “برقــة” فأنشــأ الزاويــة البيضــاء عــام 1259هـــ ثــم عــددًا آخــر مــن الزوايــا يف
كثــر مناطــق ليبيــا ،وبمــرور الوقــت اتســعت دعوتــه وزاد أنصــاره وأتباعــه ،ثــم نقــل
إقامتــه إىل واحــة “الجغبــوب” عــام (1856م)  ،وجعــل منهــا مقــر لدعوتــه ،تــوىف رحمــه
اللــه ســنة 1859م  ،خلفــه ابنــه الســيد محمــد املهــدي الــذي ســار عــى طريقــة أبيــه
وبلغــت الدعــوة يف عهــده أقــى ازدهارهــا.
 - 2عــى رحومــة ،زاويــة أبــي مايض األزهــر الصغــر ،القســم األول ،ط ،1دار الفسيفســاء
للطباعــة والنــر والتوزيع ،طرابلــس ،2012 ،ص .126
 - 3اليوميــات الليبيــة ج  :2حســن الفقيــه حســن  -تحقيــق عمــار جحيــدر ،مركــز
جهــاد الليبيــن 2001م .ص.333
هــذا النــص الــذي يشــر إىل أن زاويــة عبــد الســام األســمر الواقعــة بزليتــن هــي أقــدم
مــن زاويــة أبــي مــايض ،والحقيقــة أن زاويــة أبــي مــايض تأسســت عــام 750هـــ
أمَّ ـــا زاويــة زليتــن فقــد تأسســت عــام 971هـــ ـــحسب عديــد املصــادر ومنهــا كتــاب :
مؤرخــون مــن ليبيــا ـ عــي مصطفــى املرصاتــي .كمــا أن الشــيخ عبــد الســام األســمر
هــو أحــد تالميــذ الشــيخ عبــد النبــي األصفــر ).املزيــن انظــر :عــي رحومــة ،زاويــة أبــي
مــايض األزهــر الصغــر ،مصــدر ســابق ،املؤلــف.
 4ـ تأسســت زاويــة زليتــن ســنة 912هـــ1506 /م ،ومؤسســها الشــيخ عبــد الســام
األســمر ،مواليــد زليتــن ســنة  880هـــ1475 /م  (:رحومــة حســن بوبكــر ،الزاويــة
األســمرية العلميــة بزليتــن ودورهــا الرتبــوي يف ليبيا 1935 ،ــــ  1957ــ ليبيــا ،ط،1مركز
دراســات جهــاد الليبيــن ،2006 ،ص.47
 5ـ قــام بتأسيســها َّ
الشــيخ أبــو القاســم بــن أحمــد البصــر عــام 1234هـــ املوافــق
1819م ،وأدت رســالتها الدينيــة والعلميــة ،وقدمــت خدمــات جليلــة للقوافــل واملســافرين
مــن وإىل فــزان.
 6ـ عــي محمــد الصالبــي ،تـــاريخ الحركــة السنوســية يف إفريقيــا ،ط ،5دار املعرفــة،
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بــروت ـ لبنــان ،2011 ،ص .51
ً
 7ـ الصالبــي ،مصـــدر ســابق ،ص  ،51وأيضـا  :أحمــد محمــد حســنني ،يف صحــراء ليبيا،
1923م ،ص .48
 8ـ أحمــد صدقــي التجانــي ،الحركــة السنوســية نشــأتها ونمَ وهــا يف القــرن التاســع
عــر ،ط ،1967 ،1دار لبنــان للطباعــة والنــر ،ص .266
 9ـ خليفــة محمــد التليــي ،معجــم معــارك الجهــاد يف ليبيــا ،ط ،1دار الثقافــة ـ بــروت
ـ لبنان1972 ،م ،ص.14
 10ـ هـــو الشــيخ العالــم “أبــو محمــد عبــد النبــي بن خليفــة بن عبــد املــوىل الصنهاجي
عُ ــرف باألصفــر” ،وتشــر بعــض املصــادر أنــه ولــد يف حــدود ســنة ( 841ــــ  ،)846وهو
الجــد الجامــع لقبائــل أوالد أبــو ســيف ،دفــن زاويــة أبــي مايض.
 11ـ ســــورة ق .اآليـــة .18
 12ـ وثيقــة النســب املحفوظــة لــدى القبيلــة ،كمــا تذكــر املصــادر التاريخيــة أنــه تــويف
عــام  829هـــ 1426م ،انظــر ،عــي محمــد رحومــة ،زاويــة أبــي مــايض األزهــر الصغري،
مصــــدر سابق ،ص .58
 13ـ .أ.أيفانزبريتشــارد ،السنوســية يف برقــة ،ترجمــة عمــر الديــروي أبــو عجيلــة،
طرابلــس ،د.ت ،ص ص 174ـ .175
 14ـ هــــو  :عبداللــه بــن عبدالنبــي بــن امحمــد بــن عبدالنبــي بــن امحمــد عبدالنبــي
األصفــر الصنهاجــي (أبوقيلــة)  ،قاده ثــورة مســلحة يف حدودعام1111هـــ ( 1700م)  ،و
تعــد مــن الثــورات األوىل التــي شــهدتها مدينــة طرابلــس ،كانــت يف أواخــر عهــد الــوايل”
قاردغــي محمــد اإلمــام باشــا “(1687م ــــ 1701م) ،وبعــد وفاتــه اســتمر ابنــه ثــم
حفيــده بمعــاداة األتــراك والثــورة عليهــم ملــدة 25عام ـاً.
 15ـ محمــد الطيــب األشــهب ،الســنويس الكبــر ،مطبعــة محمــد عاطــف ،ميــدان
الخازنــدار ،مــر ،ص .178
 16ـ كان ابــن الســنويس عــى علــم باألنســاب ،ولــه كتــاب بعنــوان ( :الــدرر الســنية يف
أخبــار الســالة اإلدريســية) ويعــرف أن نســبه يلتقــي مــع أحمــد أبوســيف ،إىل إدريــس
بــن عبــد اللــه الكامــل بــن الحســن املثنــى بــن الحســن الســبط ابــن عــي بــن أبــي
طالــب الهاشــمي القــريش.
 17ـ قــال اإلمــام الســعدي رحمــه اللــه يف تفســر هــذه اآليــة بقولــه  :هــذا اســتفهام
بمعنــى النفــي املتقــرر أي  :ال أحــد أحســن قــوالً .أي  :كالم ـا ً وطريقــة ،وحالــة {ممــن
دعــا إىل اللــه} بتعليــم الجاهلــن ،ووعــظ الغافلــن واملعرضــن ،ومجادلــة املبطلــن،
باألمــر بعبــادة اللــه ،بجميــع أنواعهــا ،والحــث عليهــا ،وتحســينها مهمــا أمكــن ،والزجر
عمــا نهــى اللــه عنــه وتقبيحــه بــكل طريــق يوجــب تركــه ،خصوصــا مــن هــذه الدعــوة
إىل أصــل ديــن اإلســام وتحســينه ،ومجادلــة أعدائــه بالتــي هــي أحســن ،والنهــي عمــا
يضــاده مــن الكفــر والــرك ،واألمــر باملعــروف ،والنهــي عــن املنكــر.
 - 18عــي محمــد الصالبــي ،تاريــخ الحركــة السنوســية يف إفريقيــا ،مصــدر ســابق ،ص
.30
 19ـ محمــد بــن إدريــس األشــهب ،الســنويس الكبــر ،مطبعــة محمــد عاطــف ،مــر،
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مصــدر ســابق ،ص .33
 20ـ عــي محمــد الصالبــي ،تاريــخ الحركــة السنوســية يف افريقيــا ،مصــدر ســابق ص
.91
 21ـ محمد ابن إدريس األشهب ،مصدر سابق ،ص .50
 22ـ الشــيخ الطاهــر الــزاوي ،أعــام ليبيــا ،ط ،2دار الفرجانــي للنــر ،طرابلــس ـ
ليبيــا1971،م ،ص .71
 23ـ ســـورة  :اإلسـراء ،اآليـــة (.)57
 24ـ ســـورة  :الكهف ،اآليــة (.)110
 25ـ عيل محمد الصالبي ،مرجع سابق ،ص .67
 26ـ من أحد اعيان ووجهاء قبيلة الحاسة.
 27ـ روايــة الســيد  :محمــد إدريــس أحمــد أبوســيف ،أحــد حفــدة العائلــة ،لقــاء تــم
معــه بمدينــة البيضــاء بتاريــخ 15ـ 10ـ 2019م.
 28ـ روايــة الســيد  :محمــد إدريــس أحمــد أبوســيف ،أحــد حفــدة العائلــة  ،لقــاء تــم
معــه بمدينــة البيضــاء بتاريــخ 15ـ  10ـ 2019م.
 29ـ محمــد الشــارف الخ َّ
طابــي ،الســيد محمــد بــن عــي الســنويس أعــام الطريقــة
السنوســية ،2003 ،نفــس املصــدر ،ص .86
 30ـ الطـــاهر أحمد الزاوي ،اعـــالم ليبيا ،مصدر سابق ،ص .71
 31ـ محمــد الشــارف الخ َّ
طابــي ،الســيد محمــد عــي الســنويس أعــام الطريقــة
السنوســية ،مرجــع ســابق ،ص 86ـ .87
 32ـ محمد الشارف عبد الله الخ َّ
طابي ،مصدر نفسه ،ص .86
 33ـ وهو مرض الكولرا.
َّ
 34ـ محمد الشارف الخطابي ،مصدر سابق ،ص 86ـ .87
 35ـ الشيخ الطاهر الزاوي ،اعالم ليبيا  ،مصدر سابق  ،ص .71
 36ـ من أعيان قبيلة الحاسة.
 37ـ محمد الطيب األشهب ،مصــدر سابق ،ص .261
 38ـ روايــة الســيد  :عــي محمــد أرويفــع أحــد حفــدة املجاهــد لقــاء تــم معــه بتاريــخ
 14ـ  10ـ 2019م.
 39ـ معركــة درنــة وتعــرف أيضــا ً باســم معركــة “ســيدي عبــد الله” وقعــت
يف  3مــارس 1912م بالقــرب مــن مدينة درنة بــن تحالــف قوات الدولــة
العثمانية والسنوســيني بقيادة  :أنــور باشــا وأحمــد الرشيــف الســنويس ضد
قوات إيطاليا بقيادة لــو يجيــكا بيلــو  ،انتهــت املعركــة بانتصــار العثمانيــن
والسنوســيني ....املصــدر  :ويكيبيديــا.
 40ـ عبــد املالــك بــن عبــد القــادر بــن عــي ،الفوائــد الجليــة يف تاريــخ العائلة السنوســية،
القســم الثاني ،ط1966 ،1م ،ص  24ـ .25
 41ـ روايــة حفيــده الحــاج إدريــس احميــده عبــد اللــه أبوســيف ،لقــاء تــم معــه 15ـ
10ـ .2019بمنطقــة عــن مــارة.
 42ـ أنظر  :محمد الطيب األشهب ،السنويس الكبري ،مصدر سابق.
114

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

 43ـ مصطفــى عــي هويــدي ،الحركــة العماليــة يف رشقــي ليبيــا خــال الحــرب العامليــة
الثانيــة ،ط ،1مركــز دراســات الجهــاد الليبيــن ،ليبيــا1988 ،م ،ص .102
 44ـ روايــة محمــد إدريــس أحمــد أبوســيف ،لقــاء تــم معــه بتاريــخ  10ـ  10ـ 2011م
بمقــر اقامتــه بمدينــة البيضــاء.
 45ـ يــروي الســيد الطاهــر الثنــي ،أن الســيد األمــر ادريــس الســنويس شــعر بخطــر
يهــدد خالــه الشــيخ أحمــد أبوســيف يف بدايــة الحشــد العســكري االيطــايل للزحــف عــى
واحــة الجغبــوب عــام 1926م ،فبعــث قافلــة متكونــة مــن  6مــن األبــل لنقلــه وأرستــه
إىل مــر تفادي ـا ً ملــا قــد يحــدث .ولكــن بعــد وصــول القافلــة لواحــة الجغبــوب رفــض
الشــيخ أحمــد الذهــاب معهــم هــو وأرستــه ،وقــال  :أرض بــأرض واخــوان بإخــوان ،و َّملــا
علــم األمــر إدريــس بذلــك ،تأثــر كثــرا ً وقــال  :اللــه يهــدي خــايل ويحفظــه وارستــه.
 46ـ يقــع يف مدينــة طــرق ،ومــن املعتقــات الجماعيــة التــي أقامهــا العــدو االيطــايل
لســكان املنطقــة ومــن لهــم صلــة باملجاهديــن ،وحــر يف هــذا املعتقــل أكثــر مــن
ســتني ألــف نســمة ،املزيــد مــن املعلومــات أنظــر  :حســن نصيــب املالكــي ،صــور مــن
الجهــاد الليبــي يف طــرق ،ط ،1مطابــع الثــورة ـ بنغــازي ،ص.129
 47ـ روايــة حفيــده الحــاج إدريــس احميــده عبــد اللــه أبوســيف ،لقــاء تــم معــه 15ـ
10ـ .2019بمنطقــة عــن مــارة.
 48ـ ونذكــر منهــم وليــس للتخصيــص  :شــيخ الشــهداء عمــر املختــار قائــد املقاومــة
الليبيــة ،والشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه البوســيفي قائــد املقاومــة يف القبلــة ،وغريهــم
كثــر ،ال يتســع حرصهــم يف هــذا املقــام.
 49ـ رواه األلباني ،يف صحيح النسائي ،عن أبو هريرة.
 50ـ هــو الشــيخ عمــران بــن بركــة مــن مدينــة زليتــن واحــد تالميــذ اإلمــام ابــن
الســنويس.
 51ـ أحــد أعيــان مدينــة غدامــس ،وكان مــن التجــار املعروفــن يف الصحــراء الكــرى،
تربطــه عالقــات وثيقــة بزعمــاء قبائــل الطــوارق ،أســهم يف مقاومــة االســتعمار
الفرنــي للمنطقــة ووقــف يف وجــه الرحالــة األجانــب الذيــن يجوبــون الصحــراء لتجميع
املعلومــات االســتخباراتية ،انتقــل للجغبــوب مقــر الدعــوة السنوســية وخاللهــا تع ـ َّرف
عــى الشــيخ أحمــد أبوســيف الــذي صاهــره بالــزواج مــن ابنتــه الســيدة :حــــواء.
 52ـ هــــو ابن الشيخ أبـــو القاسم العيســـــاوي ـ توىل مشيخــــة زاويـــة الرجبــان،
وانتــدب إىل دار الخالفــة (انظــر عــي محمــد الصالبــي ،تاريــخ الحركــة السنوســية يف
افريقيــا ،ص .)67
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مراجع وم�صادر البحث
1ـ أحمــد صدقــي التجانــي ،الحركــة السنوســية نشــأتها ونمَ وهــا يف القــرن التاســع
عــر ،ط ،1967 ،1دار لبنــان للطباعــة والنــر.
2ـ أحمد محمد حسنني ،يف صحراء ليبيا ،ط.1923 ،1
3ـ أ.أيفانزبريتشــارد ،السنوســية يف برقــة  ،ترجمــة عمــر الديــروي أبــو عجيلــة،
طرابلــس ،د.ت.
4ـ الطاهر الزاوي ،أعالم ليبيا ،ط ،2دار الفرجاني للنرش ،طرابلس ـ ليبيا1971 ،م.
5ـ اليوميــات الليبيــة ج  : 2حســن الفقيــه حســن  -تحقيــق عمــار جحيــدر  ،مركــز
جهــاد الليبيــن 2001م.
6ـ حسني نصيب املالكي ،صورمن الجهاد الليبي يف طربق ،ط ،1مطابع الثورة ـ بنغازي.
7ـ خليفــة محمــد التليــي ،معجــم معــارك الجهــاد يف ليبيــا ،ط ،1دار الثقافــة ـ بــروت
ـ لبنــان1972 ،م.
 8ـ رحومــــة حسيــــن بوكــــر ،الزاويــــة األسمريــــة العلميـــة بزليــــتن ودورهــا
الرتبــــوي يف ليبيــا،
 935ــ1957ــ ليبيا ،ط ،1مركز دراسات جهاد الليبيني.2006 ،
9ـ عبــد املالــك بــن عبــد القــادر بــن عــي ،الفوائــد الجليــة يف تاريــخ العائلــة السنوســية،
القســم الثانــي ،ط1966 ،1م.
10ـ عــي رحومــة ،زاويــة أبــي مــايض األزهــر الصغــر ،القســم األول ،ط ،1دار
الفسيفســاء للطباعــة والنــر والتوزيــع ،طرابلــس ،ليبيــا.
11ـ عــي محمــد الصالبــي ،تـــاريخ الحركــة السنوســية يف إفريقيــا ،ط ،5دار املعرفــة،
بــروت2011 ،م.
12ـ عــي مصطفــى املرصاتــي ،مؤرخــون مــن ليبيــا ،ط ،2الــدار الجماهرييــة للنــر
والتوزيــع ،ليبيــا2002 ،م .
13ـ عمــر رمضــان عبــد الســام حمــودة ،أثــر انقــاب  1908بالدولــة العثمانيــة ،يف
املنحــى التحديثــي للفئــة املثقفــة يف واليــة طرابلــس (1908ـ1911م) ،ط ،1مركــز جهــاد
الليبيــن للدراســات التاريخيــة ،ليبيــا2006 ،م .
14ـ محمــد الطيــب بــن إدريــس األشــهب ،الســنويس الكبــر ،مطبعــة محمــد عاطــف،
ميــدان الخازندار ،مصـــر.
15ـ محمــد الشــارف الخ َّ
طابــي ،الســيد محمــد بــن عــي الســنويس أعــام الطريقــة
السنوســية2003 ،م.
 16ـ محمــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة أمــس واليــوم ،ط ،1مطبعــة الهــواري ـ
القاهــرة1947 ،م.
17ـ مصطفــى عــي هويــدي ،الحركــة العماليــة يف رشقــي ليبيــا خــال الحــرب العامليــة
الثانيــة ،ط ،1مركــز دراســات الجهــاد الليبيــن ،ليبيــا1988 ،م.
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دور ال�سيد املهدي ال�سنو�سي يف قيادة وتطوير احلركة
ال�سنو�سية (1844م_1902م)
(درا�سة تاريخية حتليلية)
أ  .عمر موىس الفضيل
املقدمة
ً
اســتغرقت الطريقــة السنوســية أكثــر مــن ســبعني عامـا (1837م – 1911م) لتنتــر
عــر عــدة أقاليــم ومناطــق عربيــة ومســلمة يف قارتــي آســيا وأفريقيــا ،ولكــن العديــد
مــن املهتمــن بتاريــخ هــذه الطريقــة ال يدركــون أن توســعها وانتشــار زواياهــا حتــى
وصولهــا إىل أوج عطائهــا وتأثريهــا الدينــي واالجتماعــي والرتبــوي واالقتصــادي؛ ثــم
رســوخها يف هــذه املجــاالت إنمــا تــم عــى يــد اإلمــام الثانــي لهــذه الطريقــة الســيد
املهــدي الســنويس (1902 – 1844م)؛ وذلــك بخــاف االعتقــاد الســائد بــأن ذلــك قــد
حــدث يف عهــد األب املؤســس لهــذه الطريقــة الســيد محمــد عــي الســنويس (1787م –
1859م).
لقــد أختــار اإلمــام املؤســس للطريقــة السنوســية املــكان والزمــان املناســبني
لتكوينهــا والــروع يف أداء مهامهــا املختلفــة ،وقــد بــدأ ذلــك بحــزم وعــزم ال يلــن،
ولكنــه لــم يعــش طوي ـاً بعــد تأسيســه لهــذه الطريقــة ســوى لنحــو إثنــن وعرشيــن
عام ـا ً (1837م – 1859م) فلــم يــرى ثمــار عملــه الكبــر مكتم ـاً ،لقــد بقيــت مهمــه
اكمــال هــذا البنــاء الحضــاري الدينــي والدنيــوي مــن نصيــب ابنــه األكــر وخليفتــه
الســيد املهــدي؛ فــأدى تلــك املهمــة اإلنســانية الفريــدة يف بيئتهــا وزمانهــا وفقـا ً للمنهــج
الــذي وضعــه األب املؤســس والتــزم بــه االبــن األمــن املخلــص.
إن الســيد املهــدي الســنويس هــو مــن تعهــد هــذه الطريقــة الصوفيــة بجهــد
ومثابــرة وصــر عــر ثالثــة وأربعــن عامــا ً (1902 – 1859م) حتــى أكتمــل نموهــا،
وأدت دورهــا يف زمنهــا وبيئتهــا كمــا أراده لهــا اإلمــام املؤســس وإخوانــه الذيــن عاشــوا
بعــده؛ فقــد أعانــوا الســيد املهــدي وبحمــاس وإخــاص يف مســعاه الدعــوي اإلصالحــي،
ليواصــل نــر الطريقــة السنوســية عــر إنشــاء مزيــدا ً مــن الزوايــا النشــطة ،ثــم حرص
عــى تطويرهــا لترتســخ أكثــر فأكثــر كحركــة إصــاح دينــي واجتماعــي ،ثــم انتقلــت
لطــور آخــر فأصبحــت حركــة تحــرر إســامي ووطنــي مع ـاً ،وحركــة جهــاد بامتيــاز
ضــد قــوات االســتعمار األوروبــي التــي حاولــت جاهــدة القضــاء عــى هــذه الحركــة
الفتيــة العميقــة الجــذور يف الثقافــة والعقيــدة اإلســامية.
يكمــن الهــدف مــن إعــداد هــذه الدراســة املوجــزة املركــزة يف اإلجابــة عــن بضعــة
تســاؤالت تــم صياغتهــا عــى ضــوء ســرة اإلمــام املهــدي الســنويس؛ أولهــا :أيــن ومتــى
وكيــف نشــأ الســيد املهــدي الســنويس؟ ومــا هــي طبيعــة مــا حصــل عليــه مــن تربيــة
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وعلــوم وثقافــة؟ ومــا تحــى بــه مــن أخــاق وخصــال؟ وثانــي هــذه األســئلة املركبــة
املتعــددة األبعــاد هــو :مــا هــي طبيعــة الــدور الــذي تصــدى لــه الســيد املهــدي كقائــد
للطريقــة السنوســية وشــيخ لهــا؟ ومــا املنظومــات القياديــة والرتبويــة واالقتصاديــة
واإلداريــة التــي اعتمــد عليهــا يف اداء دوره القيــادي؟ وهــل تمكــن مــن تجنــب تدخــل
القــوى السياســية املهيمنــة حينهــا يف أداء الطريقــة السنوســية ملهامهــا؟ أمــا ثالــث هذه
األســئلة فهــو :كيــف تطــورت الطريقــة السنوســية يف عهــد الســيد املهــدي وانتــرت
زواياهــا؟ وأســباب الصــدام مــع قــوات االســتعمار األوروبــي يف أفريقيــا؟ وكيــف تطورت
لتصبــح حركــة جهــاد ومقاومــة ضــد االســتعمار؟ وكيــف كانــت خاتمــة حياتــه؟
أعــدت هــذه الدراســة وفق ـا ً ألســلوب املنهــج العلمــي التاريخــي ،والــذي يعتنــي
بالتسلســل التاريخــي للوقائــع قــدر اإلمــكان؛ مــن خــال وصــف األحــداث كمــا وقعــت،
وتحليــل دالالتهــا واملســارات التــي اتخذتهــا يف ســرة وحيــاة الســيد املهــدي الســنويس،
ومحاولــة تقديــم تفســر منطقــي لــكل منهــا ،وذلــك مــن خــال جمــع املــادة التاريخية
املتعلقــة بهــذه الدراســة ،مــن مصادرهــا األوليــة والثانويــة لتحليلهــا ،واســتخالص مــا
كتــب عــن كل واقعــة أو حــدث للتوصــل إىل الحقيقــة قــدر اإلمــكان.
اعتمــدت هــذه الدراســة عــى مصــادر متنوعــة؛ منهــا مصــادر أوليــة تتمثــل
يف بعــض وثائــق الســيد املهــدي الســنويس ،وبعــض مــا كتبــه الســيد أحمــد الرشيــف
خاصــة يف مخطوطــة الرحلــة املنــرة الــذي تــم تحقيقهــا ونرشهــا أخــراً ،فقــد كان
الســيد أحمــد شــاهد عيــان ومرافق ـا ً لعمــه طــوال مراحــل حياتــه ثــم أصبــح اإلمــام
الثالــث للطريقــة السنوســية ،وهنــاك بعــض املصــادر الثانويــة بالغــة األهميــة ويف
طليعتهــا كتــب مــؤرخ الطريقــة السنوســية :محمــد الطيــب األشــهب وخاصــة كتابــه
املهــدي الســنويس ،ثــم رســالة ماجســتري الباحــث :أحمــد صدقــي الدجانــي املنشــورة
بعنــوان :الحركــة السنوســية ...ثــم كتــاب الشــيخ عبــد املالــك بــن عــي وعنوانــه:
الفوائــد الجليلــة يف أخبــار السنوســية وغريهــا مــن املصــادر.
قســمت هــذه الدراســة إىل مقدمــة وثالثــة محــاور مركــزة وخاتمــة ،فهاتــن
الصفحتــن همــا املقدمــة ،أمــا املحــور األول مــن محــاور الدراســة فقــد كان محــورا ً
تمهيديـاً؛ وقــد ركــز عــى ذكــر تاريــخ ومــكان مولــد الســيد املهــدي ،ونشــأته وتعليمــه
وأهــم أســاتذته ،والصفــات التــي تحــى بهــا ،ومكانتــه االجتماعيــة والتاريخيــة ضمــن
سلســلة أئمــة ومشــائخ الطريقــة السنوســية.
أمــا املبحــث الثانــي مــن هــذه الدراســة فقــد اهتــم بتقديــم رشح مختــر
لهيكليــة القيــادة التــي جــاء عــى رأســها الســيد املهــدي ،وكذلــك املنظومــة الرتبويــة
املعتمــدة يف الطريقــة السنوســية وزواياهــا تحــت قيادتــه ،وكذلــك املنظومــة االقتصاديــة
التــي اعتمــدت عليهــا هــذه الطريقــة يف تمويــل نشــاطاتها وأداء وظائفهــا املختلفــة،
وكيــف عمــل اإلمــام املهــدي جاهــدا ً عــى تجنــب الصــدام مــع القــوى السياســية النافذة
يف عــره املحيطــة بــه واملؤثــرة يف البيئــة التــي تنشــط بهــا زوايــا الطريقــة السنوســية،
حتــى ال يتــم القضــاء عليهــا.
ركــز املبحــث الثالــث واألخــر مــن هــذه الدراســة عــى انتشــار وتوســع الطريقــة
السنوســية بتزايــد زواياهــا يف االصقــاع املختلفــة ،واضطرارهــا للصــدام مــع قــوات
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االســتعمار الفرنــي يف تشــاد أثنــاء تــويل اإلمــام املهــدي لقيــادة الطريقــة ،وكيــف
تطــورت هــذه الطريقــة إىل حركــة مقاومــة مســلحة إســامية ووطنيــة .وقــد انتهــت
هــذه الدراســة بخاتمــة لخصــت مــا توصلــت إليهــا مــن نتائــج يعتقــد الباحــث أنهــا قــد
تكــون مهمــة ومفيــدة.
املبحث الأول :ن�ش�أة ال�سيد املهدي ال�سنو�سي وثقافته
ســيهتم هــذا املبحــث التمهيــدي بإلقــاء الضــوء عــى تاريــخ ومــكان مولــد
الســيد املهــدي ،وتربيتــه منــذ نعومــة أظفــاره ،ونمــط التعليــم والعلــوم التــي درســها
طف ـاً وشــاباَ ،وأبــرز مشــائخه ومعلميــه ،والصفــات التــي كان يتحــى بهــا واملكانــة
االجتماعيــة التــي نالهــا.
�أو ًال :مولد ال�سيد املهدي ون�ش�أته الأوىل:
تعــرف الســيد محمــد بــن عــى الســنويس مؤســس الطريقــة السنوســية يف إحــدى
جوالتــه بإقليــم طرابلــس خــال ســنة 1839م إىل رجــل رشيــف األصــل عفيــف فقــر
الحــال يدعــى أحمــد بــن فــرج اللــه الفيتــوري ،وقــد زاره يف منزلــه ومزرعتــه املتواضعــة،
كان رج ـاً كبــر الســن؛ فقــال لــه اإلمــام ابــن الســنويس“ :يــا أخينــا أحمــد لنــا بــك
حاجــة أكيــدة ونحــب أن تلحقنــا بأهلــك وذلــك عندمــا نصــل إىل بنغــازي” فــرد عليــه:
“يــا ســيدي حبــا ً و كرامــة” .وبعــد ذلــك بنحــو مــن عــام أرســل إليــه فحــر مــن
طرابلــس إىل بنغــازي ثــم إىل الزاويــة البيضــاء حســب طلــب اإلمــام الســيد محمــد بــن
عــي الســنويس ،وهنــاك خطــب منــه وســطى بناتــه الســيدة فاطمــة وتزوجهــا وبعــد
ســنتني تقريب ـا ً يف أول ليلــة ذي القعــدة 1260هـــ ،ولــد الســيد املهــدي يف مغــارة بجــوار
البيضــاء معروفــة إىل يومنــا هــذا بـــ( حقفــة ســيدي املهــدي) املوافــق لشــهر نوفمــر
1844م ،وقــد اســتبرش اإلمــام الســنويس بــوالدة ابنــه البكــر قائـاً“ :اآلن ظهــر الصبــاح
وطفــئ املصبــاح” قاصــدا ً بالصبــاح ابنــه وباملصبــاح نفســه (.)1
أقــام الســيد محمــد بــن عــى الســنويس مــع زوجتــه الســيدة فاطمــة يف كهــف
صغــر مجــاور للزاويــة البيضــاء بقريــة كانــت تدعــى “دنقــرة” تقــع غــرب رضيــح
الصحابــي الجليــل الشــهيد رويفــع بــن ثابــت األنصــاري بنحــو خمــس كيلومــرات ،وىف
ذلــك الكهــف ولــد الســيد محمــد املهــدي بــن الســيد محمــد بــن عــى الســنويس فســماه
والــده عندمــا ولــد باســم أحمــد بــن إدريــس؛ وهــو اســم شــيخه وأســتاذه مؤســس
الطريقــة األحمديــة اإلدريســية املحمديــة يف مكــة املكرمــة التــي تعتــر الطريقــة
السنوســية فــرع مــن فروعهــا ،لكــن يف الليلــة الســابعة مــن مولــده غــر اإلمــام ابــن
الســنويس اســم ابنــه إىل محمــد املهــدي امتثــاال ً لرؤيــة صادقــة رأى فيهــا الرســول –
صــى اللــه عليــة وســلم – يأمــره بذلــك وكان مولــد الســيد محمــد املهــدي يف أول يــوم
مــن شــهر ذي القعــدة ســنة  1260هجريــة املوافــق شــهر نوفمــر ســنة 1844م (.)2
عندمــا أتــم الســيد املهــدي بضعــة أســابيع مــع والدتــه ســلمه والــده ألحــد
تالميــذه وإخوانــه النجبــاء األرشاف؛ وهــو الســيد حســن الرشيــف أبوخــرة لتقــوم
زوجتــه بإرضاعــه فــكان بمثابــة والــده ،وكان يقــول لــه“ :أن ابنــك ســيكون لــه شــأن
عظيــم يف خدمــة اإلســام واملســلمني”؛ فــرد عليــه ذات مــرة“ :إن شــاء اللــه يكــون
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هــو ولــدي” ،فقــال لــه اإلمــام ابــن الســنويس“ :يــا أخينــا حســن هــو ولــدك كررهــا
ثالثــاً” ،وملــا انتصــف عــام  1261هجريــة املوافــق  1845م انتقــل الســيد محمــد بــن
عــى الســنويس إىل درنــة ،وكانــت بلــدة جميلــة ذات مناظــر جذابــة بهــا مقابــر كثــر
مــن الصحابــة والتابعــن الشــهداء وتبعــد عــن مدينــة البيضــاء رشقــا ً بحــوايل 100
كــم ،وهنــاك ولــد األخ الشــقيق الوحيــد للســيد املهــدي وهــو الســيد الرشيــف يف شــهر
رمضــان ســنة  1262هجريــة املوافــق لســنة 1846م (.)3
ثاني ًا :تربية ال�سيد املهدي وتعليمه وم�شايخه:
يذكــر اإلمــام ابــن الســنويس أنــه قــد ســمي ابنــه محمــد املهــدي ،ألنــه ال يحيــد
بأســماء أبنائــه عــن اســم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لكنــه يجعلهــم مختلفــن يف
األلقــاب والكنــى ،وأنــه مــا ســماه باملهــدي إال ليحــوز أنــواع الهدايــة ،ثــم ســمى ابنــه
الثانــي شــقيق الســيد املهــدي محمــد الرشيــف ليحــوز أنــواع الــرف وقــد تعهــد ولديــه
بالرعايــة الحســنة والرتبيــة اإلســامية ،مــدركا ً بوضــوح الــدور الــذي كان عليهمــا
أن يقومــا بــه ،وقــد كان عــى اتصــال دائــم أثنــاء اقامتــه بالحجــاز يف الفــرة الثانيــة
(1846م ـ  )1854عــى اتصــال باإلخــوان يف البيضــاء ودرنــة الذيــن عهــد إليهــم باإلرشاف
عــى تربيــة ولديــه ،وعندمــا بلــغ الســيد املهــدي الخامســة مــن عمــره ســنة 1847م،
أرســل ملــن يكلفــه مــن إخــوان السنوســية بــأن يدخلــوه إىل مدرســة تعليــم القــرآن،
وأن يعلمــوه الوضــوء والصــاة ،فقامــوا بمــا أمرهــم بــه ،وعندمــا وصــل إىل منتصــف
الســابعة مــن عمــره أمرهــم بــأن يرســلوا إليــه ابنــه مــع زوج خالتــه؛ ليكمــل تعليمــه
يف الحجــاز ،ولــم يعــد إىل الجغبــوب إال بعــد اســتقرار والــده قبلــه فيهــا وذلــك حــواىل
سنــــة 1857م (.)4
عندمــا قــدم الســيد املهــدي إىل الحجــاز ووصــل إىل املدينــة املنــورة اجتمــع بوالــده
هنــاك اإلمــام ابــن الســنويس الــذي لــم يــره منــذ كان طف ـاً وليــداً ،فــر بــه والــده
رسورا ً عظيمـاً ،وطلــب لــوح قراءتــه الــذي يحفــظ منــه القــرآن الكريــم فوجــد مكتوبـا ً
يف أولــه“ :وإنــك لعــى خلــق عظيــم” فبلــغ منــه الــرور مبلغـا ً عظيمـا ً واســتبرش بذلــك
وصــار اإلمــام الســنويس كلمــا دخــل عليــه واحــد مــن إخوانــه يخــره بذلــك ،ثــم طلــب
مــن القائمــن عــى الروضــة الرشيفــة أن يــزوروه جــده األكــر صــى اللــه عليــه وســلم
ففعــل بعــض خــدام الروضــة ذلــك؛ وهــم املتولــن للزيــارة ،وأدخلــوه تحــت ســتارة
الرضيــح ولقنــه شــيخهم مــا عنــده مــن دعــاء يناســب املقــام ،ثــم زوروه األماكــن
املباركــة باملدينــة املنــورة مثــل :مســجد املائــدة ،ومســجد القبلتــن وغريهمــا ،وختمــوا
الزيــارات بزيــارة قــر أســد اإلســام وســيد الشــهداء حمــزة بــن عبــد املطلــب ريض اللــه
عنــه (.)5
يف منتصــف الســابعة مــن عمــر الســيد املهــدي أمــر والــده اإلمــام محمــد بــن
عــى الســنويس الــذى كان مقيم ـا ً يف الحجــاز منــذ ســنة  1262هجريــة املوافــق 1846م
بــأن يلحــق بــه ابنــه املهــدي هنــاك وعندمــا وصــل إليــه عهــد بــه إىل نخبــة مــن علمــاء
وإخــوان الطريقــة السنوســية ليواصلــوا تعليمــه وتربيتــه عــى املبــادئ والثقافــة
اإلســامية وغريهــا مــن العلــوم الســائدة يف عــره؛ وقــد تلقــى أغلبهــا عــل يــد والــده
وإخوانــه مــن العلمــاء فأكمــل حفــظ القــرآن عــى يــد الشــيخ هاشــم الســفاقىس وعــن
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الشــيخ ســيدى مديــن ،وأخــذ علــوم التفســر والتصــوف عــن والــده ابــن الســنويس،
وعلــوم اللغــة واألدب عــن الشــاعر القديــر محمــد أبوســيف ،وعلــوم الحديــث وأصــول
الديــن عــن الشــيخ العالمــة أحمــد عبــد القــادر الريفــي ،فــرع يف ســائر هــذه العلــوم
وغريهــا ولكنــه كان ميــاال ً لالعتنــاء والتفــوق يف علــوم القــرآن وتفســره (.)6
لقــد أظهــر الســيد املهــدي منــذ صبــاه وهــو يتلقــى العلــوم عــن مشــائخه
شــغفا ً كبــرا ً بالعلــم فانكــب عليــه بــكل جديــة وحــرص ،وكان ذا ذكاء وقــاد وهمــة
عاليــة تقيـا ً ورعـا ً منــذ ريعــان شــبابه ،وبفضــل كل ذلــك وغــره احتــل مكانــة رفيعــة
يف أفئــدة محبيــه مــن اإلخــوان ومريــدي الطريقــة السنوســية ،وممــا زادهــم حب ـا ً لــه
أنــه كان يســر عــى نهــج والــده املؤســس للطريقــة يأمــر باملعــروف وينهــى عــن
املنكــر ،ويحــرص عــل نــر العلــوم بــن فئــات املســلمني متبعـا ً للكتــاب والســنة عامـاً
بهديهمــا ،هينــا ً لينــا ً يف نصــح النــاس وارشــادهم (.)7
ثالث ًا� :صفات ال�سيد املهدي ومكانته االجتماعية:
كانــت لــدى الســيد املهــدي الســنويس جاذبيــة شــخصية عظيمــة يشــعر بهــا كل
مــن جالســه أو اقــرب منــه ،ولــد عظيم ـا ً ألب عظيــم أجــرى اللــه عــى يديــه وقائــع
ومواقــف عظيمــة وقــام بإصالحــات جســيمة وحتــى وهــو يف حجــر والــده صبيا ً وشــابا ً
صغــرا ً كان والــده اإلمــام ابــن الســنويس يجلــه ويحرتمــه ويقدمــه عــى نفســه ويعــى
مــن شــأنه؛ حتــى أنــه كان يقــول“ :نحــن مــن اتبــاع املهــدي” قبــل أن يظهــر مــن
ابنــه علــم أو عمــل متميــز ،وقــد تبــوأ مــكان والــده بعــد وفاتــه بيــر وســهولة وهــو
لــم يتجــاوز بعــد السادســة عــر مــن عمــره ،فــكان ذا عقــل راجــح لــم يعــرف مــن
ترصفاتــه طيــش الشــباب وال أبهــة الحــكام وغطرســتهم ،كان متواضعـا ً زاهــدا ً يقــدره
إخــوان السنوســية ومريديهــا غايــة التقديــر ،وهــذه املهابــة والكاريزمــا الشــخصية لــم
ينلهــا فقــط بجــده يف طلــب املعــاىل وجهــاده يف ســبيل اللــه وال مــال والجــاه بــل كانــت
أيض ـا ً بتوفيــق مــن اللــه وفضلــه (.)8
وصفــه ابــن اخيــه وتلميــذه املقــرب الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس بأنــه كان
يقصــد يف مشــيه ويتواضــع ،ال يقــول إال حق ـا ً عندمــا يتكلــم ولكــن لســانه فيــه ثقــل
يف بعــض الكلمــات ،وهــو مــن أكمــل النــاس ورع ـا ً وأكثرهــم زهــداً ،قــد جعــل وقتــه
عامــرا ً بذكــر اللــه فلــم يكــن ينــام يف غالــب وقتــه إال ثــاث ســاعات والباقــي يقضيهــا يف
العبــادة والذكــر وترصيــف أمــور الزوايــا ،كان عاملـا ً حليمـا ً شــفوقا ً ال يحقــر أحــدا ً يقوم
لــكل مــن يأتــي ملقابلتــه بتواضــع خاشــع لربــه باملؤمنــن رؤوف رحيــم ممــا يــدل عــى
اقتدائــه بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم ذا ســكينة ووقــار ،شــديد الحيــاء ال يســتقبل
أحــدا ً بمــا يكــره ،ذا هيبــة عظيمــة مــن أســخى النــاس وأكرمهــم (.)9
وقــد أدرك األوربيــون مبكــرا ً خطورة الســيد املهــدي عىل مشــاريعهم االســتعمارية
نظــرا ً ملــا كان يتمتــع بــه مــن مكانــة يف قلــوب النــاس ،بــل كانــوا ينظــرون إىل الحركــة
السنوســية عمومـا ً كأشــد الطوائــف اإلســامية تمســكا ً بمبادئهــا ،وهــى التــي يخشــون
منهــا أشــد مــن غريهــا ،إذ كان لهــا شــيخ ـ حســب رأيهــم ـ ذو دهــاء عظيــم ينظــر لــه
بعــض كتــاب اوروبــا كجامــع لوحــدة املســلمني ،فكمــا يقــول باحــث منهــم“ :الطريقــة
أو الحركــة السنوســية تعتمــد قبــل كل يشء عــى ســلطانها الروحــي الخــاص ،وذلــك
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يف فــرض ســيطرتها املعنويــة عــى جــزء مــن الشــعوب التــي دانــت باإلســام وخاصــة
تلــك التــي تفاعلــت مــع دعوتهــا لإلصــاح الدينــي عــن اقتنــاع وعقيــدة ،ولــم يلجــأ
السنوســيون تحــت قيــادة الســيد املهــدي بــل ومــن قبلــه وبعــده إىل قــوة الســاح مــن
أجــل فــرض تعاليــم دعوتهــم ،لقــد كانــت مكانــة وســمعة قــادة هــذه الطريقــة كفيلــة
بتوطيدهــا يف النفــوس والقلــوب قبــل كل يشء” (.)10
املبحث الثاين :دور ال�سيد املهدي يف قيادة الطريقة ال�سنو�سية
ســيتطرق هــذا املبحــث إىل املنظومــة القياديــة التــي اعتمــد عليهــا الســيد املهــدي
يف تســيري وإدارة أمــور الطريقــة السنوســية وزواياهــا ،كمــا ســركز عــى املنظومــة
الرتبويــة ثــم االقتصاديــة التــي أهتــم بهــا الســيد املهــدي ليديــر مــن خاللهــا مهــام
عملــه ،وكيــف نجــح إىل حــد مــا يف تجنــب االحتــكاك املبــارش مــع القــوى السياســية
املهيمنــة ســواء يف ليبيــا أو األقاليــم املحيــط بهــا.
�أو ًال :املنظومة القيادية لدى ال�سيد املهدي:
بعــض النــاس يولــدون قــادة بالفطــرة ،فهــم لــم يدخلــوا معاهــد عليــا أو كليــات
إلعــداد القــادة ،وإنمــا جاءتهــم القيــادة تلقائيـا ً مــن ذاتهــا ،وخدمتهــم البيئــة واملجتمــع
مــن حولهــم والزمــان الــذي ظهــروا فيــه ليصبحــوا قــادة يــؤدون الــدور املنــاط بهــم؛
والســيد املهــدي هــو مــن هــذا الطــراز الرفيــع مــن النــاس.
عندمــا تــوىف اإلمــام الســيد محمــد بــن عــي الســنويس كان كثــر مــن كبــار
إخــوان الطريقــة السنوســية مقيمــون بالجغبــوب؛ منهــم :الســيد عــي عبــد املــوىل،
والســيد عمــران بــن بركــة الفيتــوري ،والســيد أحمــد الريفــي ،والســيد فالــح الظاهــري،
والســيد أبوســيف مقــرب ،والســيد محمــد بــن حســن البســكري ،والســيد محمــد املدنــي
التلمســاني ،وأيضــا ً بعــض مــن مشــائخ الزوايــا السنوســية؛ ومنهــم :الســيد حســن
الغريانــي ،والســيد عمــر األشــهب ،والســيد مصطفــى املحجــوب ،والســيد عبــد الرحيــم
املغبــوب ،وهــؤالء هــم مــن أعلنــوا وفــاة الســيد الســنويس ،وكان مــن بــن الحارضيــن
أيض ـا ً الســيد عبــد املتعــال ابــن الســيد أحمــد بــن إدريــس األكــر شــيخ الفقيــد الســيد
محمــد بــن عــي الســنويس ،وتوجــه جميــع هــؤالء الســادة املشــائخ والعلمــاء لتقديــم
واجــب العــزاء للســيد املهــدي ،وشــقيقه الســيد الرشيف باســم كافــة اإلخــوان ،وملبايعته
شــيخا ً للطريقــة السنوســية خلفـا ً لوالــده الفقيــد باعتبــاره وريثـا ً باســتحقاق لقيــادة
الطريقــة السنوســية ،واســتمر العمــل يف الجغبــوب والزوايــا السنوســية كمــا كان عليــه
األمــر ســابقاً ،وبقــى رؤســاء الزوايــا يف مراكزهــم يــؤدون مهامهــم باهتمــام وأمانــة
واخــاص تحــت قيــادة الســيد املهــدي (.)11
كان الســيد املهــدي يف مقتبــل عمــره شــابا ً صغــرا ً يف السادســة عــر مــن عمــره
عندمــا بويــع كخليفــة لوالــده لقيــادة الطريقــة السنوســية ،ورغــم هــذا فقــد بويــع
ملكانتــه لــدى مجلــس إدارة الزوايــا السنوســية املكــون مــن كبــار اإلخــوان وأيضــا ً
مشــائخ الزوايــا السنوســية ،وذلــك درءا ً ألي خــاف عــى قيــادة الطريقــة إن تــم اختيــار
غــره ،وكان نظــام إدارة الزوايــا مــن الجغبــوب الــذي أقامــه اإلمــام املؤســس قوي ـا ً ال
يتطــرق إليــه الضعــف؛ فــكل عضــو وفــرد مســؤول عــن عملــه يأتمــر بالواجــب قبــل
أوامــر الســيد املهــدي ،الــذي كان حينهــا مجــدا ً يف إتمــام تحصيــل علومــه ،خاصــة عــى
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يــد شــيخه العالمــة عمــران بــن بركــة الفيتــوري والعالمــة أحمــد عبــد القــادر الريفــي،
ومــع هــذا فقــد كان يجمــع املســؤولني منهــم متــى مــا دعــت الــرورة لذلــك ،ويطلــع
عــى التقاريــر والخطابــات الــواردة مــن رؤســاء الزوايــا ،ويأمــر بالــرد عليها ،ويســتقبل
عامــة الزائريــن كل يــوم جمعــة ،ويف غــره يســتقبل فقــط كبــار اإلخــوان ورؤســاء
الزوايــا القادمــن للجغبــوب أو وكالئهــم ومبعوثيهــم ،ولكــن منــذ ســنة 1280هـــ املوافق
1864م ببلوغــه العرشيــن مــن عمــره تــوىل بنفســه جميــع تلــك األعمــال مبــارشة
املتعلقــة بداخــل الجغبــوب وخارجهــا (.)12
ثاني ًا :املنظومة الرتبوية التعليمية حتت قيادة ال�سيد املهدي:
يف إحــدى رســائل الســيد محمــد بــن عــي الســنويس إىل أحــد إخوانــه يقــول فيهــا:
“والوصيــة لكــم بالوقــوف يف بــاب اللــه بالجــد واالجتهــاد ،وداللــة الخلــق إىل ســبيل
الرشــاد بالقــول والعمــل والتخــي عــن التوانــي والكســل” ( .)13ويف رســالة أخــرى لــه
يقــول فيهــا“ :هــذه الوظيفــة أقامنــا اللــه عليهــا تنبيــه الغافــل ونعلــم الجاهــل ونرشــد
الضــال” ( .)14وهــذا هــو الجوهــر واملبــدأ األول للمنظومــة الرتبويــة تحــت قيــادة الســيد
املهــدي اقتــداء بوالــده الشــيخ املؤســس للطريقــة السنوســية.
كانــت زاويــة الجغبــوب مــن أوســع الزوايــا السنوســية عمرانــا ،حيــث اقيمــت
بهــا مســاكن لطــاب القــرآن والعلــوم الرشعيــة اإلســامية ،ومســاكن لإلخــوان وخاصــة
األســاتذة املرشفــن عــى تعليــم الطــاب كمــا شــيد بهــا ذلــك املســجد الــذي كان مــن
أعظــم املســاجد اإلســامية الليبيــة أثــرا ً يف عــره ،وعنــد عرصــات هــذا املســجد كانــت
تــدرس مختلــف العلــوم ،وهــذه البنيــة التعليميــة األساســية هــي ممــا ورثــه الســيد
املهــدي وعمــل عــى تطويرهــا لخدمــة املســلمني وتعليمهــم(.)15
كانــت منظومــة الرتبيــة والتعليــم يف زاويــة الجغبــوب معــدة بطريقــة ال يتطــرق
إليهــا الخلــل كــي تكــون قــدوة ومثــاال ً يحتــذى بــه الزوايــا السنوســية األخــرى؛ فقــد
تــم تقســيم طلبــة املــدارس القرآنيــة إىل أقســام تتناســب مــع ســن كل منهــم ومســتواه
يف التحصيــل العلمــي ،وكل قســم يقــوم عليــه معلــم كان يدعــى فقيه ـاً ،ويــرف عــى
هــؤالء املعلمــن مراقــب يتابــع أحــوال هــؤالء املعلمــن وطلبتهــم ،ويتــم إجــراء اختبارات
لطلبــة القــرآن بوســائل متعــددة ومحكمــة ال مجــال للتالعــب فيهــا مــع أنــه ال أحــد
منهــم يفكــر يف ذلــك ،ومــن بــن هــذه الوســائل تكليــف بعــض الطلبــة الحفــاظ مــن
ذوي الخطــوط الجميلــة بكتابــة مخطوطــات للمصاحــف تحــت إرشاف لجنــة خاصــة،
ومنهــا تــوىل بعــض الطلبــة مــن حافظــي القــرآن إمامــة املصلــن يف صلــوات النوافــل
لي ـاً وخاصــة يف صــاة القيــام بشــهر رمضــان املبــارك ،و كانــت تبلــغ اســماء الطلبــة
الناجحــن إىل الســيد املهــدي فيــأذن لهــم بمقابلتــه التــي يعتربونهــا بمثابــة أعــى
الجوائــز وشــهادات التحصيــل ،ثــم يتــم نقلهــم للمســتوى التــايل وهــو املعهــد الرشعــي
املتقــدم بعــد أن يكونــوا قــد تحصلــوا مــع حفــظ القــرآن عــى قســط مــن العلــوم
الدينيــة كمبــادئ الفقــه والتوحيــد وعلــوم اللغــة العربيــة كالنحــو والــرف وغريهــا
مــن مبــادئ العلــوم (.)16
عقــب إتمــام الطالــب يف زاويــة الجغبــوب دراســته املتقدمــة يتــم إبــاغ الســيد
املهــدي بذلــك ،والــذي يأمــر بتوزيــع الطلبــة الخريجــن عــى وظائــف ومهــام متعــددة
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حســب كفاءاتهــم ومــا يــراه الســيد املهــدي مالئم ـا ً لهــم ،فمنهــم مــن يتــم االحتفــاظ
بــه كمعلــم مــن ضمــن أســاتذة معهــد الجغبــوب العــايل ليكونــوا مــن طبقــة العلمــاء،
ومنهــم مــن يتــم تعينــه شــيخا ً إلحــدى الزوايــا السنوســية أو نائبــا ً لشــيخ ،ومنهــم
يتــم تكليفــه بمهــام علميــة أو سياســية أو اجتماعيــة ،ومنهــم مــن يتــم ايفــاده لبعــض
املناطــق داعي ـا ً لديــن اللــه ومبــرا ً بــه وغريهــا مــن األعمــال الجليلــة (.)17
ثالث ًا :املنظومة االقت�صادية والإدارية حتت قيادة ال�سيد املهدي:
اســتمرت زاويــة الجغبــوب مركــزا ً رئيس ـا ً للطريقــة والحركــة السنوســية بعــد
وفــاة اإلمــام املؤســس الســيد محمــد بــن عــي الســنويس؛ وذلــك مــدة بقــاء الســيد
املهــدي فيهــا والتــي اســتمرت لنحــو مــن ســت وثالثــن عامـا ً (1276هـــ – 1313هـــ)
املوافــق (1859م – 1895م) حيــث هاجــر بعدهــا إىل واحــة الكفــرة ،لقــد قــام الســيد
املهــدي بقيــادة الطريقــة والحركــة السنوســية طــول تلــك الفــرة وأرشف عــى ســر
العمــل بزواياهــا املتعــددة داخــل وخــارج ليبيــا ،وقــد ســاعده يف ذلــك مجلــس أعــى
مــن كبــار اإلخــوان بعضهــم كانــوا مــن إخــوان والــده وأســاتذة الســيد املهــدي نفســه
كالعالمــة عمــران بــن بركــة الفيتــوري والعالمــة أحمــد عبــد القــادر الريفــي ،وكان هــذا
املجلــس بمثابــة قمــة الهــرم اإلداري أمــا قاعدتــه فهــي الزوايــا السنوســية املتعــددة
يف كل مــكان ،وكان هــذا املجلــس يضــم أبــرز وأهــم مشــايخ الزوايــا أيضــاً ،ويجتمــع
ســنويا ً يف الجغبــوب للنظــر يف األمــور الهامــة واالســراتيجية تحــت رئاســة الســيد
الرشيــف شــقيق الســيد املهــدي؛ الــذي كان يعــرض قــرارات هــذا املجلــس عــى الرئيــس
األعــى الســيد املهــدي العتمادهــا (.)18
إضافــة إىل الجانــب العلمــي بــرز يف الجغبــوب كعاصمة للحركــة السنوســية جانب
اقتصــادي هــام تمثــل يف االهتمــام بالزراعــة وبعــض املهــن الصناعيــة ،إذا انتظمــت
أنشــطة صناعيــة بســيطة يحتاجهــا ســكان الجغبــوب وغريهــم كالحــدادة والنجــارة
والدباغــة والخــرازة والخياطــة وصناعــة البنــاء ،وتجليــد الكتــب ،وإصــاح األســلحة
ومنتجــات األليــاف ونبــات الحلفــاء ،وكان طــاب مدرســة الجغبــوب القرآنيــة ومعهدهــا
العــايل يتدربــون عــى هــذه املهــن ضمــن برنامجهــم التعليمــي إلنتــاج متخصصــن يف
هــذه املهــن الصناعيــة ،وخاصــة يــوم الخميــس مــن كل أســبوع ،ولــكل قســم مــن
أقســام التدريــب عــى هــذه املهــن مراقــب ومــرف خــاص بهــا يرفــع تقاريــره إىل
حاكــم الجغبــوب الســيد عــى عبــد املــوىل الــذي يعمــل تحــت قيــادة الســيد املهــدي،
واألمــر امللفــت للنظــر أن الســيد املهــدي بعــث ذات مــرة إىل شــيخ زاويــة “الطيلمــون”
لريســل إليــه كميــة مــن تــراب مخصــوص يوجــد هنــاك قيــل أنه يصلــح إلنتــاج البــارود
إلجــراء تجــارب عليــه للتأكــد مــن ذلــك ،ممــا يــدل عــى إمكانيــة وجــود مصنــع رسى
للبــارود يف الجغبــوب بعيــدا ً عــن أعــن الحــكام العثمانيــن األتــراك حينهــا (.)19
يــر زعمــاء الطريقــة السنوســية دائمـا ً عــى أن تتــوىل زواياهــا ســد احتياجاتها
عــن طريــق الزراعــة وتربيــة الحيوانــات يف أوقــاف الزاويــة اململوكــة لهــا وال يعتمــدون
كمــا تفعــل بعــض الطــرق الصوفيــة األخــرى عــى الصدقــات ،أمــا الزاويــة الرئيســية
زاويــة الجغبــوب فنظــرا ً ملحدوديــة مواردهــا فإنهــا تعتمــد إىل درجــة كبــرة عــى املــوارد
الفائضــة التــي ترســلها لهــا زوايــا برقــه كل عــام وغالبيتهــا مــن الســلع واملــوارد
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العينيــة ،وللزاويــة عــادة أمــاك مــن األرايض الزراعيــة واآلبــار الجوفيــة وآبــار تجميــع
ميــاه األمطــار ،وللمقيمــن فيهــا حــق االســتثمار يف قطعــة أرض كافيــة مــن ممتلــكات
الزاويــة؛ لكــن الحــق لهــم يف امتالكهــا بــل االنتفــاع فقــط بهــا ،وتــرف الزاويــة عــى
الفقــراء املحيطــن بهــا الوقــف الــذي تحصــل عليــه إمــا بالهبــة والتــرع أو الــراء أو
إحيــاء األرايض البــور أو امتــاك األرايض املتنــازع عليهــا بــن القبائــل واألفــراد بــرىض
األطــراف املتنازعــة عليهــا ،وتبنــي الزوايــا باملجهــود الذاتــي بالتــرع بيــوم عمــل مــن
طــرف مجاوريهــا وكذلــك يــوم حــرث أو حصــاد تربعـا ً دون مقابــل ألنهــا مــا أقيمــت إال
ملصالحهــم وتنميــة مناطقهــم (.)20
رابع ًا :جتنب ال�سيد املهدي لالحتكاك بالقوى ال�سيا�سية:
كانــت املنظومــة العامــة للحركــة السنوســية التــي تــوىل الســيد املهــدي
قيادتهــا خــال الحقبــة (1859م – 1902م) مهــددة بالقضــاء عليهــا مــن خــال
تدخــل القــوى السياســية املهيمنــة عــى ليبيــا ومعظــم الوطــن العربــي يف تلــك الفــرة
وهــي االمرباطوريــة العثمانيــة الرتكيــة ،فقــد كان االتــراك يخشــون مــن أثــر الطريقــة
السنوســية عــى الشــعوب العربيــة واملجتمعــات اإلســامية وخاصــة ليبيــا ،وكان حــكام
أوروبــا املســيحيون يخشــون بدورهــم مــن هــذه الحركــة السنوســية التــي كانــت تميــل
إىل الحريــة والجهــاد ضــد أعــداء الديــن والوطــن ،وألن مــروع الحركــة السنوســية كان
يهــدف إىل تكويــن مجتمــع قــوي قــادر عــى الصمــود واملواجهــة وذلــك ال يكتمــل إال
بتجنــب الســيد املهــدي مرحلي ـا ً لــكل احتــكاك مــع هــذه القــوى السياســية الخطــرة
عــى مرشوعــه داخليــا ً وخارجيــاً.
كــرس الســيد املهــدي جــل جهــوده للبنــاء الداخــي للحركــة السنوســية ،وكان
النهــج الــذي اعتمــده نهجــا ً حكيمــا ً ببعــده عــن االحتــكاك بتلــك القــوى السياســية
املحيطــة بــه قــدر املســتطاع ،وكان يف ذلــك يرتســم خطــى والــده مــن قبلــه ،وتمثلــت
تلــك القــوى املحيطــة يف قوتــن رئيســيتني إحداهمــا الدولــة العثمانيــة الرتكيــة العتيــدة
واألخــرى تلــك الــدول األوروبيــة الطامعــة يف مزيــد مــن االســتعمار والهيمنــة ،فواجــه
الســيد املهــدي كليهمــا بســاح العزلــة وعــدم االحتــكاك ،فلــم يعاديهمــا ويف الوقــت ذاتــه
لــم يتحالــف مــع أي منهمــا ،قاصــدا ً مــن وراء ذلــك تجنــب املشــاكل والخالفــات التــي
تنشــأ عــادة نتيجــة للعــداء أو التحالــف مــع الــدول الكــرى ،وكان راغبــا ً يف التفــرغ
إلنجــاز مرشوعــه القائــم عــى نــر الدعــوة وتعزيــز قــوة الحركــة السنوســية الفتيــة،
ولهــذا فقــد وجــه معظــم اهتمامــه للعمــل داخــل الحركــة ذاتهــا ،وكان مــن أهدافــه بناء
قــوة ماديــة للحركــة السنوســية تمكنــه مــن الدفــاع عليهــا ومواصلــة نــر دعوتــه
بــن قبائــل الصحــراء الكــرى وخاصــة تلــك القبائــل الوثنيــة األفريقيــة (.)21
أخــذت الخالفــة العثمانيــة تهتــم كثــرا ً بشــأن وأعمــال الســيد املهــدي وانتشــار
نفــوذه الروحــي والســيايس ،وكان الحــكام العثمانيــون يرون يف هــذا النفوذ خطــرا ً عليهم
يف مقبــل األيــام ،ال يف ليبيــا فحســب بــل ويف ســائر أنحــاء العالــم العربــي واإلســامي،
ومــن جهــة أخــرى أخــذت الــدول األوروبيــة تضغــط سياســيا ً عــى العثمانيــن للحــد
مــن نفــوذ الســيد املهــدي؛ إذ كانــت تحســب للســيد املهــدي حســابا ً عظيم ـاً؛ ودفعــت
الحــكام العثمانيــن مــن خــال تقاريرهــا الدبلوماســية للتوجــس أكثــر مــن الحركــة
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السنوســية ،ففرنســا كانــت تخــى منــه ومــن حركتــه عــى مســتعمراتها األفريقيــة
خاصــة جنــوب الصحــراء ،وبريطانيــا كانــت تعتــر الســيد املهــدي خطــرا ً عــى نفوذهــا
يف الــرق العربــي ،أمــا إيطاليــا التــي كانــت تحــر نفســها الســتعمار ليبيــا عندمــا
تســنح لهــا الفرصــة فقــد اصبحــت تخــى الخطــر املقبــل املتمثــل يف الســيد املهــدي
عــى مطامعهــا االســتعمارية يف األرايض الليبيــة باعتبــاره قائــد طريقــة صوفيــة ذات
قــوة قــد تســتطيع الصمــود يف وجــه طغيانهــا (.)22
املبحث الثالث :تطور الطريقة ال�سنو�سية يف عهد ال�سيد املهدي
يتطــرق هــذا املبحــث إىل توســع الطريقــة السنوســية ،ودواعــي انتقالهــا مــن
الجغبــوب إىل الكفــرة ثــم تشــاد خــال الســنوات االخــرة مــن القــرن التاســع عــر
امليــادي ،وأســباب الصــدام مــع الفرنســيني يف تشــاد ،وتطــور الطريقــة إىل حركــة جهــاد
ومقاومــة لالســتعمار بامتيــاز ،ثــم اخــرا ً خاتمــة حياتــه.
�أو ًال :تو�سع الطريقة ال�سنو�سية وانت�شار زواياها:
نمــت الطريقــة السنوســية يف عهــد الســيد املهــدي حتــى قــدر بعــض الباحثــن أن
عــدد زواياهــا قــد تضاعــف إىل أكثــر مــن أربعــة أضعــاف ،وقــد انتــرت هــذه الزوايــا يف
كافــة أنحــاء الصحــراء الكــرى يف ليبيــا بمختلــف أقاليمهــا ،وىف مــر ،وجنــوب تونــس،
وكذلــك يف اقليــم واداى بتشــاد ،وذلــك بعــد انتشــارها الســابق والالحــق يف اقليــم الحجــاز
مــن الجزيــرة العربيــة ،ومــن املالحــظ أن معظــم هــذا االنتشــار كان يف مناطــق القبائــل
البدويــة ،وذلــك لتوفــق الحركــة السنوســية مــع بســاطة حيــاة املجتمعــات القبليــة
واحتياجهــا الشــديد لهــذه الحركــة وزواياهــا التــي أعــادت املســلمني إىل طبيعــة دينهــم
الفطريــة األوىل ،وإىل الســنة النبويــة الصحيحــة (.)23
إن مــن بــن عوامــل انتشــار الحركــة السنوســية وزواياهــا يف اماكــن عديــدة مــا
يتعلــق بالســيد املهــدي نفســه؛ إذ تجــاوزت املــدة التــي قضاهــا قائــدا ً وشــيخا ً وإمام ـا ً
للطريقــة السنوســية األربعــن عامــا ً (1859م– 1902م) أي ضعــف مــا قضــاه والــده
اإلمــام املؤســس للطريقــة والحركــة السنوســية ،وهكــذا تمكــن الســيد املهدي مــن تركيز
جهــوده يف اســتكمال مــا بــدأه والــده ،وقــد توفــر لديــه متســع مــن الوقــت لتوطيــد
دعائــم هــذا النظــام مــن ناحيــة؛ والتعــرف عــى معظــم قبائــل الصحــراء ونــر الدعــوة
فيمــا بينهــا مــن ناحيــة أخــرى (.)24
إن سياســة الســيد املهــدي ووالــده قبلــه املتعلقــة بالبعــد عــن مناطــق تركــز
الســلطة العثمانيــة الرتكيــة وتجنــب االحتــكاك بالدولــة العثمانيــة ،وكذلــك تجنــب
االحتــكاك بالــدول االســتعمارية يف بدايــة األمــر جعلــه ينجــو مــن تدخالتهــم يف أعمالــه
إىل حــد بعيــد ،مــا مكنــه مــن حــر معظــم اهتمامــه يف نــر الدعــوة السنوســية يف
الصحــراء ،ونجاحــه بشــكل خــاص يف إدخــال العديــد مــن القبائــل اإلفريقيــة الوثنيــة يف
اإلســام ،فض ـاً عــن تصحيــح عقيــدة وســلوك القبائــل العربيــة املســلمة بمــا يتوافــق
مــع الــرع الحنيــف ،وقــد كانــت ثقافتــه وعلمــه وأخالقــه وصفاتــه الشــخصية
املحببــة الرائعــة ســببا ً يف اقبــال القبائــل البدويــة وســكان الصحــراء عليــه ،وهــم
مــن كان يشــكلون غالبيــة الســكان يف االقليــم واملناطــق التــي انتــرت فيهــا الحركــة
السنوسيــة (.)25
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ثاني ًا :دواعي انتقال ال�سيد املهدي من اجلغبوب �إىل الكفرة:
كان اإلمــام املؤســس محمــد بــن عــي الســنويس يســأل بعــض إخوانــه مــن قبيلة
الزويــة عــن الكفــرة ومنهــم الشــيخ عقيلــة الــزوي؛ وقــال لــه ذات مــرة“ :البــد لنــا
مــن زاويــة تبنــى فيهــا ,وأن تتــوىل قبيلــة الزويــة أمرهــا” ,وهكــذا بنيــت زاويــة الجــوف
بالكفــرة بأمــر مــن األمــام األول املؤســس ,وعندمــا فكــر الســيد املهــدي يف االنتقــال
مــن الجغبــوب إىل الكفــرة نفــذ ذلــك عــى وجــه الرسعــة ,فجمــع إبــا كثــرة للنقــل,
واســتدعى خــراء الطــرق بالصحــراء ,يــوم االثنــن  19شــوال 1312هـــ املوافــق ســنة
1895م ،ثــم جمــع معظــم ســكان الجغبــوب لتوديعهــم وتزويدهــم بنصائحــه وتوجيهاته
الحكيمــة ،ثــم انطلــق إىل الكفــرة ,تــاركا ً ســكان الجغبــوب يف غايــة الحــزن واألســف عىل
فراقــه ،وهكــذا أصبحــت الكفــرة املركــز والعاصمــة الجديــدة للزوايــا السنوســية (.)26
يشــر الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس إىل أنــه مــن بــن الدواعــي وراء هجــرة
اإلمــام املهــدي مــن الجغبــوب إىل الكفــرة كثــرة الجواســيس الذيــن اصبحــوا يــرددون
عــى الجنــوب؛ إمــا مــن الدولــة العثمانيــة أو الرحالــة األجانــب الذيــن أخــذوا يكتبــوا
العديــد مــن التقاريــر إىل حكوماتهــم عــن الدعــوة السنوســية ونشــاطاتها ســواء يف
أقاليــم أفريقيــا الشــمالية أو غريهــا ,ومــن أجــل ذلــك انتقــل الســيد املهــدي باعتبــاره
قائــدا ً وشــيخا ً وإمامـا ً للطريقــة السنوســية جنوبـا ً إىل الكفــرة؛ وذلــك حتــي يبتعــد عــن
مراقبــة الجواســيس ويتفــرغ لنــر الدعــوة السنوســية التــي تدعــو لعــودة الديــن
الصحيــح والســلوك القويــم ,ولكــي ينظــم تجــارة القوافــل وينشــطها بمجــرد وجــوده
هنــاك (.)27
كانــت الدولــة العثمانيــة تتوجــس مــن رسعــه انتشــار الطريقــة السنوســية يف
ليبيــا وشــمال أفريقيــا ,وذلــك الــوالء العجيــب الــذي تكنــه القبائــل البدوية للســيد املهدي
وطريقتــه أكثــر مــن والئهــم للخالفــة العثمانيــة ذاتهــا .وممــا زاد الخلفــاء العثمانيــون
خشــية عــى خشــية مــن الحركــة السنوســية كــون مشــائخها مــن العــرب األرشاف .وقد
زاد الطــن بلــة التقاريــر العديــدة التــي كان يكتبهــا الساســة والدبلوماســيون األجانــب
خاصــة الفرنســيني والربيطانيــن ويبعثوهــا إىل حكومــة البــاب العــايل يحذرونهــم فيهــا
مــن خطــورة انتشــار الحركــة السنوســية يف ليبيــا ومناطــق شــمال أفريقيــا ,والواقــع
أنهــم هــم مــن كانــوا بأنفســهم يخشــون مــن السنوســيني عــى توســعهم االســتعماري
ومــد مناطــق نفوذهــم هنــاك.
ثالث ًا :ا�سباب اال�صطدام مع قوات اال�ستعمار الفرن�سي:
يرجــح بعــض الباحثــن أن اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس غــادر موطنــه األول
الجزائــر قبــل احتاللهــا بحــوايل عــر ســنوات ،وعندمــا غــزت فرنســا الجزائــر ســنة
1830م كان مقيمـا ً يف الحجــاز ،وعندمــا عــاد مــن هنــاك كان ينوي زيــارة بــاده الجزائر،
ولكــن الفرنســيني الذيــن كانــت لديهــم معلومــات عــن خطورتــه عليهــم ودعوتــه للجهاد
ضــد كل غاصــب لبــاد املســلمني حاولــوا الغــدر بــه عنــد الحــدود التونســية الجزائريــة،
فبمجــرد وصولــه إىل بلــدة قابــس جاءتــه األخبــار بــأن فرنســا بثــت جواسيســها
وعمالئهــا عنــد الحــدود للقبــض عليــه فتقــرر أن ال يواصــل هــو شــخصيا ً رحلتــه إىل
الجزائــر املحتلــة ونــدب أحــد كبــار إخوانــه وهــو العالمــة محمــد بــن صــادق وبعــث
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معــه بعــض األســلحة واألمــوال لتوصيلهــا خلســة إىل املجاهديــن يف الجزائــر وعــاد
هــو إىل طرابلــس ،وعندمــا اســتقر الحق ـا ً يف برقــة كان يعمــل جاهــدا ً عــى دعــم ثــورة
املجاهديــن يف الجزائــر ضــد االســتعمار الفرنــي ممــدا ً لهــم بالرجــال واألمــوال قــدر
اإلمــكان ،ومنهــم إخوانــه وتالميــذه النجبــاء الشــجعان العالمــة محمــد بــن صــادق
الطائفــي والعالمــة محمــد بــن الشــفيع واملجاهــد عمــر الفضيــل الشــهري بأبــي حــواء
والشــيخ أبــو خريــص الكــزة (.)28
عنــد نهايــة القــرن التاســع عــر تــم محــارصة الطريقــة السنوســية يف األرايض
التشــادية  ،فتقــدم القــوات الفرنســية الرسيــع شــكل حصــارا ً ظاهــرا ً وضــاق الخنــاق
عــى الطريقــة السنوســية التــي بــدأت زواياهــا يف االنتشــار هنــاك يف نفــس الحقبــة
الزمنيــة فــزادت الطريقــة مــن قواتهــا للدفــاع عــن بقائهــا هنــاك ،ويف نفــس العــام
1899م الــذي انتقــل فيــه الســيد املهــدي إىل بلــدة قــرو التشــادية تــم توقيــع املعاهــدة
الفرنســية الربيطانيــة يف قريــة فاشــودا الســودانية وبموجبهــا اعــرف الربيطانيــون
بحــق فرنســا يف احتــال شــمال تشــاد ،فكانــت هــذه املــرة األوىل التــي يتــم فيهــا تحــدي
املجــال الســنويس املمتــد مــن ســاحل املتوســط يف رشق ليبيــا وحتــى بحــرة تشــاد
وأصبــح التحــدي مبــارشا ً مــا بــن الفرنســيني الغــزاة والسنوســيني (.)29
إن مــن بــن أســباب انتقــال الســيد املهــدي إىل قــرو بشــمال تشــاد أن يتمكــن مــن
تنظيــم املقاومــة ضــد القــوات الفرنســية وإعــداد األهبــة ملواجهتهــا ،والتــي بــدأت
تزحــف مــن النيجــر صــوب بحــرة تشــاد وتهــدد منطقــة كانــم التــي كانــت تنتــر
بهــا الطريقــة السنوســية ،فأرســل الســيد املهــدي أحــد القــادة مــن إخــوان الطريقــة
السنوســية وهــو ســيدي محمــد الربانــي فوصــل إىل منطقــة كانــم وهنــاك بنــى زاويــة
بــر عــايل ،وأخــذ يجمــع قــوات مــن القبائــل املواليــة للسنوســية مــن التبــو والطــوارق
وأوالد ســليمان والزويــة واملجابــرة لصــد قــوات الغــزو الفرنــي الزاحفــة صــوب شــمال
تشــاد (.)30
بعــد أن احتــل الفرنســيون بــاد قبائــل الباقريمــي التشــادية باتــوا يهــددون
منطقــة كانــم حيــث توجــد زوايــا السنوســية الذيــن اســتعدوا ملقابلتهــم بالســاح
والرجــال املحتشــدين يف حاميــة زاويــة بــر عــايل ،وكان الســيد املهــدي قــد كلــف ابــن
أخيــه الســيد أحمــد الرشيــف بقيــادة الحــرب والجهــاد ضــد الفرنســيني فاختــار املجاهد
محمــد الربانــي قائــدا ً ميدانيــا ً للمعــارك ومعــه قائــد آخــر مميــز هــو عمــر املختــار
فاســتطاعوا يف البدايــة احــراز عــدة انتصــارات .ولكــن عــدد القــوات الفرنســية وعدتهــا
الحربيــة الحديثــة املتفوقــة كانــت لهــا الغلبــة يف نهايــة املطــاف ،حيــث انهــزم ســيدي
محمــد الربانــي يف معركــة داميــة وقعــت يف ينايــر 1902م لتســقط بلــدة بــر عــايل يف
أيــدي الفرنســيني الذيــن بــادروا بهــدم زاويتهــا السنوســية وبنــوا عــى أنقاضهــا قلعــة
فرنســية منيعــة وســيطروا مــن خاللهــا عــى منطقــة كانــم (.)31
رابع ًا :تطور احلركة ال�سنو�سية �إىل حركة جهاد ومقاومة لال�ستعمار:
نجحــت الدعــوة السنوســية لإلســام يف أواســط أفريقيــا عــن طريــق مريديهــا،
ثــم تمكنــت مــن توطيــد ســلطانها بواســطة إنشــاء الزوايــا السنوســية ،وبنــاء صــات
قويــة بينهــا رغــم بعدهــا عــن زاويــة الجغبــوب ثــم زاويــة الكفــرة املقــران الرئيســيان
128

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

املتتاليــان لكــرى الزوايــا السنوســية وعاصمــة الطريقــة ،وعندمــا انتقلــت عاصمــة
الزوايــا السنوســية إىل بلــدة قــرو بشــمال تشــاد مــع انتقــال الســيد املهــدي إليهــا
خــال الفــرة (1899م ـ 1902م) وجــدت الجماعــات التبشــرية املســيحية يف الطريقــة
السنوســية وزواياهــا خصمــا ً عنيــدا ً عطــل أعمالهــا بــل وأفســدتها عليهــم ،وأصبــح
نجــاح الدعــوة السنوســية يف مناطــق أفريقيــا الوســطى أكــر تحــدي يواجــه الــدول
االســتعمارية الغربيــة وخاصــة فرنســا وبريطانيــا التــي كانــت تتنافــس عــى اقتســام
القــارة الســمراء يف الربــع األخــر مــن القــرن التاســع عــر (.)32
بفعــل تلــك الظــروف الضاغطــة تحولــت الطريقــة السنوســية مــن حركــة دعويــة
إىل حركــة جهــاد ضــد قــوات االســتعمار األوروبــي املختلفــة ،ويف هــذا الصــدد كتــب
اإلمــام الثالــث للطريقــة السنوســية الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس كتيب ـا ً نفيس ـا ً أو
رســالة عــن الجهــاد؛ وممــا جــاء فيهــا“ :فاللــه اللــه عبــاد اللــه يف بالدكــم ،إن عليكــم
أخــذ األهبــة واالســتعداد ودفــع الــذل عــن أنفســكم بالرجــوع إىل الجهــاد ...الجهــاد اليوم
فــرض عــن عليكــم وال يجــوز تركــه اعتمــادا ً عــى أن اللــه يؤيــد دينــه بنــره ويهلــك
الكفــار بقدرتــه دون جهــاد املجاهديــن املخلصــن” (.)33
لقــد دفعــت الحــرب السنوســية الفرنســية السنوســيني دفعــا ً إىل توجيــه
جهودهــم وامكانياتهــم نحــو الجهــاد املســلح بــدال ً عــن نــر الديــن اإلســامي يف
مجاهــل أفريقيــا الوثنيــة التــي حققــت فيهــا بدايــات ناجحــة ،ولــوال وقــوع هــذه
الحــرب لــكان مــن املمكــن أن تســتمر الحركــة السنوســية يف انتشــارها وتوســع دعوتهــا
كمــا كان مخططـا ً لهــا عــى يــد الســيد املهــدي ،وحقيقــة األمــر أن الحركــة السنوســية
كانــت يف مبــدأ أمرهــا طريقــة صوفيــة دعويــة تدعــو لنــر اإلســام وتوطيــد أركانــه
ولــم تكــن عدائيــة حتــى ضــد الحــركات التبشــرية املســيحية ألنهــا ال تخــى الغلبــة
يف مجــال الدعــوة بالحكمــة واملوعظــة الحســنة ،ولكــن القــوى االســتعمارية يف أفريقيــا
تصــدت لهــا باملرصــاد بعــد أن أدركــت خطــورة السنوســية وزواياهــا عــى مشــاريعهم
االســتعمارية فهاجمهــم الفرنســيون يف تشــاد (1899م ـ1913م) ثــم اإليطاليــون يف
ليبيــا (1911م ـ1931م) ثــم الربيطانيــون يف مــر (1915م ـ1916م) كلهــم هاجمــوا
السنوســية وحركتهــا االصالحيــة و زواياهــا ،وأرغموهــا عــى الدفــاع عــن نفســها وعــن
القبائــل املنتميــة إليهــا (.)34
بذلــت الحركــة السنوســية جهــودا ً جبــارة يف ســبيل تجنيــد املجاهديــن وإعــداد
العــدة واالمكانيــات العســكرية فدعــت أتباعهــا مــن القبائــل القتنــاء الســاح ،وجهــزت
الكثرييــن منهــم باألســلحة التــي اشــرتها لهــم عندمــا وقعــت تلــك الحــروب ضــد
قــوى االســتعمار األوروبــي ،بــل إن بعــض رســائل اإلمــام الســيد املهــدي الســنويس
تكشــف عــن حرصــه عــى اســتخراج خامــات البــارود مــن بعــض مناطــق صحــراء
برقــه لتصنيــع االطالقــات الناريــة ،ولكــن التقــدم العلمــي كان يتطلــب وقتــا ً طويــاً
ومجهــودات عظيمــة لــم تتــح لــه ،لذلــك بــدأت أســلحة السنوســيني املاديــة بســيطة
وبدائيــة إذا مــا قيســت بأســلحة الغــزاة املســتعمرين الذيــن انتــروا عــى الحركــة
السنوســية ولــو إىل حــن ،حتــى تحولــت هــذه الحركــة إىل مــروع ســيايس وطنــي عــى
يــد إمامهــا الرابــع األمــر ثــم امللــك إدريــس الســنويس (1890م ـ1983م) لينتــج مــا
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عــرف بدولــة االســتقالل يف  24ديســمرب1951م.
خام�س ًا :خامتة حياته:
كان مــن أقــرب املقربــن إىل الســيد املهــدي أحــد كبــار إخــوان والــده وأســتاذه
الخــاص العالمــة الشــيخ  /أحمــد عبدالقــادر الريفــي الــذي يذكــر عنــه أنــه منــذ عــرف
الســيد املهــدي وهــو ابــن ثالثــة عــرة ســنة إىل أن عرفــه وهــو ابــن ســتني ســنة ،فــإن
مــا عرفــه عــن عقلــه وهــو يف عمــره صغــرا ً هــو مــا عرفــه عــن عقلــه وهــو كبــر،
وأنــه حتــى يف صغــره كان كبــر القــدر واملعنــى ،ولــه هيبــة منــذ صبــاه األول أكثــر مــن
هيبــة األب املؤســس الســيد محمــد بــن عــي الســنويس ،وكان الشــيخ العالمــة أحمــد
الريفــي هــو وأســتاذ الســيد املهــدي اآلخــر الشــيخ محمــد املدنــي عندمــا يدخــل عليهــم
تلميذهمــا الســيد املهــدي وهــو صبــي كأنــه أســد مــن شــدة هيبتــه فيقومــان عــى
أقدامهمــا احرتام ـا ً وترحيب ـا ً بــه ،ولــم يكــن ذلــك مــن بــاب التعظيــم بــل رغم ـا ً عــن
نفســيهما مــن شــدة هيبتــه (.)35
إن الروايــة الرســمية لوفــاة اإلمــام املهــدي رواهــا ابنــه الســيد إدريــس الســنويس
ملــك ليبيــا األســبق ،الــذي ذكــر أنــه خــال شــهر أكتوبــر 1899م رحــل مــع والــده هــو
وأخيــه وأبنــاء عمــه وحــواىل  200مــن املرافقــن إىل اقليــم قــورو عــى الجانــب الرشقــي
مــن جبــال تيبســتي الواقعــة شــمال تشــاد ،وقــد خصــص ســلطان واداي يوســف هــذا
االقليــم للســادة السنوســية وأتباعهــم وقــد بنيــت هنــاك زاويــة ومســاكن للســيد املهــدي
وعائلتــه وإخوانــه وخدمــه الذيــن ســافروا معــه إىل هنــاك ،فمــروا بزاويــة أوجنهــا
السنوســية التــي بنيــت يف عهــد اإلمــام املؤســس حتــى وصلــوا إىل بقعــة منعزلــة يف وادي
ينحــدر مــن جبــل ضخــم وكان ســكان ذلــك االقليــم مــن قبيلــة التبــو الذيــن رحبــوا
بالســيد املهــدي وأقاربــه ومرافقيــه ليقيمــوا هنــاك ،ولكــن الحيــاة كانــت صعبــة يف قــرو
واملنتــوج املحــي مــن الغــذاء قليــل ،فأرســل الســيد املهــدي يف طلــب كميــات كافيــة مــن
الغــذاء وبعــض الكماليــات البســيطة مــن الكفــرة ،غــر أن السنوســيىن لــم يتمكنــوا من
التعــود عــى طبيعــة تلــك األرض الجبليــة الوعــرة ،ومناخهــا املتغــر املــيء بالعواصــف
والغيــوم املفاجئــة؛ بخــاف جــو الصحــراء الجــاف الــذي تعــودوا عليــه يف الجغبــوب
والكفــرة ،فأصيــب الســيد املهــدي الســنويس بحمــى مفاجــأة لــم يمكــث بعدهــا طويـاً
حيــث أدت لوفاتــه يف صيــف عــام 1899م يف مطلــع شــهر يوليــو ،وكانــت وفاتــه كمــا
روى الســيد إدريــس الســنويس صدمــة بالغــة لهــم جميعــاً ،وعقــب ذلــك قــرر كبــار
السنوســية واإلخــوان حمــل جثمــان الســيد املهــدي والعــودة بــه إىل الكفــرة (.)36
هكــذا انقضــت حيــاة علــم مــن أعــام الحركــة السنوســية هــو اإلمــام الثانــي
لهــذه الطريقــة ،والــذي نجــح يف توســيع انتشــارها أضعــاف مــا كانــت عليــه ،وكان
عقليــة منظمــة وشــخصية كاريزميــة وبارعــة إىل حــد بعيــد ،لكــن مضايقــة اإلدارة
العثمانيــة لطريقتــه بمراقبتهــا لــه وإرســال املبعوثــن إلعــداد تقاريــر أمنيــة عليــه،
مدفوعــة بتحذيــرات ودســائس الــدول االســتعمارية ضــده وخاصــة فرنســا وبريطانيــا
ثــم إيطاليــا التــي حاربــت جميعهــا الحركــة السنوســية وتصــدت لهــا يف كل مــن الجزائر
وتشــاد وليبيــا ومــر حيــث كانــت تنشــط زواياهــا ،ممــا جعــل هــذه الطريقــة تعانــي
مــن بعــض الضعــف واالنكمــاش خــال النصــف األول مــن القــرن العرشيــن.
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ولكــن اإلمــام الرابــع لهــذه الطريقــة الســيد محمــد إدريــس بــن الســيد محمــد املهــدي
بــن الســيد محمــد بــن عــي الســنويس الحســني الخطابــي اإلدريــي تمكــن مــن تطويــر
هــذه الحركــة سياســيا ً وعســكريا ً لينجــح يف إنشــاء دولــة االســتقالل كأول دولــة يتوالها
الليبيــون ويسوســون أمورهــا ،والتــي أعلنــت يــوم األثنــن  24ديســمرب1951م تحــت
مســمى اململكــة الليبيــة املتحــدة ليصبــح هــو أول ملــك لهــا ولعلــه األخــر الــذي قلمــا
جــاد الزمــان بــه وبأســافه األفــذاذ الخرييــن.
اخلامتة

ولــد الســيد املهــدي الســنويس بكهــف يقــع بجــوار الزاويــة البيضــاء بالجبــل
األخــر ســنة 1844م ،وهــو ينتمــي إىل والديــن رشيفــي األصــل؛ فوالــده مــن أرشاف
مســتغانم بالجزائــر ووالدتــه مــن أرشاف زليتــن بليبيــا ،وقــد تلقــى تربيــة إســامية
ثقافيــة رفيعــة املســتوى عــى يــد علمــاء مــن إخــوان والــده يف طليعتهــم العالمــة
عمــران بــن بركــة الفيتــوري والعالمــة أحمــد عبــد القــادر الريفــي ،الذيــن كانــا يف الوقت
ذاتــه وصيــن عليــه مــن طــرف والــده حتــى بلوغــه العرشيــن مــن عمــره ,حفــظ الســيد
املهــدي القــرآن الكريــم وهــو طفــل صغــر ثــم تلقــى علــوم التفســر والتصــوف واللغــة
واألدب والحديــث وأصــول الديــن وعلــوم القــرآن التــي بــرع فيهــا هــي وعلــم التصــوف،
وكان شــغوفا ً بالعلــم ذا ذكاء وقــاد وهمــة عاليــة تقيــا ً ورعــا ً منــذ ريعــان شــبابه
ســائرا ً عــى نهــج والــده آمــرا ً باملعــروف ناهي ـا ً عــن املنكــر ،وكان حريص ـا ً عــى نــر
علــوم الرشيعــة والكتــاب والســنة بــن املســلمني مــع العمــل بهديهمــا .اتصــف الســيد
املهــدي بعقــل راجــح منــذ صبــاه ،ومهابــة وكاريزمــا عظيمــة ،وكان تقيـا ً ورعـا ً زاهــدا ً
متواضعــاً ،وعاملــاً ،ذا قــدرة متميــزة عــى إدارة شــؤون الزوايــا السنوســية ،وكانــت
منظومتــه القياديــة تقــوم عــى رفــاق والــده مــن كبــار إخــوان السنوســية وبعضهــم
كان مــن أســاتذته ،وقــد بايعــوه كخليفــة عقــب وفــاة والــده مبــارشة وهــو يف السادســة
عــر مــن عمــره ،ولكنــه اعتمــد عــى كبــار اإلخــوان يف قيــادة الطريقــة حتــى تمكــن
مــن اكمــال تحصيلــه العلمــي وهــو يف العرشيــن مــن عمــره ،حيــث بــرع يف علــوم
رشعيــة ولغويــة كثــرة أهمهــا علــم التفســر وعلــم التصــوف.
كانــت املنظومــة الرتبويــة التعليميــة تحــت قيــادة الســيد املهــدي منظومــة
محكمــة تقــوم عــى املبــادئ الراســخة التــي أقامهــا اإلمــام املؤســس ابــن الســنويس،
حيــث تبــدأ مــن املــدارس القرآنيــة التــي كانــت توجــد يف كافــة الزوايــا السنوســية ،ثــم
الدراســة املتقدمــة يف معهــد الجغبــوب املتقــدم يف زمانــه ،الــذي كان يوجــد بــه علمــاء
أجــاء مــن إخــوان السنوســية متخصصــن يف علــوم القــرآن الكريــم وســائر علــوم
الرشيعــة واللغــة العربيــة والتاريــخ والحســاب والفلــك مــع التدريــب عــى بعــض
املهــن الزراعيــة والصناعيــة والفروســية ،وكان الخريجــون يتــم عرضهــم عــى الســيد
املهــدي فيقــوم بتوزيعهــم عــى عــدة وظائــف وفقـا ً لكفاءاتهــم ،فمنهــم العلمــاء الجــدد
باملعهــد ،وشــيوخ الزوايــا السنوســية ،واملكلفــن كســفراء يف مهــام سياســية أو علميــة
أو اجتماعيــة ،ومنهــم الدعــاة الجــدد العتنــاق الديــن اإلســامي.
حققــت املنظومــة االقتصاديــة واإلداريــة تحــت القيــادة العليــا للســيد املهــدي
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نجاحــا ً باهــرا ً وذلــك عــن طريــق املجلــس األعــى لكبــار اإلخــوان ومشــائخ الزوايــا
السنوســية ،وكان لــكل عضــو مهــام إداريــة محــددة يؤديهــا ،وقــد اهتــم الســيد املهــدي
بتدريــب طلبــة الجغبــوب خاصــة والزوايــا السنوســية عامــة عــى الزراعــة وبعــض املهن
الصناعيــة كالحــدادة والنجــارة والدباغــة والخياطــة وصناعــة البنــاء واصــاح األســلحة
ومنتجــات األليــاف وكان لــكل مهنــة متخصصــن يدربــون الطلبــة عليهــا ومرشفــون
يرفعــون تقاريــر عنهــم ،هــؤالء ممــن شــكلوا قاعــدة اقتصاديــة للعمــل يف أوقــاف
الزوايــا السنوســية ويف التجــارة وخاصــة تجــارة القوافــل وغريهــا.
لقــد تجنــب الســيد املهــدي االحتــكاك بالقــوى السياســية املحيطــة بــه ،و
خاصــة الســلطة العثمانيــة الرتكيــة ،ثــم قــوى االســتعمار األوروبــي وخاصــة الفرنــي
والربيطانــي واإليطــايل ،وذلــك مــن أجــل أن يقــوى عــود الحركــة السنوســية ويشــتد كــي
تكــون قــادرة عــى املواجهــة ،هــذا مــا دفعــه إىل نقــل قيــادة الحركــة السنوســية مــن
الجغبــوب بعيــدا ً إىل الكفــرة ،ولكــن االحتــكاك وقــع مــع املســتعمرين الفرنســيني أوال ً
بعــد أن انتقــل إىل بلــدة قــرو بشــمال تشــاد ســنة 1899م ليكــون قريبــا ً مــن الزوايــا
السنوســية ودورهــا النشــط يف نــر اإلســام بــن قبائــل تشــاد الوثنيــة.
بلــغ توســع الطريقــة السنوســية وزواياهــا حــدا ً كبــرا ً يف عهــد الســيد املهــدي
حيــث قدرهــا البعــض بأنهــا قــد تضاعفــت أربــع مــرات ،وقــد ســاعد عــى ذلــك
شــخصية هــذا اإلمــام املهــدي الكاريزميــة وقدرتــه عــى التنظيــم واإلدارة ،وحرصــه عــى
عــدم الدخــول يف رصاعــات خطــرة ضــد العثمانيــن األتــراك واملســتعمرين األوروبيــن،
واملحافظــة عــى اســتتباب األمــن بــن قبائــل برقــه وتشــاد وغريهمــا.
كان العثمانيــون األتــراك يتجسســون عــى الســيد املهــدي ويبعثــون لــه وفــودا ً
لالطــاع عــى طبيعــة أعمالــه ،وكانــوا يخشــون مــن أن ينــادي بحقــه يف إمامــة كل
املســلمني وليــس اتبــاع طريقتــه فقــط باعتبــاره عربيـا ً ورشيــف األصــل مــن أن يدعــو
إىل االنشــقاق عــن الدولــة العثمانيــة ولهــذا فقــد انتقــل بعيــدا ً عــن مناطــق نفوذهــم إىل
الكفــرة ثــم بلــدة قــرو بتشــاد.
وهنــاك يف األرايض التشــادية وقــع الصــدام مــع قــوات االســتعمار الفرنــي
املتقدمــة مــن الجنــوب الغربــي لتشــاد نحــو الشــمال ،وقــد اســتمرت هــذه الحــرب بــن
الجانبــن ملــدة أربعــة عــر عامـا ً (1899م ـ 1913م) ولكــن اإلمــام املهــدي لــم يحــر
منهــا ســوى ثالثــة أعــوام ،حيــث أصيــب بحمــة شــديدة مفاجئــة يف أوائل صيــف 1902م
ليتــوىف يف شــهر يونيــو ،وحمــل إخوانــه جثمانــه الطاهــر مــن هنــاك عائديــن جميعـا ً بــه
ليدفــن فــوق مرتفــع التــاج بواحــة الكفــرة الصامــدة ،لقــد كان رج ـاً عظيم ـا ً عــاش
حياتــه وســط املخاطــر ،مطــورا ً لطريقــة صوفيــة فريــدة مــن نوعهــا تحولــت إىل حركــة
تحريــر إســامي ثــم حركــة تحريــر وطنــي للــراب الليبــي بامتيــاز.
هوام�ش و م�صادر الدرا�سة :
( )1بتــرف :بــن عــي .عبــد املالــك  .الفوائــد الجليــة يف أخبــار السنوســية .ج .1
ص.51،52،58،60:
( )2انظــر :بــن عــي .عبــد املالــك .مصــدر ســابق .ص ، 61، 60:والدجانــي ،أحمــد
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صدقــي .الحركــة السنوســية :نشــأتها ونموهــا يف القــرن التاســع عــر .الطبعــة األوىل.
بــروت :دار لبنــان للطباعــة والنــر  1967م .ص.169 :
( )3بن عيل .عبد املالك .مصدر سابق .ج .1 :ص.61:
( )4الدجاني  .مصدر سابق  .ص170:
( )5الرشيــف ،أحمــد ( الســيد) الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل
التــاج  .تحقيــق  :أ.د عبــد املــوىل صالــح الحريــر بنغــازي  .دار القمــة للطباعــة والنــر
2018م ص.141 :
( )6أنظــر :األشــهب ،محمــد الطيــب بــن إدريــس .املهــدي الســنويس .الطبعــة األوىل.
مطبعــة بلينــو ســاجي .طرابلــس .النــارش  :املؤلــف نفســه ص ،28:والدجانــي ،مصــدر
ســابق .ص.175:
( )7شــكري ،محمــد فــؤاد .السنوســيه ديــن ودولــة .الطبعــة األوىل (املحققة) .أكســفورد:
مركز الدراســات الليبيــة2005 .م  .ص.101 :
( )8الشيخ عبد املالك بن عيل .مصدر سابق ج.1:ص.92_91:
( )9الدجاني  .مصدر سابق.ص.176:
(( )10بترصف) االشهب .املهدي السنويس .مصدر سابق .ص.31 :
( )11االشــهب ،محمــد الطيــب .برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم .الطبعــة األوىل.
القاهــرة النــارش :املؤلــف نفســه1936 .م ص.203:
( )12االشهب .املصدر السابق نفسه.ص.204_203:
( )13الدجاني .مصدر سابق.ص.291:
( )14الحبــوش ،يوســف عبدالهــادي .صــور مــن تاريــخ الطريقــة السنوســية( .د.ت)
(د.ن) ص 44:الغــاف الخلفــي.
( )15بترصف  :األشهب ،برقة العربية .مصدر سابق.ص.171:
( )16االشهب .املهدي السنويس .مصدر سابق .ص.43:
( )17املصدر السابق نفسه.ص.44:
( )18الدجاني .مصدر سابق.ص.179:
( )19االشهب .املهدي السنويس .مصدر سابق .ص.44:
( )20املصدر السابق نفسه.ص.180_179:
( ) )21الدجاني .مصدر سابق .ص.192:
( )22األشهب .محمد الطيب املهدي السنويس .مصدر سابق.ص.52:
( )23الدجاني .مصدر سابق:ص.181
( )24الدجاني .مصدر سابق:ص.181
( )25الدجاني .مصدر سابق:ص.181:
( )26الرشيف ( ،السيد) أحمد .مصدر سابق .ص.81:
( )27االشهب .املهدي السنويس .مصدر سابق ص.60:
( )28الرشيف ( ،السيد) أحمد مصدر سابق .ص.55:
( )29الدجاني .مصدر سابق ص.78:
( )30تريــو ،جــان لــوي  .السنوســية يف مواجهــة فرنســا .ترجمــة :خالــد محمــد جهيمة.
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الطبعــة األوىل .طرابلس :دار الفرجانــي 2013م ص.18:
( )31شكري ،مصدر سابق ص.151:
( )32شكري ،مصدر سابق .ص151:ـ .152
( )33شكري .مصدر سابق .ص.112:
( )34الرشيــف ،أحمــد ( املجاهــد)  .بغيــة املســاعد يف أحــكام املجاهــد .تحقيــق :أ.د :عبــد
املــوىل صالــح الحريــر .الطبعــة األوىل .طرابلــس :منشــورات املركــز الليبــي للمحفوظــات
والدراســات التاريخيــة2013 .م  .ص42:ـ .43
( )35بترصف :الدجاني .مصدر سابق ص.276:
( )36بترصف .األشهب .املهدي السنويس .مصدر سابق .ص89 :ـ . 90
( )37دي كانــدول  ،ئــي.آ.ف .امللــك إدريــس عاهــل ليبيــا  :حياتــه وعــره( .ب.م) طبعــة
خاصــة .لنــدن .النــارش :محمــد عبــده بــن غلبــون 1989م ص.12:
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املجاهد ال�سيــــــد �أحمد ال�شريــــف بني حرمة
الأوطــان و�سيا�ســة اال�ستيطــــان
أ.د .عبداملوىل صالح الحرير
يتنــاول هــذا املقــال مواقــف املجاهــد الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس التاريخيــة
فيمــا يخــص رأيــه يف حرمــة األرض ومــدى توقــره لهــا ،إذ أنــه كان يــرى أن األرض
هــي الوطــن الـــــذي يعيــش عليــــــه وفوقــه وأن الوطــن يســكن يف داخــل وجدانــه
وضمــره ،إذ قــــــال ذات مــرة “لــن أف ـ ّرط يف الوطــن مقــدار حافــر حصانــي” وذلــك
انتمــاء ال يضاهيــه يشء عــى وجــه البســيطة .إن األرض التــي كان يعشقهـــــــــــا
ظــل املســتعمرون يتغلغلــون فيهــا ببــطء وبوســائل شــتى منــذ وطــأت أقـــــدامهم
الشــواطئ الليبيــة يف  1911حتــى ســنة 1931م.
إن هــذا البحــث يحلــل الــراع عــى “األرض الوطــن” ويتابــع كيــف أن اإليطاليــن بعد
أكثــر مــن عرشيــن عامً ــا مــن الــراع املســتمر مــع املجاهديــن تمكنــوا مــن االســتحواذ
عــى األرض ،إال أن املجاهديــن اســتعادوها بعــد تســــــــع ســنوات مــن هــذا االســتيالء
وتمكــن أحفــاد املجاهــد الســيد أحمــد الرشيــف مــن تأســيس دولة االســتقالل.
إن ســمو شــخصية الســيد أحمــد الرشيــف القياديـــــة جنبًــا إىل جنب مع قيــادة أنور
بــك ،صهــر الســلطان العثمانــي ،رغــم ذلــك فــإن الســيد أحمــد الرشيــف نــراه يف ســبيل
الوطــن لــم يــردد يف لــوم ذلــك الضابــط الرتكــي علنًــا وكتابيًــا بتحذيــره مــن مغبــة
مــا شــاع حــول التوصــل العثماني-االيطــايل إىل اتفــاق ،ويف هــذا الخصــوص يحســن بنــا
أن نثبـــــت جــزء مــن خطــــــاب الســيد احمــد الرشيــف الــذي بعــث بــه إىل أنــور بــك
لالستفســار عــن صحــة مــا شــاع مــن تســليم تركيــا البــاد للغــزاة أو كمــا ســماهم
“القــوم الطغــاة” إذ يقـــــــول يف خطابــه املوجــه إىل أنـــور بك:
“حرضة ولدنا الهمام صهر موالنا الخليفة املعظم زاده مجدًا  ...أما بعد ،،،
“فقــد بلغنــا أن دولتنــا العليــة أيدهــا اللــه ســتتفق بإشــارة مــن الــدول عــى إعطــاء
طرابلــس إىل القــوم الطغــاة .إن دمــاء أبنائنــا مازالــت تــراق عــى أديــم الصحــراء فــدا ًء
للدولــة والديــن فــا نقبــل صلحـ ًـــا بوجــه مــن الوجــوه ،وليكــن هــذا يف علمــك مــن اآلن
فنحــن والصلــح عــى طــريف نقيـــــــض وإنــــــــما أقــول يف الختــام أن هــذا الصلــح
قــد يســبب نفــور املســلمني يف جميــع األقطــار مــن الدولــة العثمانيـــــة”( .)1وقــد
نقـــــــل هــذا الخطــاب وبعـــــث بــه الســيد أحمــد مــن الجغبــوب إىل وادي درنـــة.
وعــى صعيــد العمليــة العســكرية اإليطاليــة يف الجــزء الرشقــي مــن البــاد يالحــظ
املــرء أن اإليطاليــن أخــذوا يف االعتبــار املبــادرة بشــن هجــوم شــامل عــى جميــع
معســكرات املجاهديــن قبــل أن يســتفحل أمرهــا ،خاصــة بعــد أن شــاع بــن النــاس
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احتمــال وصــول الســيد أحمــد الرشيــف مــن الجغبــوب لتــويل حركــة الجهــاد بنفســه
بعــد خــروج األتــراك بموجــب اتفاقيــة لــوزان .ولــذا فــإن التعجيــل بشــن الهجــوم
اإليطــايل الشــامل عــى معســكرات األدوار يف برقــة كان رضورة البــد مــن تحقيقهــا لــدى
القيــادة اإليطاليــة قبــل وصــول الســيد أحمــد الرشيــف ،خشــية أن يفلــح يف سـ ّد الفــراغ
السيـــــــايس الــذي خلفــــــه االنســحاب الرتكــي.
وعــاوة عــى ســيطرة اإليطاليــن عــى ثغــور بنغــازي ودرنــة وطــرق فإنهــم
اتجهــوا إىل التغلغــل يف الجبــل األخــر مســتهدفني الهيمنــة عــى أحــد الثغــور التــي
تتوســط هــذه املنطقــة والهــدف مــن ذلــك هــو قطــع ســبل االتصــال بــن جبهتــي درنــة
وبنغــازي وقطــع الطريــق عــى الســيد أحمــد الرشيــف وعزلــه يف املنطقــة الرشقيــة مــن
برقــة .كان الهــدف الــذي ال يخفــى عــى أحــد هــو الســيطرة اإليطاليـــــة عــى منطقــة
ً
هدفــا مرموقـــ ًـــا يف التقاريــر
ســهل املــرج وهضبــة األبيــار الزراعيتــن اللتــن كانتــا
اإليطاليــــة كمنطقتــي اســتقرار للمعمريــن اإليطاليــن .لذلــك يالحــظ أن القيــادة
اإليطاليــة يف بنغــازي اســتهدفت االســتحواذ عــى ثغــر طلميثــة يف حملتهــا املوجهــة يــوم
 13إبريـــــــل 1913م ،ويف نفـــــس ذلــك اليــوم وجهت القيــادة اإليطالية هجوم ًـــا عىل
تجمــع املجاهديــن يف بنينــا .وكانــت معركــة بنينــا مــن أعنــــــف املعــارك التــي دارت يف
املنقطــة بــن املجاهديــن والغــزاة بعــد التوقيــع عــى اتفاقيــة لــوزان.
إن التقــدم اإليطــايل يف هاذيــن املحوريــن كان الهــدف منــه كــر طــوق الحصــار
املــروب حــول املعســكرات اإليطاليــة يف بنغــازي ودرنــة وطــرق ،والتوغــــــل يف
الجبــل األخــر مســتهدفني تحقيــق اغتصــاب القــدر األكــر مــن األرض .وبالرغــم مــن
كـــــــــل الجهــود العســكرية يف املنطقــة الرشقيــة إال أنــه لــم يتوغــل اإليطاليــون يف
دواخــل برقـــــــة قبــل منتصــف إبريـــــــل ســنة 1913م وفقــا ً لروايــات التاريــخ
الشــفوي فــإن الســلطات اإليطاليـــــــة لــم تتوغــل يف األرض أكثــر مــن  15إىل  20كيلو
متــ ًرا وذلــك نظـ ًرا لــراوة املقاومــة.
واملالحــظ يف هــذا الوقــت بالــذات محاولــة تطبيــق سياســة التغلغــل عــن طريــق رشاء
الذمــم وقــد نجــح اإليطاليــون يف إثــارة الخــاف وذلــك باســتمالة قائــد املجاهــد أحمــد
الرشيــف العســكري عزيــز عــي املصـــــــري ولفيــف مــن الضبــاط املهمــن التابعــن
لقيادتــه .وطبقــ ًـــا للروايـــــات الشفويــــة وملــا دونــه األشــهب فإن عزيــــز املرصي
حــاول إقنــاع الســيد أحمــد الرشيــف بالتــزام الهــدوء واالنــزواء يف الجغبــوب مصــو ًرا
للسيــــد أحمــد ضخـــــامة املشــاكل املرتاكمــة عــى قيادتــه مــن جــراء اتفاقيــة لــوزان
كتدهــور معنويــات الجنــود ونــدرة األســلحة واملــواد الغذائيــة “املــرة والذخــرة”.
إن محاولــة فصــم العالقــة القياديــة بــن الســيد أحمــد الرشيــف وإطــارات املقاومــة
يف الجبــل األخــر( )2التــي خلفهــا انســحاب األتــراك تعكــس األســلوب اإليطــايل نفســه
يف الجبهــة الغربيــة بطرابلــس ومــا توصلــت إليــه القيــادة اإليطاليــة مــن توظيــف
الخــاف والشــقاق الــذي وقــع بــن قيــادات املجاهديــن عقــب اجتمــاع العزيزيــة كمــا
تناولنــاه يف البحــث الســابق .لكــن يبــدو أن قيــادة حركــة الجهــاد يف املنطقــة الرشقيــة
طغــت عليهــــا شــخصية املجاهــد الســيد أحمــد الرشيــف الروحيــة فطمســــت كل
التطلعــات القياديــة الضــارة بوحــدة الصــف وباستمراريــــــــة حركــة الجهــاد حتــى
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ســنة 1916م ،ســـــواء كان ذلــك بيــــــــن أفــراد عائلته أو من بــــن فئات كبــــــار
التجــار واملنتفعـــــن بتغــر األحــوال السياســية والعســكرية.
ويظهــر أن فتــح بــاب التفــاوض مــع اإليطاليــن عــى املســتوى القيــادي لحركــة
الجهــاد يف املنطقــة الرشقيــة جُ مـ ّد تمامـا ً وذلــك بســبب مــا أبــداه الســيد أحمــد الرشيف
مــن رفــض شــديد يف هــذا الشــأن ،فموقفــه بالنســبة لصيانــة حرمــة األرض كان ال
ـل ،كقولــه مثــا ً لوســطاء الطليــان مــن الليبيـــــن “لــن أفـ ّرط يف
يتجــاوزه تصــور عقـ ٍ
األرض مــا مقــداره مربــط حصانــي” ،وكقولــه“ :ربمــا أرشب الخمــر قبــل أن أجلــس مــع
الطليــان عــى مائدة املفاوضــات” ويف القــول األخيــــر أظهــار الستحالـــــة الجلوس مع
الطليــان عــى مبــدأ التفــاوض ،إذا كان الخمــر عنــد املســلمني إحــدى املحرمــات التــي
تخرجــــه مــن ذلــك اإلطــار باعتبــاره مسلمــ ًـــا فــإن الجلــوس مــع الكفــار للتفــاوض
حــول التنــازل عن األرض ال يقل شأنـ ًـــا عــن التفريط يف العقيــدة اإلسالميــــــــــة ،أما
رده عــى قائـــده عزيــز عيل املــري الــذي تمكــــن اإليطاليــون مــن اســتدراجه ،فحاول
أن يقنــع الســيد أحمــد الرشيــف بعــدم جــدوى اســتمرارية الــراع مــع دولــة أقــوى
من جيشــه الذي هــو يف مسيــــس الحاجة إىل املــرة والذخيـــــــــرة ،وينعكــــس رأي
الســيد أحمــد يف االقتبــاس التــايل -:
“أمــا املــرة والذخــرة فموفورتــان بــإذن اللــه ،وال ينخلــع فؤادك هلعــ ًـــا ،فــــإن مَ ْن
نرصنــا عــى الطليــان يف بدايــة الحــرب ولــم يكــن لدينــا جنــد وال ســاح وال ذخــرة أو
خالفــه لـــــــن يتخــى عــن نرصنــا اليــوم ،وإن لهــذا الديــن إلهـا ً يحميــه” إن تنــروا
اللــه ينرصكــم ويثبــت أقدامكـــــــم “ وإن ينرصكــم اللــه فــا غالــب لكــم”(.)3
ومــن األمثلــة املبكــرة ملحاولــة اإليطاليــن كــر جــدار الوحــدة والتآلــف يف إطــار
قيــادة الســيد أحمــد الرشيــف مــن أجــل تفتيتهــا ،ومــن ثــم الوصــول إىل األرض مثــاالن
تجــدر اإلشــارة إىل ذكرهمــا.
فاملثــال األول حــدث مبكـ ًرا أي مبــارشة بعــد موقعــة رأس اللبــن بدرنــة 1912م ،حيث
أرس يف هــذه املوقعــة عــرون شيخــ ًـــا مــن قبيلــة الحاســة .وبعــد أرس هــؤالء املشــائخ
املهمــن يف قبيلتهــم ،بــادر اإليطاليــون بفتــح بــاب املســاومة مــع قبيلتهــم تمهيــدًا
لفصلهــم مــن املقاومــة وإغرائهــم بإطــاق رساح مشــائخهم ملزاولــة حرفــة الرعــي
والحراثــة ،بيــد أن ر ّد تلــك القبيلــة كان قويًــا وحازمً ــا ومدركــ ًـــا لخطــورة املوقــف وقــد
دوّن لنــا القائــد الرتكــي أنــور باشــا يف مذكراتــه اليوميــة موقــف قبيلــة الحاســة بقولــه:
“أنكــم جئتــم لتدمــروا أرضنــا وتدنيســــنا ،أمــا نحــن فال نطيــع إال اللــه والســلطان ولذا
فإننــا عزمنــا الــرأي عــى قتالكــم إن األرسى الذيــن بــن أيديكــم قــد اعتربناهــم يف عــداد
املوتــى ألننــا بكيناهــم ...ســـــواء أطلقتــم رساحهــم أم أبقيتموهــم يف أرسكــم فإننــا
ســنواصل قتالكــم ولــو لــم يبـ َ
ـق منــا إال رجــل واحــد .)4(”...
أمــا الــرد الثانــي ملحاولــة التغلغــل اإليطاليــة يف صفــوف املجاهديــن عقــب تفــي
خــر اتفــاق لــوزان وظهــور الســيد أحمد الرشيــف يف ميــدان الجهاد عمليــ ًـــا بالجبــــل
األخــر ،فإنهــا وقعــت مــع قبائــل العواقــر ،إذ حــاول الجنــرال أميليــو – الــذي كان
مكلفـــًــا بتصفيــة املعســكرات جنــوب بنغــازي عندمــا شــاع وصــول الســيد أحمــد
الرشيــف إىل هــذه املنطقــة  -فتــــــــح ذلــك الجنــرال بــاب التفــاوض مــع زعمــاء
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العواقــر فأرســل إليهــم وفــدًا مــن أعيــان بنغــازي .وجــاء ر ّد هــؤالء املشــائخ عــى
الجنــرال أميليــــــــو رافضـــن االســتماع إىل إغراءاتــه بــدون التشــاور مــع املجاهديــن
هــذا بطبيعــة الحــــــــال يــرر مــدى التالحــم الشــعبي حــول قيــادة املجاهــد الســيد
أحمــد الرشيــف الســنويس (.)5
وبالرغــم مــن كل ذلــك فــإن الســيد أحمــد الرشيــف ظــل متمسكـــًــا بمبــدأه،
صلبــ ًـــا يف موقفــه فتصــدى ملحاولــة الطليــان بالتوغــل عــن طريــق الصفصــاف التــي
تمــت يــوم  1يوليــه 1913م رغبــة مــن الطليــان بتضييــق الخنــاق عــى تقدمــه نحــو
أدوار الجبــل األخــر وغــرب برقــة .غيـــــــر أن القــوة اإليطاليــة التــي خرجــت مــن
شــحات نحــو الصفصــاف والفائديــــــــة تعرضــت لهزيمــة لــم يحســب حســابها،
وظلــت تتقهقــــــر مــن الفائديــة حتــى الصفصــاف حيــث قتــل هنــاك قائــد الحملــة
نفســه عــى يــد املجاهديــن .وخشــيت القــوات اإليطاليــة مــن النتائــج الســلبية لهزيمــة
الصفصــاف عــى املعنويــات اإليطاليــة فــأرادت أن تدفــع بقــوة إىل موقعــة زاويــة
الفائديــة عــى الرغــم مــن رضاوة املعركــة فــإن الطليــان حققــوا تقدمــ ًـــا ملموســ ًـــا
بتخريبهــم لتــك الزاويــة.
ويالحــظ أن التقــدم اإليطــايل حقــق نتائــج ملموســة مــع وجــود تصاعــد الــروح
املعنــوي للمجاهديــن .لكــن يمكــن أن يفــر ذلــك بمحاولــة الطرفــن أن يحقــق كل
منهمــا كسبــًــا عــى حســاب اآلخــر ،فاإليطاليــون كانــوا يرمــون إىل تحقيــق نــر
باهــر بإجهــاض حركــة الجهــاد قبــل أن يقــوى عودهــا عقــب االنســحاب الرتكــي مــن
امليــدان ,أمــا املجاهــدون فــإن تصميمهــم عــى مواصلــة الجهــاد كان منقطــع النظــر
مــع مصاحبــة العديــد مــن املشــاكل التــي مــن شــأنها أن تعكــر صفــو التئــام الصــف
بــن املجاهديــن.
أمــا عــى نطــاق العمليــات العســكرية يف املنطقــة الواقعــة غربــي بنغــازي فــإن
القيــادة اإليطاليــة كان عليهــا أن تصفــي حســابها مــع دور اجدابيــا .ولكــي تحقــق هــذا
الهــدف كان عليهــا أن تبعــث بقوتــن يف آن واحــد.
فأرســلت قــوة بريــة ســاحلية غربـ ًـــا ،فاســتولت يف  21أغســطس 1913م عىل ســلوق
ويف  26مــن أغســطس عــى قمينــس ويف الوقــت نفســه بعثــت قــوى أخــرى بالبحـــــــر
لتلتقــي يف أجدابيــــــــا بالقــوة الربيــة .ويالحــظ أن اإليطاليــن قــد تشــجعوا بإرســال
هــذه القــوات املتوغلــة جنوبــ ًـــا بعــد انحســار قــوات الجهــاد مــن الطنجــي بــوادي
درنــة جنوبــ ًـــا إىل معســكر أبــو شــمال جنوبــي القبــة وإىل تقهقــر املجاهديــن إىل مــا
وراء تاكنـــــس ومــا حققتــه قــوات الجنـــــرال ليكويــو يف الجبهــة الغربيــة.
وكانــت القــوات الزاحفــة عــى اجدابيــا بقيــادة الكولونيــل التينــي والتــي مــا كـــادت
تلــك القــوات الربيــة تصــل إىل الزويتينـــة حتــى فاجأهــا املجاهــدون يــوم  11من فربايـــر
1914م( ،)6ولــم تتقــــــــدم حتــى ســاندتها القــوة اإليطاليــة البحريــة ،ويف ليلــة ذلــك
اليــوم داهــم دور املغاربــة اإليطالييــــــن يف مــكان عرفــت بليلــة الرمصــا غنــم فيهــا
املجاهــدون كثــرا ً مــن الذخائــر والعتــاد واملــؤن .غــر أن الغــزاة دفعــوا قــوات جديــدة
انحــر أمامهــا املجاهــدون ،وبالتــايل تمكــن اإليطاليــون مــن احتــال اجدابـــيا يــوم 15
مــن إبريــل 1914م.
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وقــد توالــت الهزائــم عــى جيــش الســيد أحمــد الرشيــف يف منطقــة اجدابيــا ،كمــا
هــزم جيشــه ضــد الفرنســيني يف تشــاد يف موقعــة كلــك يف منتصــف  .1914وكان الهــدف
واضحــًــا مــن هــــــذا التوغــل اإليطــايل وهــو مواكبــة التقــدم العســكري اإليطــايل
يف الجبــة الغربيــة ولقطــع ظهــر جيــــــش الســيد أحمــد الرشيــف الــذي كان يقــوده
الســيد صفــي الديــن الســنويس يف منطقــة رست.
وبعــد التشــاور مــع هيئــة أركانــه توصــل الســيد أحمد الرشيــف الســنويس إىل رضورة
التوغــل يف الصحــراء فأنشــأ دور القطفيــة وامتــدت بذلــك خطــوط مواصــات الطليــان
واضطرهــم األمــر إىل نقــل إمداداتهــم مــن ثغــر الزويتينــة عــر أجدابيــا إىل الجنــوب(.)7
وأهــم املعــارك التــي تمــت يف هــذه املرحلــة معركــة الكريوانــة التــي هــزم فيهــا الطليــان،
واســتوىل املجاهــدون عــى أهــم املــواد اإليطاليــة املنقولــة جنوبـ ًـــا .ومعركــة “بيضــا
فــم” وموقعــة ســواني العبــار وهــي محــاوالت اســتهدف فيهــا الطليــان تتبــع تحــركات
الســيد أحمــد الرشيــف بــن معســكراته.
وقــد أثــر شــبح الحــرب العامليــة األوىل عــى ســر العمليــات العســكرية يف منطقــة
برقــة الغربيــة فاإليطاليــون انســحبوا شــماال ً بعــد هــذا التوغــــل تحسبــ ًـــا لدورهم يف
تلــك الحـــــــــرب مــن ناحيــة ولهزائمهــم يف مواقع مرســيط وأشــكدة والقرضابيــــة
خاصــة أمــام جيــش صفــي الديــن الســنويس مــن ناحيــة أخــرى.
أمــا الســيد أحمــد الرشيــف فإنــه أيضــ ًـــا وجــد نفســه منجــ ـ ًرا بفعــل الحــرب
العامليــة األوىل إىل جبهــة ثالثــة ضــد اإلنجليــز يف مــر ،األمــر الــذي تطلــب منــه التوجــه
رشقــ ًـــا بعــد أن أعــاد النظــر يف مواقــع وقيــادات معســكرات األدوار يف برقــة.
إن هزائــم قــوات الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس أمــام الفرنسييــــن يف كلك ســنة
1914م وأمــام االنجليــز يف الصحــراء الغربيــة وانحســار نفــوذ األدوار التابعــة لقيادتــه
نحــو الجنــوب يف برقــة ،كل ذلــك جعــل حركــة الجهــاد يف هــذه املنطقــة أمــام محــك
صعــب وخاصــة بعــد ســقوط جبهــة الرفــض املتمثلــة يف الســيد أحمــد الرشيــف ،وبــروز
جبهــة املفاوضــــــــات الليّنــة مؤقتًــا التــي قــــــــادها األمــر الســيد إدريـــــس
الســنويس(. )8
إن ســقوط جبهــة الرفـــــض أعطــى الفرصــة للقــوات اإليطاليــة بالتوغــل يف األرض
ملســاحات تــراوح مــا بــن  50إىل  60كيلــو مــر نحــو الجنــوب مــن الساحـــــــل،
وبســبب هــذا التوغــــــــل ســقطت العديــد مــن الزوايــا السنوســية التــي كانــت
تمثــل عصــب قيــادات حركــة الجهــــــاد يف فــزان وبرقــة عــى املســتويني االقتصــادي
والســيايس .فاقتصاديًــا كانــت كل زاويــة تقــع جغرافيـا ً يف الرشيــط الــذي ســقط تحــت
وطــأة االغتصــاب تمثــل مركــ ًزا اقتصاديًــا لتجميــع التربعــات املاليـــــة ملعســكرات
الجهــاد كالصدقــات والــزكاة واألعشــار والذخــرة واملالبــس ومــا شــاكل ذلــك .أمــا
سياســيًا فــإن هــــذه املراكــز كانــت تمثــل القيــادات املحليــة لحركــة الجهــاد يف كل
منطقــة .إن بنــود اتفاقيــــات الرجمــة والزويتينــة وعكرمــة وغريهــا ،اقتضــت ليــس
فقــط التعايــش مــع املغتصبـــــن لــأرض بــل قبــول مبــدأ املعســكرات املختلطــة
وتســليم الســاح وخاصــــــة األســلحة املوجــودة عنــد الضبــاط وزعمــاء القبائـــــل
املؤيديــن لجبهــة الســيد أحمــد الرشيــف الرافضــة .إن سلســلة االتفاقيــات اســتوجبت
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دفــع مرتــــبات ومكافــآت لعــدد مــن مشــائخ الزوايــا التــي يربــو عددهــا عــن خمســن
زاويــة .إن شــيخ الزاويــة الــذي مـ ّد يديــه لإليطاليــن لينــال مكافئــة أو مرتب ًـــا شــهريًا
فإنــه َفقــد يف واقــع األمــر نظـــرة الهيبـــة والتوقــر التــي كان يتمتــع بهــا شــيخ الزاوية
يف الوســط االجتماعــي الــذي أقيمــت فيـــه زاويتــه ،وبالتــايل اســتوجب األمــر انقطــاع
تدافــع النــاس نحوهــا باعتبارهــا هــي املــكان الروحــي الــذي ينبغــي أن تذهـــــــب
إليــه صدقــــات وزكاوات وأعشــار أمــوال املســلمني ومــن ثــم قـ ّل حمــاس الذيــن كانــوا
يرغبــون يف االنخــراط يف حركــة األدوار التــي أصبحــت يف متنــاول القيــادة العســكرية
االيطاليــة .وليــس مــن شــك يف أن ظاهــرة دور الدقيــق خــر مثــال يذكــــــــر يف هــذا
الســياق .لقــد أبــدت فكــرة املعســكرات املختلطــــــة إىل فقــدان املجاهديــن لثقتهــم
يف قياداتهــم عــى املســتوى املحــي وبالتــايل وقعــت بعــض املواجهــات بــن القيــادات
املؤيــدة لخــط األمــر إدريــس الســنويس وبــن الضبــاط الذيــن مثلــوا اســتمرارية جبهــة
الرفــض الســابقة للمفاوضــات ،ومــــــــن واقــع هــذه املعادلــة الصعبـــــــة أصبــح
بــاب التوغــــــل االســتيطاني اإليطــايل مفتوحــا ً عــى مرصاعيــه وانحــرت حركــة
الجهــاد يف برقــة بالــذات يف مجموعــة قليلـــــة العــدد مــن املخلصــن تحــت قيــادة عمــر
املختــار الرافضــة.
وعــى الرغــم مــن قلــة عــدد املجاهديــن تحــت قيــادة عمــر املختــار فإنهـــم واجهــوا
عُ ــرا ً ماليًــا شــديدًا ،وتعكــس وثيقــة بُعثــت إىل عمــر املختــار مؤرخــة 1349 _9 _21هــ
1930م ،مشفوعـــ ًـــا بتوقيعــات مــن صفحتــن ،تشــمل أســماء معروفــة من مشائـــخ
وأعيــــان قبائــل العبيدات والرباعصـــة والحاســة والدرســة والجبارنــة والرباغيث ،تعكس
مــرارة واقــــع حركــــــة الجهــــــاد االقتصادية والسياســية التي مهــدت الطريق أمام
فــرض اإليطاليــن ملخططاتهــم االســتيطانية .فاملوقعــون عــى هــذه الوثيقــة يحاولــون
لفــت نظــر القيــادة السنوســية – بعــد إجبــار خــروج الســيد أحمــد الرشيــف من ســاحة
الجهــاد – إىل خطــورة املوقــف االقتصــادي والســيايس وإىل رضورة رفــع الهمــم مــن أجــل
دعــم حركــة الجهــاد التــي يؤكــد املوقعــون فيهــا عــى أنهــا ال تــزال قويــة برغــم تدهــور
أوضاعهــا املاديــة كمــا يعكســها االقتبــاس الالّحــق للوثيقــة املذكــورة “...الــذي نـــــروه
واجــب عــى ســادتنا السنوســية ســيد وســيدة رصف همتهــم عــى املجاهديــن يف ســبيل
اللــه ...وقــد ضاعــت رجالهــا وأموالهــا يف ســبيل اللــه وطاعتهــم.)9(”...
ويســتعرض املوقعــون يف هــذه الوثيقــة طبيعــة اليــر املــادي الذي اتســمت بــه حركة
الجهــاد يف بدايتهــا وكيــف آلــــــت إليــه أمورهــا يف الوقــت الــذي أدانــت فيــه هـــــذه
الوثيقــة فعــل سلبيـــات املعاهــدات .ويحــذر املوقعــون مــن مغبــة التدهــور لحركــة
الجهــاد ،فالوثيقــة تبــدأ بجملــة عندمــا يقــف أمامهــا املــرء ملي ـا ً يــرى أنهــا تحمــل يف
طياتهــا معانــي عميقــــة أكثــر مــن الحـــــــروف التــي نســجت بهــا .وهــذه العبــارة
هــي ..“ :عنــد الــرورة تبــاح املحظــورة .”...بمعنــى أن العــر املــايل الــذي تواجهــه
حركــة الجهــاد يف حــوايل 1929-1930م ســوف يكــون ُمــر ًرا لتســاقط قيــادات حركــة
الجهــاد ومــن ثــم تركيعهــا أمــام مطالــب ســلطات االحتــال وعندئـ ٍذ ســوف لــن يجــدي
ا ّللــوم واألســف...“ .وبعــد وصولــه لــم نـــ ـ َر عــى تلــك األمــة تكليــف )10(”...ويحلــل
املوقعــون عــى الوثيقة الوضــع السياســـي واالقتصــــادي واملعنوي للمجاهديــن بقولهم:
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“إن العــدة املعنويــة التــزال قويــــــــة باإلمــدادات الربانيــة وبركــة الحــرة النبويــة.
وأمــا القــوة املاديــة فكانــت قويــة بوجــود أهــايل برقــة رحمهــم اللــه ،كــــــــان إذا
استشــهد مجاهــد يف ســبيل اللــه يأتــي بديــل مــن إخوتــه ،وإذا ضــاع يشء مــن املــال مــن
املجاهديــن يأتــون بمثلــه من الخيــل واإلبل والســاح والجبخانــــة والدراهم واأللبســـــة
واملساكـــــن واألوانــي والتجــارات واإلعانــات واألعشــار والتربعــات ،كان جميــع متحصل
الرســومات الســنوية ينيــف عــن  1000.000مليــون فرنــك .كنــا معتمديــن عــى اللــه
وعــى تلــك التحصيــات الــذي ّ
خصنــا اللــه بهــا ،والحــرب تلهــب نــاره فــا يرضنــا مــوت
يف سبيـــل اللــه وال ضيــاع مــال وال يهمنــا كيــد العــدو” .فبعــد هجــرة األمــر إدريــس إىل
مــر انحــرت القيــادة يف برقــة يف حركــة عمــر املختــار ولفيــف مــن زعمــاء القبائــل
املؤيديــن لرأيــه ،وتُشــر الوثيقــــــــة إىل دور الســيد أحمــد الرشيــف وهـــــو يف ديــار
هجرتــه بأنــه ظــل منحــرًا يف إرســال العديــد مــن الرســائل امللهبــة لحمــــــاس
املجاهديــن يف طرابلــس وبرقــة التــي يتوقــع فيهــا النصــــر للمســلمني والبــوار للكفــار
وتقــول الوثيقــــــة“ :ومنــذ أزمــان عديــدة فارطــة وهــي تــرد إلينــا أخبــار شــفاهيًا
وبشــائر عظيمــة بأجوبــة محــررة مــن أوليــاء نعمتنا..وتبــر بالخــر وتوعــد بالفــرج
القريــب العاجــل منتظريــن وفــاء ذلــك الوعــد.”...
وتعكــس الوثيقــة يف نهايتهــــــا الظــروف املريــرة التــي كان يعانــي منهــا ســكان
برقــة مــن االنحســار عــن األرض بفعــل التغلغل الســيايس الذي حققــــــه اإليطاليــــون
عــى حســــاب األهــايل برتحيلهــم إىل املعتقــات املومــى إليهــا ً
آنفــا وضيــاع ممتلكاتهــم،
وهــي مرحلة تفريــغ األرض مــن مالكهــــــا الحقيقيــن تمهيـدًا الســتيطانها باملعمرين
اإليطاليــن ،بعــد أن ضحــى املجاهـــدون مــن أجلهــا وانتــرت أخبــار جهادهــم يف اآلفاق
فتقـــول“ :طلعــت أخبــار أهــايل برقــة وحســن عملهــم معنــا ال للعــدو وسايــــــط
سياســية وقــى عــى جميــع األهــايل وهلكــت أموالهــم وضاعــت رجالهــم وصــارت كأن
لم يكونـــــوا”.
ويختــم املوقعــون وثيقتهــم بتحذيرهــم لعمــر املختــار“ :إن لــم يبعــث بشــكواهم
إىل السنوســيني ويــرد عــى تحريرهــم فإنهــم ســوف يحاســبونه بــن يــدي اللــه
تعاىل””...املجاهــدون اليــوم أصبحــوا ال يملكــــــــون شيئــًــا بمــا كان لديهــم مــن
اســتعدادات ســوى قلــوب مملــوءة باإليمــان والصــر والثبــــــــات وصحة العقــد وعدم
انقطــاع الرجــاء مــن اللــه والســادة الكــرام  ...وبعــد إن لــم يأتنــا ر ّد هــذا التحريــض
فسنحاســبكم غــدًا بــن يــدي اللــه تعــاىل”.
إن تلــك الوثيقــة تبــن لنــا تمامً ــا األوضــاع الســيئة التــي كانــت تكتنــف حركــة
الجهــاد وتعكــس يف الوقــت نفســه أهميــة التغلغــل اإليطــايل بالســيطرة عــى جـــــزء
كبــر مــن األرايض الغنيــة بمصــادر الثــروة التــي كانــت تعتمــد عليهــا حركــة جهــاد
عمــر املختــار .فســقوط جــزء كبــر مــن أرايض الجبــل األخــر بســكانه الذيــن
أصبحــوا تحــت وطــأة ومراقبــة الســلطات اإليطاليــــــة وأعوانهــا املحليــن حرمــت
حركــة الجهــاد مــن مصــادر ماليــة كثــرة ،وأصبحــت بذلــك منتجعــات الباديــــــــة يف
تلــك املناطــق ظاهريــ ًـــا يف عــداد القابلني بالســلطات اإليطاليــة وإن كانت يف واقـــــــع
األمــر خــر معــن للمجاهديــن.
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وملــا أدركــت إدارة الجنــرال غراســياني أن منتجعــات الباديــة هــي العصــب املــادي
واملعنــــــوي لحركــة الجهــاد ،واملعــوق األســايس لعمليــات االســتيطان اإليطــايل اهتــدت
ّ
جــس نبــض ســكان الباديــة واألريــاف وذلــك بتجميــع منتجعاتهــم
تلــك اإلدارة إىل
مرحلي ًـــا تمهيــدًا لســوقهم إىل معســكرات االعتقال الكربى يف ســلوق والربيقــة والعقيلة.
وقــد بــدأت ممارســة هــذه العمليــات اعتبــا ًرا مــن ســنة1928م وانتهــت بضــم معظــم
ســكان الباديــة يف معســكرات محــددة ومعينــة يف مناطــق شــبه قاحلــة وبالتــايل تمكنــت
إيطاليــا مــن إخــاء األرض مــن ســكانها تمهي ـدًا الســتقبال املســتوطنني اإليطاليــن(.)11
إن إجــراءات فتــح بــاب العمــل والتجنيــد للوطنيــن يف اإلدارات والقــوات اإليطاليــة
مــع الضغــط القهــري عــى الســكان ،تمثــل مرحلــة فصــم العالقــة بــن الســكان
والثــوار وإخــاء األرض مــن مالكهــا العــرب .فقــد كانــت تلــك اإلجــراءات اإليطاليــة
سببـ ًـــا رئيسـ ًـــا يف تدهــــــــور األحــوال االقتصاديــة للمواطنــن .وبالرغــم مــن كل
املعوقــات العســكرية واالقتصاديــة التــي سببّهـــا اإليطاليــون فــإن حركة الجهــاد يف برقة
بالرغــم مــن مشــاكلها ظلــت معوقــ ًـــا أساســيا ً لتوســع حركــة االستيطـــان اإليطــايل.
فحتــى ســنة 1932م لــم تتســع حركــة االســتيطان خــارج ضواحــي مدينـــة بنغــازي
والرشيــط الســاحيل املمتــد إىل توكــرة ومــروع األبيــار عــى الهضبـــة الجنوبيــة مــن
بنغــازي .أمــا محــاوالت اإليطاليــن االســتيطانية يف املــرج وشحـــات ودرنــة وخاصــة يف
هضبـــــــة الفتايـــــح خــال ســنوات 1923_ 1922م فقــد كانــت هدفــ ًـــا لعمليــات
الثــوار ولــذا فــكل املحــاوالت( )12االســتيطانية اإليطاليــة يف هــذه املناطــق كانــت
تقــام تحــت حمايــة األســـــاك الشائكــــة التــي تحيــط باملــزارع وفوهــات البنــادق
وأبــراج املراقبــة العســكرية( .)13ويالحــط أن املحــاوالت االســتيطانية يف هــذه املنقطــة،
اقتــرت عــى محــاوالت املــاّك اإليطاليــن( )14الكبــار والــركات املدعمــة مــن قبــل
حكومــــة االحتــال وإن كانــت تكاليفهــا باهظــة ،األمــر الــذي أدى إىل إخفاقهــا وتخــي
املعمريــن عنهــا .إن مرحلــة ضــم النواجــع يف الباديــة كانــت رضبــة قاســمة لحركــة
الثــورة بالجبــل األخــر ألنهــا حرمــت حركــة الجهــاد مــن اســتبدال دمــاء جديــدة
بمــن ســقطوا شــهداء يف ســاحات الوغــى .فضــــاً عــن ذلــك فــإن عمليــة تجميــع
السكــــــــان يف معتقــات الربيقــة والعقيلــة واملقــرون والرتيّــة وســلوق وغريهـــــا
كانــت كارثــة إنســانية قاســية يف تاريــخ االســتعمار األوروبــي هلكــت بســببها أعــداد
هائلــة مــن البشـــر والحيوانــات واملمتلــكات التــي كانــت تشــكل عصــب االقتصــــــاد
بالنســبة لســكان القبائــــل املهجــرة من ديارهــا إىل تلــك املعتقالت العامــــة .ففــي أثناء
علميات ترحيـــل القبائـــــل الواقعــــة رشقــي درنة تعرضت حيواناتهـــم املعتـــــادة يف
تربيتهــــــا عــى األعشــب التــي كانــت تنمـــــو يف أرايض ســهلة وســهوب منبســطة إىل
نباتــات غريبــة غيـــر متعــودة عليها يف أثنــاء عبورهــا تحت ظـــنك اإليطاليني وأعوانهـــم
يف منطقـــــة الجبــل األخــر ،فتعــرض معظــم تلــك الحيوانـــات إىل التســمم الغذائــي
ممــا أدى إىل هــاك معظمهــا ،كمــا أن وعــورة هضــاب الجبـــل األخــر التــي عربتهــــا.
قطعــان األبــل واألبقــار واملاشــية ســببت مشــكلة أمــام الجنــود اإلرتريــن الذيــن ُكلفــوا
بــاإلرشاف عــى دفــع اآلالف مــن قطعــان املاشــية واإلبــل لكــي تعــر منطقــة الجبــل
األخــر الوعــرة قــرًا نحــو الغــرب لكــي ال يســتفيد منهــا املجاهــدون .وعـــــاو ًة
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عــى ذلــك فــإن اإليطاليــن غالبًــا مــا يحرقــون القطعــان التــي يعجــزون عــن تحقيــق
عمليــات عبورهــا يف الوديــان الوعــرة بمنطقــة الجبــل األخضــــــــر.
إن عمليــات الرتحيــل الجماعــي التــي لــم يســبق لهــا مثيــل يف تاريــخ االســتعمار
األوروبــي يف إفريقيــا ،تســببت يف عــوز وإفقــار قــري لســكان الباديــــة واألريــاف
يف برقــة حيــث كانــت ســلبيات ذلــك الرتحيــل أكثــر فاعليــة مــن تدمــر معســكرات
املجاهديــن يف الجبــل األخــر .لقــــــد ازدادت أوضــاع القبائــل الربقاويــة ســوءًا بعــد
عودتهــا مــن املعتقــات املشــار إليهــا ،نظــرا ً لفــرض السلطـــــــات اإليطاليــة للخدمــة
العســكرية اإلجباريــة عــى الليبيــن تمهيــدا ً للدفــع بهــم يف حــروب إيطاليــــــــــــا
االســتعمارية يف الحبشــة وأرتريــا .إن هــذا اإلجـــراء قــى عــى القــوة الفاعلــة
والحيويـــــة لأليــــدي العاملــة التــي كان يُخــى أن تكــون مصــدر خطــر عــى ســامة
وأمــن املســتوطنني اإليطاليــــن الذيــن وزعت الســلطات عليهــم أرايض القبائــل الربقاوية
يف أثنــاء غيابهـــــــا يف فــرة االعتقــال الجماعيــة يف معتقــي الربيقــة والعقيلــة وغريها.
إن عمليــة تجنيــد الليبيــن أبعــدت أيضــ ًـــا احتمـــــال ثورة جديــــدة ضد املســتوطنني
اإليطاليــن بســبب اســتيالء ســلطات االحتــال عــى األرايض ناهيــك عــــن أن النظــام
االقتصــادي الرعــوي التقليــدي للقبائــل أصبــح تحــت مراقبــة ورعايــة الســلطات
اإليطاليــة .
فاملواطــن املهجّ ــر عــاد إىل موطنــه وديــاره فقـرًا بعــد أن قــى ثالثــة سنـــــــوات
يف املعتقــات اإليطاليــة فضـاً عــى أن الســلطات اإليطاليــة استولـــت عــى األرايض التــي
كانـــــــت تستقبـــــــل كميــات كبــرة مــن األمطــار ،وبالتــايل تــم زحزحــة هــؤالء
العائــدون إىل ديارهــم إىل املناطــــــق األكثــر جفافــ ًـــا يف الجنــوب الربقاوي .فكــــــان
املواطــن املهجّ ــر عليــه أن يبــدأ حيــاة جديــدة يف ظــروف جغرافيــة بالغــة الصعوبــة
ويمكــــن إجمــال الســلبيات التــي كانــت تواجهــه عــى النحــو التــايل:
 - 1أن األرايض الخصبــة ســلبتها منــه مؤسســة األنتــي اإليطاليــة وأعطتــه بديـــــــاً
فق ـرًا لهــا عــى أطــراف الهضــاب الجافــة وتخــوم الصحــراء الطــاردة اقتصاديًــا.
 - 2عــاد املهجّ ــر مــن املعتقــات فقــرًا إىل ديــاره بعــد أن انقرضــت ثروتــه
الحيوانيــــــــــــة وفقــد عــددًا مــن قوتــه البرشيــة الفعالــة.
 - 3إن املــوايش التــي وزعتهــا ســلطات االحتــــــال عــى األهــايل بعــد عودتهــم مــن
املعتقــات كانــــت قليلــــــة وال تفــي بحاجــات األســــــر الرضوريــة.
 - 4اســتحداث ســلطات االســتعمار لنمــط جديــد لرعــي القطعــان وهــو أن يتــم تحــرك
كل قطيــــع يف إطــار معرفــة جهــاز أمــن يعّ ــد تقاريــــر يوميــة تح ـدّد فيــه الجهــات
واملراعــي التــي يتحــرك الرعــاة فيهــا.
 - 5شــكلت قضيــة امليــاه ومصادرهــا التــي أصبحــت نــادرة معضلــة أساســــــــية
لــدى الســكان بعــد عودتهــم مــن املعتقــات .فاملناطــق التــي حُ ــددت إقامتهــــم فيهــا
قليلــة امليــاه نظــ ًرا ألن املناطــق التــي توجــد فيهــا الينابيــع الدائمــة وقعــت يف نطــاق
مــروع األنتــي الزراعــي ،فحرمــت بذلــك األهــايل مــن توفــر املــاء الـاّزم وبشــكل دائــم،
فالبديــل لحــل تلــك املشــكلة مــن وجهــة نظــر ســلطات االحتــال هــو حفــر مجموعــة
مــن اآلبــار يف الهضــاب النائيــة التــي ُرحلــــــت إليهــا القبائــل بعــد عودتــــها مــن
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املعتقــات .وعــرف هــذا النــوع مــن اآلبــار باســم “بيـــــر الطابيــة” وهــو عبـــــارة
عــن إصــاح لآلبــار الرومانيــة القديمــة وجعلهــا عامــة لــكل النــاس .وتوجــد عــى كل
بــر مسلتيــــــن مــن اإلســمنت وضــع عــى إحداهـــــما لوحــة رخاميــة كتــب عليهــا
تعليمــات ألبنــاء الباديـــــة ،إذ تعكــس لغــة التعليمــات املوجــودة عــى تلــك اللوحــــة
مشــاعر الــو ّد والرحمــة التــي خصتهــا بهـــــم الحكومــة الفاشــية االستعماريــــــة.
وظلــت هــذه اآلبــار تســتخدم بشــكل جماعــي إذ يخصــص لــكل عائلــة يــوم ِور ْد معــن
لهــا ولحيواناتهـــــــــا مــن أجــل السقايــــــة وجلــب املــاء.
وقــد تمتعــت بهــذه امليــزة فقــط العائــات التــي ليــس للســلطات اإليطالـــية أي
تحفــظ ســيايس ضدهــا .أمــا املناطــق التــي وصفــت يف تقاريــر املخابــرات اإليطاليــة
بتأييدهــا لجبهــــة السيــــــد أحمــد الرشيــف واملجاهــد عمر املختــار كقبيلتــي منصور
وأبــي ضــاوي مــن العبيــــدات فإنهمــا منعتـــــــا مــن العــودة إىل أرايض مضاربهمــا
الســابقة التــي كانــت تقطنهــا قبــل عمليــات التهجــر إىل الربيقــة والعقيلــة .وقــد
أختــار اإليطاليــــون لهــذه القبائــل مواطــن جديــدة بعيــدة عــن الجبــــــل األخــر
حيــــث توجــد أراضيهــا الزراعيــة والرعويــة التــي أصبحــت جــزءًا مــن مــروع األنتــي
االستيطانـــــــي .إن قبائــــل منصــور وأبــي ضــاوي وغريهــا مــن القبائـــــل التي ورد
()15
ذكــر بعــض عائالتهـــــــــــا يف تقاريــر ضابــط االســتخبارات اإليطــايل أنســاباتو
جمعــت مــن جديـــــد بعــد إطــاق رساحهما مــن معتقــي الربيقــــة والعقيلــة إذ وجدوا
أنفســهم يف معتقــي رويــس عـ ّزاز ومــرىس لــوك وهــي منطقــة رمليــة قليلــة األمطــــار
تقــع يف البطنــان إىل الــرق مــن طــرق مــع العلــم أن مواطــن هــذه القبائــل كانــت
تحيــط بمنطقتــي القبـــة وعــــــــن مــارة الغنيتــن بمواردهــا الزراعيــة.
إن األســباب التــي دعــت سلطـــــــــات االحتــال إىل اســتمرارية اعتقــال وإبعــاد هذه
القبائــل ،برغــم الوهــن والدمــار الــذي حــــــــل بهــا وباقتصادهـــــــا وترشيــــــد
رجالهــا يمكــن أجمالهــا يف النقــاط التاليــة :
 - 1إن هاتــن القبيلتــن طبقـ ًـــا لتقريــر أنســاباتو كانتــا تمثــان جبهــة الرفــض التــي
قادهــا الســيد أحمــد الرشيــف وعمــر املختــار ضــد الغــزو اإليطــايل.
 - 2إن أوطــان وأرايض هاتــن القبيلتــن تقــع يف ضواحــي عيــــن مــارة الجبليــة
وهضبــــــــة القبـــة الوعـــــرة وتُعد مــن أخصب املناطــق يف الجبل األخــر وأصلحها
لرتبيــة املــوايش والزراعــة البعليــة.
 - 3إن هــذه املناطــق وقعــت يف نطــاق مــروع األنتــي الزراعــي االستيطانــــي لــذا فــإن
عــودة هـــــذه القبائــل إىل مواطنهــا الســابقة قــد يشــكل صعوبــة أمنيــة للمعمريــن
اإليطاليــن الجــدد.
ونظـ ًرا لهــذه الخلفيــات فــإن الســلطات اإليطاليــة قــررت حــر بــل اعتقــال هــذه
القبائــــل ملـــــدة ثالثــــة ســنوات أخرى بعد إطــاق رساح سجنــــاء معتقــات العقيلة
والربيقــة مــع الســماح لها جزئيــ ًـــا بممارســة الحراثــة يف الســهوب الرمليـــــة الجافة
جنوبــي رشق طــرق مــع مطلــع كل خريــــــف تحــت مراقبة ســلطات االحتــال وفرض
نظــام رعــــوي يتنــاىف والرتكيــب االجتماعي.
وبالرغــم مــن هــذه االحتياطــات مــن الســلطات اإليطاليــة املتشــددة يف معاملــة
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القبائــل فإننــا نجــد املســؤولني يف مــروع األنتــي االســتيطاني يُقـــ ّرون بعــدم إمكانية
التعايــش مــع السكـــــــــــان األصليــن الذيــن يحيطــون بمناطــق االســتيطان.
وفضـاً عــن ذلــك فــإن املســؤولني يف مشاريـــــع االســتيطان يطالبون الحكومــــــة
اإليطاليـــــــة بتســييج املناطــق املزمــع تعمريهـــــــا حتــى ال تتعــرض إلتــــــاف
حيوانــات الباديــة ألشــجار مــزارع مــروع مؤسســــة األنتــي(.)16
وليــس مــن شــك يف أن تعليمــات التهجــــــر الشــاملة لسكــــــان الدواخــل يف
برقــة والرتكيــز عــى تصفيــة املقاومــة أعطــت الفرصــة لإليطاليــن بتعمــر األرض
الخصبــة بالجبـــــــل األخــر بعــد أن ُف ّرغــت كليًــا مــن السكـــــان .ففي أثنــاء غياب
الســكان تعاظمــت عمليــات التعمـــــر يف الجبــل األخــر التــي قامــت بهــا مؤسســة
األنتــي الزراعيــة لحســــــاب املســتوطنني اإليطاليــن فاســتهدفت األنتــي تعمــر
حــوايل تســعمائة ألــف هكتــار عــى أن يتــم اســتصالحها يف فــرة ال تتجــاوز نهايـــــــة
عـــــــام 1933م .وقد ساهمت يف دعــــــم هذا املشـــــــروع االستيطانــــــــــــي
الضخــم بنـــوك ومؤسســـــــات تســليف إيطاليــة متعــددة(.)17
وملــا أطلقــت الســلطات اإليطاليــة رساح معتقــي الربيقــة والعقيلة كانت مواطنهـــــم
واقعــة بالفعــل تحــت مشــاريع إيطاليــة اســتيطانية ،فالبديــل كان إذن أبعادهــــم
إىل الدواخـــــــل حيــث املناطــق األكثــر جفافــ ًـــا .ولنــا أن نتصــور جمــوع املهّ جريــن
الهائلــة يف أثنــاء عودتهــم إىل مواطنهــم وهــم يف حالــة بائســة يرثــى لهــا بــن الفقــر
واملــرض والجهــل بعــد أن فقــدوا أكثــر مــن ثلثــي عددهــم.
وقــد انعكســت خواطــر شــعراء الباديــة يف تصويرهــم إىل مــا آلــت إليــه أحــوال
ذويهــم االقتصاديــة فبعــد أن كانــت مضاربهــم وديارهــم تعــج بالحـــياة االقتصاديـــــة
الزاهيــة بقطعــان املاشيــــة واإلبـــــل واملاعــز واألبقــار واملــزارع أصبحـــــــت ديارهم
ينعــق فيهــا البــوم وتعــوي فيهــا الذئــاب ومسيّجــــــــة باألســاك الشــائكة ويعمــل
فيهــا مستوطنيــــــن إيطالييــــــن غربــــــاء تحميهــم فوهـــــــات بنادقهــم
ورشاشاتهــــــم النــــارية .
ّ
وإذا مــا ألقينــا نظــرة تحليليــة عــى الجــدول الالحــق املوضــح ألعــداد الحيوانــات
التــي كانــت منتــرة يف برقــة خــال ســنوات  1933_1926_1910م ،يتضــح لنــا تمامـا ً
الفنـــــــاء الشــامل الــذي تعرضــت لــه الثــــــروة الحيوانيــة بفعــل عمليــات التهجــر
اإلجباريــة التــي كانــت مســتهدفة تخريــب الحيــاة االقتصاديــة املمنهــج تمهيــدًا
لتضييــق الخنــاق عــى حركــة عمــر املختــار التــي فشــلت ســلطات االحتــال يف هزيمتهــا
عســكريًا .وإذا مــا عرفنــا أن إحصــاء ســنة 1910م الــذي تـــــم يف أثنــــــــاء العهــد
الرتكــي مــن أجــل تحصيــل رضائــب املــري عــى الثــروة الحيوانيــة ،وعرفنــا أيضـًــا
األساليــــــب املتبعــة لــدى املواطنــن بمحاولــة اإلخفــاء والتســر عــن ذكــر األرقــام
الحقيقيــــــة ملواشــيهم تجنبــــ ًـــا لدفــع أكــر قيمــة ممكنــة مــن الرضائــب الرتكية،
وقارنّــا تلــك اإلحصائيــــــة بإحصائيـــــات ســنوات 1933_1926م التــي تمــت يف أثنــاء
العهــد اإليطــايل ،التضحــت لنــا بجــاء الكارثــــة االقتصاديــة التــي تعرضــت لهــا الثــروة
الحيوانيــة يف برقــة بســبب اإلجــراءات االســتعمارية واالســتيطانية الجائــرة(.)18
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1
2
3
4
5
6
7

أنواع املوايش
الغنم
املاعز
البقر
اإلبل
الخيول
الحمري

1910
713000
546000
0236000
083300
027000
018600

1926
300000
070000
010600
075000
14000
9000

1933
98000
25000
08700
02600
01000
05000

وبالتحليــل التمحيــي ال يســتطيع املــرء أن ينكــر الخــراب االقتصــادي الــذي حــل
بالثــروة الحيوانيـــــة مــن واقــع النظــر الدقيق للفــروق بني األرقــام املوضحــة يف الجدول
املذكــور أعــاه ومدى أبعــــــــاد ذلــك اقتصاديــ ًـــا وعسكريـ ًـــا عىل اســتمرارية حركة
جهــاد عمــر املختــار يف الجبـــــل األخــر خاصــة بعــد أن انقطعــت وســائل االتصــال
والعــون مــن العالــم اإلســامي بســبب األســاك الشائكــــــــة واملراقبــة اإليطاليــة
املشــددة للحــدود الربيــة وســقوط الواحــات الجنوبيــة والثغـــــور البحرية للبـــــــاد .
إن التقييــم الرصــن مــن خــال االســتطالعات الســابقة يقــي بــأن التوســع
ً
غوصــا نحــو
االســتيطاني اإليطــايل ســبب نزوحــًــا ســكانيًا مــن املناطــق الزراعيــة
الجنــوب وابتعــــــــادًا عــن سياســة العنــف اإليطــايل يف الشــمال .وقــد ســاهمت هــذه
الهجــرة يف تراكــم وازدحــام الســكان يف مناطــق معينــة .وعــى الرغــم مــن أن هــؤالء
النازحــــــن مــن الشــمال قوبلــوا بالرتحــاب مــن ســكان الجنــوب الــذي لــم يســيطر
عليــه الغــزاة ،إال أنــه يمكننــا أن نرصــد ظواهــر انعكســت يف توتــر بــل وتمزيــق العالقــات
االجتماعيــة والسياسيـــــة بــن ســكان الدواخــل والقادمــن الجــدد تحــت الضغــط
والزحزحــة االســتعمارية.
إن توتــر العالقــات االجتماعيــة يف منطقتــي طرابلــس وبرقــة الــذي أمــاه التوســع
اإليطــايل االســتيطاني مــردّه إىل األزمــة االقتصاديــة التــي رافقــت التقـــــدم العســكري
اإليطــايل يف تلــك املناطــق فضـاً عــن عوامـــــــــــل تاريخيــة واجتماعيــة وسياسيـــة
عريقــة نبشــتها وغذتهــا سياســة فــرق تســد االيطاليــة ويمكــن أن نضيــف سببــًــا
اقتصاديـ ًـــا وراء الرصاعــــــات التــي انتــرت بــن مختلــف قيــادات الجهــاد يف املنطقة
الغربيــة خاصــة املناطـــــق التــي تقـــــــع يف نطــاق املثلــث الجغــرايف الواقــع بــن
مرصاتــه وبنــي وليــد والجبــل الغربــي .فالرصاعـــــــــات التــي طفحــت يف أثنــاء
هــذه الفــرة وشــملت زعامــات مرصاتــه وترهونــة وورفلــــة والجبــل الغربــي وكذلــك
التآلــف الــذي ضــم الســيد صفــي الدين الســنويس وصالح لطيـــــوش وحمــــــد ســيف
النــر كلهــا ســيظل تفســرها التاريخــي ناقصـ ًـــا إذا لــم يؤخــذ العامــل االقتصــادي يف
الحســبان.
لقــد تعمقــت هــذه الخالفــات وخاصــة بعــد انتصــار املجاهديــن عــى حملة العقيــــد
ميانــي يف موقعــة القرضابيــة .غيـــــــــر أن الســلطات اإليطاليــة حققــت عــن طريــق
التغلغــل الســيايس واالقتصــادي انتصــارات عجــزت عــن أن تحققه عسكري ًـــا.
146

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

إن دعــم ســلطات االحتــال لبعــض القــادة الليبيــن ضــد خصومهــم دفــع بالكثــر من
الزعمــاء الوطنيــن إىل تعزيــز عالقاتهــم مــع ســلطة االحتــال لكــي ال يفقـــــدوا وزنهم
ومكانتهــم التاريخيــة واالجتماعيــة والسياســية يف املنطقــة التــي يســيطرون عليهــا.
ويقــــــف يف هــذا الشــأن دلي ـاً صارحً ــا الــراع الــذي وقــع بــن ورفلــة ومرصاتــه
خــر دليــل عــى تســابق الزعمـــــــــاء املحليــن يف كســب و ّد الســلطات اإليطاليــة
ضــد بعضهـــــــــم البعــض .فانكبــاب الزعيمني رمضــــــان الســويحيل وعبــد النبي
بالخــر مثال ًعىل الســعي لكســــــب الو ّد اإليطايل حينــ ًـــا واستهجـــــــــانه حينـ ًـــا
آخــر عندمــــــا يشــعرون بامتعــاض الشعــــــب ملســالك التقــارب مــع الغــزاة فتــح
فرصــ ًـــا ثمينــــــة لإليطاليــن مــن أجــل توســيع دائــرة التغلغــــــل الســيايس بــن
مشــائخ وزعمــاء تلــك املنطقــة .فنجــد أن هــذه الظاهــرة تتــــكرر يف إثــارة الضغائــــن
بــن مناطــق متعــددة وبطبيعــة الحــال فــإن حركــة الجهــاد الوطنــي هــي التــي دفعــت
ثمنــًــا باه ً
ظــا لهــذه الرصاعــات الجهويــــــــــــــة فتعــزز موقــف التغلغـــــل
اإليطــايل العســكري واالســتيطاني الــذي وســع مــدارك اإلدارة اإليطاليــة االســتعمارية
بتفهمهــا لديناميكيــة العالقــات االجتماعيــة بــن املجاهديــن والغــوص فيهــا.
فهــذه الظــروف مجتمعــة عــززت موقــف اإليطاليــن التخــاذ إجــراءات أكثــر جســارة
فيمــا يتعلــق بخلخلــة الســكان وتفريـــــغ األرض منهــم ثــم اإلجهــاز عــى املــاّك
باغتصــاب أراضيهــم وعقاراتهــم جماعــات ووحـــــــدانا.
وأمــام إرصار التقــدم اإليطــايل نحــو الجنــوب يف الفتـــــرة مــن  1925 - 1911نــرى
يف املنطقــة الغربيــة اضمحــاال ً مصاحبــًــا لحركــة الجهــاد فيهــا بسبـــــب نجــاح
اإليطالييـــــــــــــن يف تعميــق سياســــــــة“ :فـ ّرق تســد” بــن إطــارات املجاهدين
التــي اتضــح تناقــض مصالــح زعمائهــا اإلقطاعيــة وأهدافهــا الجهويــة كلمــا طالت فرتة
النضـــال .فمــن خــال ذلك يتضــــــــح لنــا بجالء فعاليــــــــة التوســع االســتيطاني
اإليطــايل يف املناطــق التــي تناولناها بالحديـــث وخاصــــــة بالزاوية وسهــــــل الجفارة
وســاحل طرابلــس وتاجــوراء ومرصاتــة وبنــي وليــد .إن سياســة تقويـــض وحــدة
الصــف التــي مارســتها الســلطات اإليطاليــة بنجــاح عقــب موقعــة القرضابيــة يف
املنطقــة الغربيـــــة بــــــن األهــايل حققــت تغلغـاً سياســيا ً واســتيطانيًا برسعــة غري
متوقعــة .وملــا اشتــــد ســاعد حركــــــة عمــر املختــار وفشــلت إيطاليا يف إخــراج خصم
لــه ليحاربــه مــن بنــي جلدتــه بالجبـــــل األخضــــــــر وذلــك نظــرا ً لســيطرة الدعــوة
السنوســية ومريديهــا وتالميذهــا مــن رجــال القبائــل الربقاويــة وغلبــة شــخصية الســيد
أحمــد الرشيــف القياديــة التــي طغــت عــى الجميــع فإننــا نــرى الســلطات اإليطاليــة
تفلــح يف تشكـــــيل فرقــة عســكرية مــن ســكان الجبــل الغربـــي عُ رفـــــت يف التاريــخ
الشــفوي “بنــدة عاكــف الغريـــــاني” وهي مليشــيا عســكرية ُ
ســخرت ملحاربــة الحركة
الوطنيـــــــة بالواحــــــات وبالجبـــــل األخضــــر والبطنــان وبطبيعة الحــال انخرط
فيهــا العديــد مــن العمــاء يف برقــة ،وتمكنــت بنــدة عاكــــــف مــن تشــتيت البقيــة
الباقيــة مــن رجــال عمــر املختــار إذ استطــــــاع رجــال عاكــف الغريانــي مــن الدخــول
يف مواجهــات قتاليــة بالجبــل األخــر أشــهرها تلــك التــي قـــــــرب منطقتــي بطــة
وســمالوس وتمكنــوا مــن قتــل الشــهيد يوســف بوخديــده املســماري ورجالــه وبــر
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رأســه ونقلــه إىل درنــه ثــم إىل بنغــــــازي وأقامــوا “صابيــة” وهــم يــرددون شــتاوة
شــعبية مفادهــا:
انظر يا بو دور غزير *** بندة عاكف ويش ادير
		
وحاولــت الحكومـــــة اإليطاليــة أن تصــوّر ذلــك الــراع عــى أســـــاس أنــه إحــن
وضغائــن محليــة تعــود يف أصولهــــــــا إىل الــراع الجهــوي خــال ســنتي – 1915
 1916م عقــب موقعـــة القرضابيــة ،واعتقــد أن الســلطات اإليطاليــة حققــت نجاحـ ًـــا
ملحوظـ ًـــا عــى مســتوى كســــر الــوالء للدعــوة السنوســية واالنتمــاء القبــي القيــادي
لألعيــان واملشــائخ يف برقــة .وقــد مــــــّــرت الســلطات اإليطاليــة يف هــذا الــدرب
بمرحلتــن:
فاملرحلــة األوىل محاوالتهــا الســتدراج واســتقطاب القيــادات املحليــة وإغرائهــا باملــال
والجـــــاه .وأمــا أولئــك الذيــن فشــلت يف اســتدراجهم فقــد اســتخدمت ضدهــم وســائل
متعــددة مــن العنــف كمصــادرة أرزاقهــم ونفيهــم أو ســجنهم كمــا ســجن مشــائخ برقة
يف ســجن بنينــة .وأمــا املرحلــة الثانيــة فإنهــــا تكمــن يف إيجــاد البديــل القيــادي عــى
املســتوى املحــي ،بمعنــى أنــه عندمــا فشلــــــــــت الســلطات اإليطاليــة يف اســتدراج
بعــض املشــائخ حاولــت أن توجــد بديــاً لينــًــا مــن ذويهــم لتحــدث بذلــك انفصــام
يف العالقــات االجتماعيــة فــرزت إىل حيّــز الوجــود شــخصيات أكثــر لينًــا وانقيــادًا
واســتجابة ملطالـــب وأهــداف السياســية اإليطاليــة .ونالحــظ تطــور هــذه الظاهــرة قبيل
وأثنــاء عمليــات تهجيــــــر قبائــل برقــة إىل معتقــات الربيقــة والعقيلــة ورويــس عــزاز
ومــرىس لــو ّك الواقــع رشقــي طــرق .ففــي هــذه الفــرة ملعـــــــت أســماء كمشــائخ
جـــــدد تاريخيًــا لــم يعرفوا من قبــــــــل عىل مستـــــوى التاريـــــــــخ االجتماعي
يف برقــة .ففــي أثــــــناء وجــود القبائـــــــل يف معســكرات االعتقــال ســالفة الذكــر،
بــرزت ظاهــرة مــا عــرف بمشــائخ “الباقــا” مث ـاً وهــم طائفــة مــن املشــائخ الجــدد
الذيــن غالبـ ًـــا مــا كانــوا مصــدر ســخرية اجتماعيــة مــن أقاربهــم وذويهم ومــن الناس
عامــة ،ونظــرا ً للــوالء الــذي قطعــوه عــى أنفســهم للســلطات اإليطاليــة وللرفــــــض
االجتماعــي الــذي واجهــوه مــن املحيطــن بهــم فإنهــم أصبحــوا يف رصاع نفــي بـ ّرروه
بممارســة العنـــف واإلرهــاب املدعم مــن الســلطة اإليطاليــة ضــــــد مواطنيهـــــــم.
وقـــــــــد انعكســت هــذه املشــكلة يف الشــعر الشــعبي الــذي يعــر تمــام التعبــر عــن
بــروز هــذه الطبقــة مــن املشــائخ الجــدد الذيــن رفضهــم مجتمعهـــــــم فقــال أحــد
الشــعراء واصفــ ًـــا هــذه الجماعــة -:
()20
()19
ّ
*** ما يؤمنوا بخوتهـــــم الفالقـا
مشائــخ باقـــا
ّ
الل يراسلوا واليل لـــــهم منحازا
***
مشائخ عـــــــازه
لقــد مهــدت كل هــذه الضغــوط إىل إمكانيــة التغلغــل يف حركــة عمــر املختــار
الرافضــة ،ففــي ســنة  1930تمكــن اإليطاليــون مــن اســتدراج الســيد الحســن الرضــا
بعــد أن مارســوا عليــه ضغوطــــ ًـــا قاســية بنفــي وســجن والــده يف إيطاليــا فأخــذ
يطالــب عمــر املختــار بفكــرة املعســكرات املختلطــة وبــرز إىل حيــز الوجــود مــا عــرف
يف برقــة بــدور الدقيــق الــذي هــو آخــر إســفني دُق يف عضــد حركــة عمــر املختــار
فكــر شــوكتها وفتــــــــح الطريــق ســهالً أمــام برامــج االســتيطان اإليطــايل .إذن
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فالصــــــراع عــى األرض حُ ســم عــى النحــو الــذي رأينــا يف ظــل املمارســات السياســية
واإلجــراءات العســكرية التعسفيـــــة التــي بــدأت بالعنــف ثــم بالتغلغــل الســيايس إىل
التخلخــل االقتصــادي واملعنــوي لحــركات الجهــاد عــى جمــــيع املســتويات واختتمــت
فصولهــا باالرتــداد العقائــدي واللغــوي والثقــايف واملعنــوي واملــادي بــن العديــد مــن قادة
املجاهديــن.
إن مرحلــة االرتخــاء التــي أصابــت حركــة الجهــاد اســتدعت املجاهديــن إىل التفــاوض
والتعايــش مــع املغتصبــن ،واملشــاركة يف اإلدارة معهــم بمســاهماتهم يف املؤسســــات
اإلســامة اسمــًــا وااللتحــاق بالخدمــة العســكرية يف الجيــش اإليطــايل واملســاهمة يف
حــروب إيطالــــيا االســتعمارية يف إفريقيــا واالشــتغال يف أعمــال الطــرق واإلنشــاءات
العمرانيــــة التــي قامــت بهــا إيطاليــا وإرســال أبنــاء الوطنيــن إىل املــدارس اإليطاليــة.
وعــى هــذا النحــو فــإن مرحلــــة املفاوضــات عــى جميــع مســتويات حركــة الجهــاد
تُعــد اخطرهــا جميعً ــا إذ حقــق فيهــا اإليطاليــون انتصــا ًرا معنويــًــا وذلــك بتهافــت
الشــخصيات القياديــة عــى كســب و ّد ســلطات االحتــال إذ فتـــح ذلــك االرتــداد بــاب
سياســة االســتيطان واسعـ ًـــا عــى مرصاعيــه أمــام املعمريــن اإليطاليــن.
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قراءة يف خمطوطة
الد ُر َ
ْ
َ
الف ِر ُ
ُّ
يد َّ
التاج
الوهاج
ِ
بوب �إىل ِ
بالرحلة املُ ِنري َِة ِم ْن اجلغ ِ
ل�صاحبها ال�سيد �أحمد ال�شريف ال�سنو�سي
وحمققها � :أ.د .عبداملوىل �صالح احلرير

أ.د .سالم عبدالله الفالح
بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم عىل نبينا محمد القائد العربي األمني .
أيتها السيدات والسادة األفاضل  . .السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يرشفنــي اليــوم أن اشــارك يف هــذا املحفــل العلمــي املهــم بورقــة بعنــوان ( :
قــراءة يف مخطوطــة (ال ـ ُّد ُر َ
ر ِة ِمـ ْ
َّ
الوهــاج بالرحلـ ِ
ـاج.
الف ِري ـ ُد
ـة ا ُمل ِن ـ َ
ـن الجَ ْغبـ ِ
ـوب إىل التـ ِ
ملؤلفهــا  :الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس  ،ومحققهــا األســتاذ الدكتــور عبداملــوىل
صالــح الحريــر .
لقــد تكــرم املحقــق بإهدائــي نســخة مــن كتــاب املخطوطــة بعــد تحقيقــه
والتقديــم لــه  ،وبعــد اطالعــي عليــه وقراءتــه رأيــت أن أرشككــم يف مجمــل مــا ورد يف
هــذا الكتــاب القيّــم  ،وقــد بــدأت بإعطــاء نبــذة موجــزة عــن الســيد أحمــد الرشيــف
الســنويس مــن حيــث نســبه ووالدتــه ونشــأته وتعليمــه ومشــائخه .
واملحقــق قــد اســتعرضت ســرته الذاتيــة وأهــم إنجازاتــه العلميــة  ،كمــا أوردت
نبــذة عــن واحــة الجغبــوب وواحــة التــاج  ،وأبــرزت بشــكل موجــز العالقــات بــن
السنوســيني والدولــة العثمانيــة ،ثــم اســتعرضت فقــرات املخطوطــة بالتسلســل ومــا
ورد بهــا مــن أخبــار وأشــعار وذكــر للحطايــا والبلــدان والزوايــا واألشــخاص والقبائــل ،
وأنــواع النباتــات واملعــادن والحيوانــات  ،ثــم الخاتمــة .

ـ ن�سبه :

ترجمة حياة رئي�س املجاهدين
ال�سيد �أحمد ال�شريف ال�سنو�سي
( �صاحب املخطوطة )

هــو العالــم العامــل والســيد الكامــل  ،قــدرة العاملــن  ،وبقيــة الصالحــن ،
محيــي ســنة الجهــاد وخالصــة عــرة خــر العبــاد الســيد أحمــد بــن الســيد محمــد
الرشيــف بــن اإلمــام الســيد محمــد بــن عــي الســنويس الخطابــي اإلدريــي الحســني .
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ـ والدته :

كانــت والدتــه املباركــة عــام 1290هـــ يف بلــدة الجغبــوب املركــز الروحــي األول
للسنوســيني والواقعــة يف آخــر حــدود ليبيــا الرشقيــة ممــا يــوايل حــدود مــر الغربيــة
بالقــرب مــن بلــدة ســيوة املشــهورة .
ـ ن�ش�أته :
تربــى رحمــه اللــه ونشــأ يف حجــر والــده العظيــم الســيد محمــد الرشيــف
بــن اإلمــام الســيد محمــد بــن عــي الســنويس ريض اللــه عنــه  ،وحينمــا ترعــرع وبلــغ
السادســة مــن عمــره دخــل كنــف عمــه اإلمــام العظيــم الســيد محمــد املهدي الســنويس
 ،وبــدأ قراءتــه للقــرآن عنــه حتــى حفــظ الكثــر منــه  ،ثــم بأمــر عمــه أتــم حفــظ
القــرآن عــى شــيخ الجغبــوب وإمامــه يف وقتــه أحــد تالميــذ جــده الســيد محمــد بــن
مصطفــى املدنــي التلمســاني  ،فــكان يكتــب لوحــه عنــد عمــه أوال ً ويقــرأه عليــه ثــم
يذهــب إىل الســيد املدنــي ويحفــظ عنــده اللــوح  ،وهكــذا حتــى أتــم حفظــه وإتقانــه
وحتــى قــال لــه عمــه اإلمــام الســيد محمــد املهــدي أنــت مــا أخــذت القــرآن إال عنــي
وبذلــك كان رحمــه اللــه يفتخــر بهــذه املفخــرة العظيمــة التــي لــم يشــاركه فيهــا
غــره  ،كمــا كان إبَّــان حفظــه للقــرآن يعــرض يومي ـا ً مــا يتلقــاه عــى والــده الســيد
محمــد الرشيــف وعــى شــيخه الســيد احمــد بــن عبدالقــادر الريفــي رحمــة اللــه عليهــم
أجمعــن .
ـ م�شائخه :
بعــد إتقانــه لحفــظ القــرآن الكريــم بــدأ تلقيــه لســائر العلــوم عــى الشــيخني
الجليلــن التقيــن الصالحــن جــده ألمــه الرشيــف الســيد عمــران بــن بركــة الفيتــوري
والســيد أحمــد بــن عبدالقــادر الريفــي  ،ومــن مشــائخه أيضــا ً و مالزمتــه لــه عمــه
اإلمــام الســيد املهــدي وانقطاعــه إليــه بالكليــة حتــى عــام  1312هـــ .
“ رحلته مع عمه ووالده من الجغبوب إىل الكفرة “ .
ارتحــل عمــه الســيد محمــد املهــدي مــن الجغبــوب إىل بلــدة الكفــرة بناحيــة
الســودان إىل جنــوب برقــة عــام  1312هـــ بعــد إقامتــه بالجغبــوب مــدة  38ســنة لــم
يخــرج خاللهــا منهــا يومـا ً واحــدا ً  ،فرافــق الســيد أحمــد الرشيــف عمــه ووالــده يف تلــك
الرحلــة  ،وفــارق شــيخه الســيد أحمــد الريفــي إلبقائــه خليفــة يف الجغبــوب  ،أما شــيخه
وجــده ألمــه الســيد عمــران بــن بركــة الفيتــوري فقــد تــويف قبــل الرحلــة بســنتني أي يف
عــام  1310هـــ رحمــه اللــه تعــاىل(.)1
اشتهر السيد أحمد الرشيف بتأليفه عدد من الرسائل واملخطوطات منها :
 1ـ بغيــة املســاعد يف أحــكام املجاهــد  ،نــرت ســنة  1913م باإلســكندرية  ،مطبوعــة
عــى اآللــة الكاتبــة .
 2ـ فيوضــات املوهــب املكيــة بالنفحــات الربانيــة املصطفويــة  ،مخطــوط لــم يســبق
نــره .
 3ـ الشــموس النورانيــة العرفانيــة اإلرشاقيــة يف بيــان الطريقــة السنوســية اإلدريســية
املحمديــة.
 4ـ الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج  ،أو الكوكــب الزاهــر
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يف مجــي الظــام العاكــر  ،املحقــق مــن قبــل د .عبداملــوىل الحريــر.
 5ـ آثار األنظار ومبتكرات األفكار  ،مطبوع  1902يف مرص .
 6ـ الفيوضــات الربانيــة يف إجــازة الطريقــة السنوســية األحمدية اإلدريســية  ،اســطنبول
 ،مطبعــة عامــر  1342 ،هـ .
ـ املحقق يف سطور :
األستاذ الدكتور  :عبداملوىل صالح الحرير ـحي الحدائق ـ بنغازي ـ ليبيا
الربيد اإللكرتوني DR.ELHOREIR&YAHOO.COM :
ـ تاريخ امليالد  1942 / 10 / 15 :م .
ـ مكان امليالد  :درنة .
امل�ؤهالت العلمية :
 1ـ حاصل عىل ليسانس من الجامعة الليبية سنة  1968م .
 2ـ عُ ني معيدا ً بكلية الرتبية ـ طرابلس ـ صيف  1969م .
 3ـ تحصــل عــى املاجســتري يف التاريــخ الحديــث مــن جامعــة جــورج تــاون ـUSA
1973م.
 5ـ تحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة كاليفورينــا مــارس  1981م الواليــات
املتحــدة األمريكيــة .
 6ـ د َّرس مــادة التاريــخ الحديــث واملعــارص يف كليــة الرتبيــة ـ البيضــاء وكليــة اآلداب
بنغــازي  1981ـ  1983م  1984 ،م .
 7ـ عمــل مديــرا ً ملجلــة البحــوث التاريخيــة بمركــز جهاهــد الليبيــن التــي يــرف عليهــا
ذلــك املركــز بطرابلــس منــذ تأسيســه ســنة  1979م .
املن�شـــورات :
أوال ً  :ال ُكتب :
 1ـ مذكــرات أنــور باشــا يف طرابلــس الغــرب  ،ترجمــت مــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة
العربيــة  ،منشــورات مركــز الجهــاد ، 1979 ،ترجمــة عبــد املــوىل الحريــر.
 2ـ التطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة يف الدواخــل الليبــي يف النصــف الثانــي مــن
القــرن التاســع عــر  :دور الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس  ،أطروحــة دكتــوراه ُقدمت
إىل جامعــة كاليفورينــا ســنة  1981م  ،منشــورات مركــز الجهــاد  1991 ،م .
 3ـ حــرب إيطاليــا مــن أجــل الصحــراء  ،تأليــف فرنســيس ماكــوال  ،ترجمــة الدكتــور
عبداملــوىل الحريــر  ،منشــورات مركــز ا لجهــاد  1991 ،م .
 4ـ الحــرب الرتكيــة اإليطاليــة  ،تأليــف بيــر ميلــر  ،ترجمــة الدكتــور عبداملــوىل صالــح
الحريــر باالشــراك مــع الدكتــور عبدالقــادر املحيــي  ،مركــز جهــاد الليبيــن .
 5ـ الشــاطئ الرابــع االســتيطان الزراعــي اإليطــايل الشــامل يف ليبيــا  ،تأليــف مراتــن
مــور  ،ترجمــة الدكتــور عبدالقاهــر املحيــي  ،مراجعــة الدكتــور  :عبداملــوىل الحريــر ،
منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن  ،سلســلة الدراســات املرتجمــة . 25
 6ـ محــارض جلســات املؤتمــر الوطنــي الربقــاوي يف بنغــازي  1948ـ  1950م ،منشــورات
املركــز الليبي للبحــوث والدراســات التاريخيــة  2013م .
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 7ـ بُغيــة املســاعد يف أحــكام املجاهــد  ،تأليــف الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس
تقديــم وتحقيــق عبداملــوىل الحريــر  ،منشــورات املركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات
التاريخيــة ســنة  2013م .
 8ـ َري الغليــل يف أخبــار بنــي عبدالجليــل آخــر ســاطني فــزان  ،تقديــم وتحقيــق الدكتور
عبداملوىل الحريــر  2014 ،م .
 9ـ آثــار األنظــار ومبتكــرات األفــكار ،تأليــف الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس ،تقديــم
وتحقيــق عبداملــوىل الحريــر .
 10ـ الــ ُّد َر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج  ،تأليــف الســيد
أحمــد الرشيــف الســنويس  ،تقديــم وتحقيــق عبداملــوىل الحريــر .
ُكتب حتت الن�شر :
 1ـ فيوضــات املواهــب املكيــة بالنفحــات الربانيــة املصطفويــة  ،تأليــف الســيد أحمــد
الرشيــف الســنويس  ،تقديــم وتحقيــق عبداملــوىل الحريــر .
 2ـ موضوعــات منهجيــة مختــارة يف تاريــخ الجهــاد الليبــي  ،مجموعــة مقــاالت مختارة
 ،تأليــف عبداملــوىل الحرير .
ثاني ًا  :املقاالت املن�شورة :
 1ـ موقــف إيطاليــا وأملانيــا وإنجلــرا مــن تركيــا ُقبيــل وأثنــاء الغــزو اإليطــايل  ،ترجمــة
د .عبداملــوىل الحريــر  ،مجلــة البحــوث التاريخيــة  ،ينايــر 1988م .
 2ـ منظمــة التشــكيالت املخصوصــة الرسيّــة وأدوارهــا يف حركــة النضــال الوطنــي 1911
ـ  1918م  ،مجلــة البحــوث التاريخيــة .
 3ـ اإلســام وآثــاره عــى التطــورات السياســية والفكريــة واالقتصاديــة يف أفريقيــا
جنــوب الصحــراء  ،مجلــة البحــوث التاريخيــة  ،العــدد الثانــي  1989 ،م .
 4ـ دور الواحــات الجنوبيــة يف تمويــل حركــة جهــاد عمــر املختــار  ،مجلــة البحــوث
التاريخيــة.
 5ـ نظــرة تحليليــة ألبعــاد سياســة يوســف باشــا القــره مانلــي االقتصاديــة عــى
العالقــات االجتماعيــة يف النصــف األول مــن القــرن التاســع عــر  ،املجلــة التاريخيــة
املغاربيــة  ،العــدد  1985 ، 38م .
 6ـ طــرح وتحليــل لــآراء الرتبويــة والتعليميــة للســيد أحمــد الرشيــف الســنويس ،مجلــة
كليــة اآلداب  ،بنغــازي  ،العــدد  2012 ، 36م .
 7ـ الحــراك الســيايس يف ليبيــا  ، 1948مجلــة الشــهيد  ،مركــز املحفوظــات والدراســات
التاريخيــة  2012 ،م .
 8ـ تقريــر تحليــي عــن مخطــوط بُغيــة املســاعد يف أحكــم املجاهــد  ،تأليــف الســيد
أحمــد الرشيــف الســنويس  ،مجلــة البحــوث التاريخيــة  ،ينايــر ســنة  2011م .
 9ـ العالقــة بــن الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس وضابــط التشــكيالت املخصوصــة،
مقدمــة نــرت يف مذكــرات أنــور باشــا  1979م  ،سلســلة املذكــرات التاريخيــة  ، 1مركــز
بحــوث ودراســات الجهــاد الليبــي .
 10ـ العالقــة بــن الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس ومصطفــى كمــال أتاتــورك  ،يشــكل
هــذا البحــث جــزء مــن محــارضة ألقيــت يف مؤتمــر العالقــات العربيــة الليبيــة الرتكيــة
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املنعقــد يف مركــز جهــاد الليبيــن عــام  1981م .
11ـ النشــاط التجــاري يف مينائــي بنغــازي ودرنــة  ،مقتطفــات مــن تقريــر القنصــل
الربيطانــي  1901ـ  1903م  ،ترجمــة عبداملــوىل الحريــر  ،نــر يف مجلــة البحــوث
التاريخيــة  ،العــدد األول  ،ينايــر  1989م .
12ـ األبعــاد االقتصاديــة والسياســية والعســكرية إلجــراءات االســتيطان اإليطــايل عــى
حركــة الجهــاد الليبــي  ،فصــل نــر يف كتــاب االســتعمار االســتيطاني اإليطــايل يف ليبيــا
 ،مركــز جهــاد الليبيــن  ،سلســلة الدراســات التاريخيــة  ،ســنة  1984م .
 13ـ األزمة االقتصادية ونوعية التعليم يف البلدان النامية  ،مجلة الثقافة العربية .
 14ـ الســيد محمــد بــن عــي الســنويس  1787ـ  1859م وآثــاره العلميــة مــن شــنقيط
إىل املحيــط  ،مجلــة التيــار  ،الســنة األوىل  ،العــدد الثانــي  8/10/2011 ،م .
 15ـ التمهيــد للغــزو اإليطــايل موقــف الليبيــن منــه  ،فصــل نــر يف كتــاب بحــوث
ودراســات يف التاريــخ الليبــي  1911ـ  1943م  ،مركــز دراســات جهــاد الليبيــن ضــد
الغــزو اإليطــايل 1984 ،م .
 16ـ العالقــة بــن روّاد الطريقــة السنوســية والدولــة العثمانيــة قبــل الغــزو اإليطــايل ،
مجلــة البحــوث التاريخيــة  ،ســنة  2012م .
 17ـ أبطــال مــن برقــة  :صــور ومذكــرات  ،تقديــم الدكتــور عبداملــوىل الحريــر ،مجلــة
البحــوث التاريخيــة  ،العــدد األول  ،ينايــر  1983م .
 18ـ ا ُملجاهــد حمــد ســيف النــر بــن الجهــاد والسياســة  ،فصــل يف نــدوة علميــة
تحــت رعايــة جمعيــة الشــيخ الطاهــر الــزاوي بالزاويــة الغربيــة ،ونــرت أعمــال هــذه
النــدوة يف مجلــد واحــد  ،ســنة  2017م .
 19ـ حركــة عمــر املختــار بــن اليُــر والعُ ــر االقتصــادي  ،مقــال نــر يف مجلــة
الثقافــة العربيــة  ،العــدد  8ـ  ، 9الســنة  ، 15ســنة  1988م .
 20ـ ملحــة تاريخيــة عــن تطــور فلســفة وأهــداف التعليــم الحـ ّر  ،قــدم هــذا البحــث يف
نــدوة التعليــم الح ـ ّر  ،تحــت رعايــة الجامعــة الدوليــة يف بنغــازي بتاريــخ  14ـ  15ـ 16
 2017 / 5 /م .
قائمة املصادر واملراجع “ الببليوغرافيا “ إعداد عبداملوىل الحرير :
 1ـ قائمة باملنشورات العربية املتعلقة باملغرب العربي التي صدرت يف الفرتة الواقعة من
 1970ـ  ، 1979العد الثاني من مجلة البحوث التاريخية  ،يوليه  1979م .
 2ـ قائمــة برســائل املاجســتري وأطروحــات الدكتــوراه التــي أعــدت عــن املغــرب العربــي
يف الفــرة الواقعــة مــن  1970ـ  ، 1979مجلــة البحــوث التاريخيــة  ،عــدد ينايــر  1981م .
 3ـ قائمــة باملنشــورات العربيــة املتعلقــة باملغــرب العربــي التــي صــدرت يف الفــرة مــن
 1970ـ  1981م  ،مجلــة البحــوث التاريخيــة  ،العــدد الثانــي ،يوليــه  1981م .
 4ـ قائمــة برســائل املاجســتري املقدمــة يف جامعتــي الفاتــح وقاريونــس  1982ـ ، 1983
مجلــة البحــوث التاريخيــة  ،العــدد الثانــي  ،يوليــه  1984م .
ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه التي �أ�شرف عليها �أ.د .عبد املوىل �صالح احلرير:
 1ـ الجماعــات السياســية الليبيــة  :أصولهــا التاريخيــة ومواقفهــا السياســية
وممارســاتها التوفيقيــة  1943ـ 1953م  ،إعــداد ســاملة عبــد العــايل الجــارضة.
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 2ـ الســيد محمــد املهــدي الســنويس ودوره يف تطوير الحركــة السنوســية 1844-1902م،
إعــداد عبد الســميع إبريــدان .
 3ـ املجاهــد صفــي الديــن الســنويس ودوره العســكري والســيايس يف تاريــخ ليبيــا
املعــارص 1895-1967م ،اعــداد صالحــة ســعيد الفاخــري .
 4ـ الحركة النسائية يف بنغازي  1951-1969م ،إعداد آمال فتحي النجار .
 5ـ الســيد محمــد الرضــا الســنويس ودوره العســكري والســيايس 1890-1955م  ،اعــداد
مرســال مســعود مرســال .
 6ـ تاريخ الحركة الكشفية يف ليبيا 1954-1969م ،إعداد رجاء الطرية .
 7ـ الــدور االجتماعــي واالقتصــادي والثقــايف للزوايــا السنوســية يف إقليــم برقــة مــن
ســنة  1948-1951م إعــداد عائشــة فــوزي حمــودة .
شهادات التكريم :
حاصــل عــى عــرات مــن شــهادات التكريــم والتقديــر مــن مؤسســات علميــة وثقافيــة
عديــدة ،وكان آخرهــا التكريــم الــذي أقمتــه عــى رشفــه جامعــة الــدول العربيــة
بالقاهــرة خــال الشــهر املــايض باعتبــاره أحــد أبــرز ثالثــة مؤرخــن عــرب لهــم دور
مميــز يف تحقيــق الوثائــق التاريخيــة هــذا العــام .
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ـ نبذة خمت�صرة عن واحة اجلغبوب والتاج :
ـ اجلغبوب :
تقــع واحــة الجغبــوب عنــد منتصــف مــا يســمى بالحــدود الليبيــة املرصيــة  ،إىل
الجنــوب الرشقــي مــن مدينــة طــرق بمســافة  285كيلومــرا ً  ،وإىل الــرق مــن أوجلــة
بمســافة  300كيلومــر تقريبـا ً  ،وإىل الغــرب مــن واحــة ســيوة بمســافة  150كيلومــرا ً
تقريبـا ً .
ويقولــون إن أصــل اســم الجغبــوب هــو مــا يطلــق عــى املنخفضــات التــي
تغطيهــا الســبخات والنباتــات والتــي تنمــو يف الرتبــة امللحيــة  ،وجمعهــا الجغابيــب ،
ولكننــا نجــد أن أمثــال هــذه املنخفضــات توجــد يف مناطــق أخــرى مــن ليبيــا ولــم يطلــق
عليهــا االســم ذاتــه ،كمــا أن االســم يــرد يف املصــادر األجنبيــة مضافـا ً إليــه حــرف الـ َّراء
 ،فتكتــب الجرابــوب.
ويقــل منخفــض الجغبــوب عــن مســتوى ســطح البحــر بمقــدار  29مــرا ً تقريبـا ً
 ،فلــو وصلنــاه بالبحــر لتكونــت فيــه بحــرة بهــذا العمــق .
وتــدل الغابــات املتحجــرة املمتــدة إىل الغــرب مــن واحــة الجغبــوب عــى أن
املنطقــة كانــت منــذ ماليــن الســنني ذات غابــات ونبــات ومــاء  ،كمــا تــدل األحافــر
التــي توجــد يف منخفــض الجغبــوب عــى أن البحــر كان يغطيــه  ،أو عــى األقــل كان
هــذا املنخفــض بحــرة كــرى  ،حيــث عثــر عــى أحافــر القواقــع والكائنــات والنباتــات
البحريــة متناثــرة عــى نطــاق واســع .
كمــا تــدل املقابــر العديــدة الضخمــة القديمــة  ،التــي عثــر عليهــا عــى مســاحات
شاســعة منقــورة يف الجبــال عــى شــكل غــرف عــى أنهــا كانــت كثــرة الســكان ،
وهــذه املقابــر ترجــح أن الجغبــوب وســيوة كونتــا منطقــة حضاريــة ليبيــة واحــدة ،
إذ عثــر فيهــا هــي أيضـا ً عــى مقابــر مــن النــوع نفســه  ،وال عجــب وال غرابــة يف ذلــك
 ،فقــط كانــت ســيوة مقــر عبــادة الليبيــن يوقرونهــا ويحجــون إليهــا  ،كمــا كانــت
هــي والجغبــوب ضمــن أرايض قبائــل التحنــو والتمحــو والليبــو واملشــوش  ،ثــم قبيلــة
الجرامتنــس  ،ويعــود تاريــخ وجــود هــذه القبائــل إىل أكثــر مــن خمســة آالف عــام
مضــت  ،وقــد عثــر عــى رســوم ونقــوش مــا قبــل التاريــخ تؤكــد هــذه الحقيقــة  ،كمــا
نقشــت عبــارة تقــول  :إن أعمــال الرجــال وليســت أقوالهــم هــي التــي تخلدهــم .
وكانــت الجغبــوب محطــة مــن محطــات الطريــق التــي يســلكها الليبيــون
القدمــاء للحــج إىل عاصمتهــم الدينيــة  ،وهــي واحــة ســيوة مقــر كبــر آلهتهــم  ،حيــث
يقــع معبــد آمــون .
وســميت ســيوة باســم أمّ ونيــوم نســبة إليــه  ،وبعــد وصــول اإلغريــق يف القــرن
الســابع قبــل امليــاد  ،أصبحــت ديانــة آمــون عنــد الليبيــن متحــدة مــع عبــادة زيــوس
كبــر آلهــة اإلغريــق  ،وأطلــق عليــه اســم مشــرك هوزيــوس آمــون  ،وأصبــح الحجــاج
الليبيــون واإلغريــق الوافــدون مــن أوروبــا ومــن مســتوطناتهم يف الجبــل األخــر ،
ينطلقــون عــر موانــئ الســاحل الليبــي عــى البحــر املتوســط مــن انتيبريجــوس ( طربق
حاليـا ً )  ،حتــى بوريــوم ( بوقــرادة حاليـا ً )  ،ثــم يتجمعــون يف الجغبــوب  ،ليتوجهــوا إىل
أمونيــوم  ،أي ســيوة .
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وبعــد ذلــك أصبحــت الجغبــوب واحــدة مــن محطــات الطــرق التــي تعــر البــاد
مــن رشقهــا إىل غربهــا  ،انطالقـا ً مــن واحــات وادي النيــل  :الفرافــرة والبحريــة والداخلــة
والخارجــة  ،مــرورا ً بســيوة والجغبــوب وأوجلــة ومــرادة وزلــة ،وصــوال ً إىل بقيــة واحــات
شــمال أفريقيــا حتــى املحيــط األطلــي .
ويبــدو أن النفــوذ الرومانــي قــد امتــد إىل الجغبــوب بعــد وصولهــم إىل ليبيــا
مبــارشة  ،واســتمر حتــى نهايــة اإلمرباطوريــة الرومانيــة  ،وملــا انتقــل مســار طــرق
القوافــل وحركــة االتصــاالت واملواصــات والتجــارة مــن االتجــاه شــمال ـ جنــوب
وبالعكــس إىل االتجــاه رشق ـ غــرب وبالعكــس  ،بعــد الفتــح اإلســامي لشــمال أفريقيــا
 ،أصيبــت الجغبــوب باالضمحــال وهجرهــا ســكانها  ،وحتــى عندمــا تــم إحيــاء الطــرق
القديمــة بعدئــذ  ،لــم تســتفد الجغبــوب مــن ذلــك كثــرا ً  ،بســبب وقوعهــا بعيــدة عــن
طريــق القوافــل الرئيســة املعروفــة باســم ( مــرب جالــو )  ،التــي تمــر إىل الجنــوب
منهــا بمســافة كبــرة  ،وأهملهــا ال ّرحّ الــة الذيــن زاروا واحــات شــمال ليبيــا وشــمال
مــر  ،ولــم يزرهــا منهــم ســوى ال ّرحّ الــة األملانــي رولفــوس عــام  1869ف  ،وقــدّم
وصفـا ً لهــا  ،وكان هــذا هــو أول رحّ ــال أوروبــي يزورهــا منــذ انتهــاء عهــد اإلمرباطورية
الرومانيــة  ،ولــم يصلهــا بعــده أي رحّ ــال آخــر مــن ال ّرحّ الــة املشــهورين  ،إال ال ّرحّ ــال
املــري أحمــد حســنني ورفيقتــه اإلنجليزيــة روزيتــا فوربــس يف ســنة 1921ف اللذيــن
مــرا بهــا يف طريقهمــا إىل واحــات الكفــرة  ،ويف ســنة 1923ف عــاد إليهــا حســنني مــرة
أخــرى  ،كمــا قــام ـ يف الثالثينيــات مــن القــرن العرشيــن ـ الجيولوجــي اإليطــايل آرديتــو
ديزيــو بدراســات واســعة يف املنطقــة .
وقــد احتــل الغــزاة اإليطاليــون الجغبــوب عــام 1926ف  ،وملــا احتلهــا اإلنجليــز
عــام 1940ف يف بدايــة الحــرب العامليــة الثانيــة قامــوا بإخالئهــا نهائي ـا ً مــن ســكانها
الذيــن تــم نقلهــم إىل ســيوة بحجــة حمايتهــم مــن انتقــام اإليطاليــن لــو عــادوا إىل
الجغبــوب مــرة أخــرى  ،ولــم يعــد أهــل الجغبــوب إليهــا إال بعــد ثــاث ســنني عنــد نهايــة
الحــرب العامليــة الثانيــة وهزيمــة دول املحــور ومنهــا إيطاليــا .
ويف عــام 1963ف كتــب عنهــا عبدالعزيــز طريــح يف كتابــه ( جغرافيــة ليبيــا )،
ويف عــام  1967قامــت مجلــة العربــي الكويتيــة بنــر اســتطالع عنهــا .
والجغبــوب اليــوم موعــودة بمســتقبل زاهــر بــإذن اللــه  ،بفضــل نهضتهــا الحديثــة
 ،ومرشوعــات الخدمــات واملرافــق العامــة التــي تشــهدها  ،فقــد مــدت طريــق حديثــة
معبــدة تربطهــا بمدينــة طــرق شــماال ً  ،وطريــق ثانيــة تمتــد رشقـا ً حتــى مــا يســمى
بالحــدود املرصيــة  ،وصــوال ً إىل واحــة ســيوة  ،كمــا يجــري التفكــر يف مــد الطريــق التــي
تخــرق وســط ليبيــا  ،وتبــدأ منهــا يف الــرق  ،وتتجــه غرب ـا ً  ،لتمــر بأوجلــة ومــرادة
وزلــة والقريــات ثــم غدامــس  ،وال شــك أن إنشــاء هــذه الطريــق ســيغري حظوظهــا ،
ويرفــع شــأنها ويفتــح أمامهــا األبــواب عــى مصاريعهــا لإلنطــاق نحــو النمــو والرقــي
ويتيــح لهــا فرص ـا ً جديــدة للنهــوض واالزدهــار لــم تشــهدها مــن قبــل .
وللجغبــوب أيضــا ً نصيبهــا مــن املعالــم الطبيعيــة والتاريخيــة واألثريــة
والســياحية ،فحولهــا مناطــق ســياحية ممتــازة ومتميــزة تتمثــل يف األحــواض  :وهــي
الفريدغــة وملفــا والقبقــب  ،حيــث توجــد يف األحــواض األخــرة أي فريدغــة وملفــا
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(أبوزيــد ) بحــرات رائعــة تحيــط بهــا مناظــر طبيعيــة صحراويــة خالبــة  ،تكونهــا
كثبــان الرمــال العاليــة الواســعة  ،الصالحــة للتزلــج أو الحمامــات الرمليــة  ،والقــور
العجيبــة التشــكيل  ،والجبــال املرتفعــة  ،وغابــات النخيــل والحجنــة والعقــول واألثــل
والديــس .
ومــن معاملهــا الطبيعيــة والســياحية والعلميــة الغابــات املتحجــرة  ،كمــا توجــد
أربــع طواحــن ،بعضهــا تحركــه الريــاح  ،وبعضهــا تديــره الحيوانــات  ،كانــت تطحــن
بهــا الحبــوب والبقــول  ،كمــا يوجــد يف الجغبــوب قــر أثــري هــو قــر الثنــي  ،والثنــي
رجــل مــن تجــار غدامــس ،مــن عائلــة الثنــي  ،بنــى هــذا القــر .
ومــن املعالــم التاريخيــة أيضـا ً تلــك األســاك الشــائكة ( الشــردق ) التــي مدّهــا
ســفاح برقــة رودولفــو جراتســياني مــن الرملــة قــرب الــردى عنــد البحــر املتوســط
شــماال ً حتــى حطيــة العامريــة جنــوب الجغبــوب  ،بمســافة  20كيلومــرا ً وبطــول
إجمــايل يزيــد عــى  270كيلومــرا ً  ،وعــرض هــذا الحاجــز  10أمتــار ،وارتفاعــه  1.60مرتا ً
والشـ ّ
ّ
ـقة والجغبــوب  ،وســت
 ،وتقــوم عــى حراســته ثــاث قواعــد رئيســة يف مســاعد
قواعــد فرعيــة ،وثالثــة مطــارات صغــرة  ،وقاعــدة جويــة يف الجغبــوب  ،ومحطــات
هاتفيــة(. )2
التاج :
يقــول عنهــا الطاهــر الــزاوي  “ :هــي قريــة صغــرة فــوق الحافــة الشــمالية املرتفعــة
لــوادي الكفــرة  ،وهــي أشــبه بقلعــة تــرف عــى الــوادي كلــه  ،واملنطقــة التــي نشــأت
فيهــا جــرداء تمامـا ً  ،فــا يوجــد بهــا أيــة حيــاة نباتيــة طبيعيــة أو زراعيــة  ،كمــا أنهــا
فقــرة جــدا ً يف مــوارد امليــاه  ،وبذلــك فإنهــا تعتمــد عــى الجــوف يف التحصــل عــى مــا
يلزمهــا مــن ميــاه ومــواد غذائيــة( . )3ورغــم ذلــك فــإن الحيــاة فيهــا ممكنــة  ،وال
شــك أن الظــروف قــد تغــرت وتحســنت يف هــذه الواحــة يف العــر الحديــث  ،وأن الســيد
املهــدي لــم يختارهــا لبنــاء الزاويــة إال لتوفــر ُ
ســبل الحيــاة الرضوريــة بهــا مــن مــأكل
ومــرب وأمــن .
ـ نص املخطوط :
الدر الفريد الوهاج بالرحلة املنرية من الجغبوب إىل التاج
املخطوطــة كمــا يقــول أ .د .عبداملــوىل الحريــر ( املحقــق ) أنــه تحصــل عــى
نســخة منهــا ســنة  1967م عندمــا كان طالب ـا ً يف الدراســات العليــا وهــي تتكــون مــن
( ) 126صفحــة بالخطــر املغربــي البســيط  ،كمــا الطــع املحقــق عــى نســختني أخريــن
إحداهمــا يف حــوزة األســتاذ ســالم الكبتــي الباحــث املعــروف  ،واألخــرى لــدى األســتاذ
عمــر خليفــة الــزوي أســتاذ اللغــة العربيــة والدراســات اإلســامية بجامعــة بنغــازي ،
كمــا أشــار إىل وجــود نســخة رابعــة عنــد الســيد الصديــق الســنويس يف نحــو ( ) 202
ورقــة.
وقــد اطلــع املحقــق عــى هــذه النســخ وأجــرى املقارنــات العلميــة الالزمــة
ببينهــا ،وألــف لنــا كتابـا ً بعنــوان (الــدر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب
إىل التــاج) وجــاء يف نحــو ســبعة عــر عنوانـا ً تبــدأ بعنــوان  :ارتحــال الســيدين محمــد
املهــدي الســنويس ومحمــد الرشيــف مــن الجغبــوب إىل التــاج ووداع األهــل واإلخــوان.
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والكتــاب صــادر عــن دار القمــة للطباعــة والنــر ســنة  2018م يف حــوايل 276
صفحــة متوســطة الحجــم وبغــاف يظهــر عليــه صــورة قافلــة تســر يف الصحــراء
 ،وهــو عبــارة يف مجملــه عــن مخطوطــة خطهــا الســيد أحمــد الرشيــف بخــط يــده ،
وتتحــدث عــن رحلــة عمــه الســيد محمــد املهــدي الســنويس مــن مدينــة الجغبــوب إىل
منطقــة التــاج قــرب الكفــرة يف الجنــوب الليبــي  ،وعــن بعــض التفاصيــل األخــرى
لرحــات السنوســيني مــا بــن مكــة واملدينــة وواحــة الجغبــوب .
ـ العالقة بني ال�سنو�سيني والدولة العثمانية :
وتتلخــص هــذه العالقــة والصــات كمــا يراهــا جدهــم الســيد محمــد بــن عــي
الســنويس إن الخالفــة اإلســامية ينبغــي أن تــؤول إىل ســالة بيــت النبــي الرشيــف محمد
ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ ال إىل ســاطني آل عثمــان كمــا كان واقعـا ً فعـاً  ،وأنــه حـذَّر
مــن التعامــل معهــم  ،واتســمت العالقــة بــن الطرفــن بالغمــوض وقضــاء املصالــح
املتبادلــة املغلفــة بالشــكوك  ،وعــدم الثقــة بــن الطرفــن  ،وكان للســيد الســنويس تجربة
ســابقة معهــم عندمــا كان طالبــا ً يف الجزائــر واملغــرب  ،وحضــوره انتفاضــات ضــد
حاكــم فــايس العثمانــي عــى ســبيل املثــال .
وعنــد زيــارة الشــيخ املؤســس للدعــوة السنوســية إىل طرابلــس ســنة  1819م
رحــبَّ بــه الــوايل يوســف باشــا القرمانــي  ،وطلــب منــه املســاعدة يف التوســط لــدى
القبائــل  ،والتواصــل مــع األهــايل بحكــم مكانتــه العلميــة الدينيــة عــى دفــع الرضائــب
املســتحقة عليهــم للحكومــة الرتكيــة .
وبعــد تأســيس عــدد مــن الزوايــا السنوســية يف الجبــل األخــر رأت الدولــة
العثمانيــة أن يف ذلــك ســحب للبســاط مــن تحــت أقدامهــا نظــرا ً لبنائــه عالقــات مــع
ســكان الدواخــل التــي توجــه إليهــا فيمــا بعــد  ،وتــرك بعــض زوايــاه يف املنطقــة
الســاحلية  ،واختــار يف البدايــة زاويــة العزيّــات ثــم الجغبــوب كمقــر لــه  ،ثــم التــاج ،
وقــرو وغريهــا يف الجنــوب الليبــي .
وقــد ذكــر أن الســيد الســنويس قــال ملــن حولــه  :إن الغــراب يبنــي عشــه عــى
قمــم الجبــال ويضــع بيضــه هنــاك حتــى ال تصــل إليــه الثعالــب والذئــاب  ،وهــو بهــذا
املعنــى يريــد االبتعــاد عــن نفــوذ ســاطني ووالة األتــراك وســلطاتهم يف مــدن الســواحل،
عــى اعتبــار أن الــرك عنــده هــم مقدمــة النصــارى ! وقــد قــال ذلــك عندمــا تــردد عــى
بــاد الجغابيــب الجواســيس والعمــاء  ،وقــال ملــن حولــه ســتجدون يف الجغبــوب مكانـا ً
آمن ـا ً  ،فهــي أفضــل األماكــن خاصــة عندمــا يأتــي الثعبــان األســود مــن هنــاك رافع ـا ً
رأســه ومشــرا ً بســبابته إىل الشــمال حيــث اتجــاه اإلدارة العثمانيــة بمدينــة بنغــازي .
وكان الســيد محمــد بــن عــي الســنويس يعتقــد بــأن العثمانيــن يمثلــون درجــة
بعــد الكفــار  ،ورغــم ذلــك فــإن الشــيخ الســنويس كــن يدعــو لســاطينهم يف صــاة
الجمعــة وهــو تقليــد إلزامــي يف ذلــك الوقــت.
كمــا كان السنوســيون بســلطتهم الروحيــة يســاعدون يف إقنــاع النــاس بدفــع
الرضائــب والعشــور املســتحقة عليهــم إىل الســلطات العثمانيــة  ،كمــا أن مراســات
عديــدة قــد تمــت بــن شــيخ الطريقــة السنوســية والدولــة العثمانيــة بطلــب مســاعدات
يف مجــال التعليــم لنقــص املــدارس وانتشــار الجهــل بــن املواطنــن وغريهــا .
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ويف هــذا اإلطــار يقــول الشــيخ عقيلــة الــزوي أن الســيد الســنويس كان قــد
أقنــع مشــائخ قبيلــة الزويــة باالســتقرار يف واحــة الكفــرة التــي كان بهــا ق َّ
طــاع طــرق
يؤثــرون ســلبا ً عــى حركــة تجــارة القوافــل املصــدر االقتصــادي لهــم  .ورغــم أنهــم
أشــاروا إىل مــاء الكفــرة أنــه مالــح واألفضــل هــو البقــاء يف العزيــات  ،فأجابهــم بقولــه
البــد مــن إنشــاء زاويــة بالجغبــوب  ،فنحــن مأمــورون بذلــك .
وهكــذا انتــرت الزوايــا يف دواخــل ليبيــا ويف الجبــل الغربــي وتشــاد والنيجــر
بعيــدا ً عــن الســلطة العثمانيــة .
ـ عر�ض املخطوطة :
كتبهــا الســيد أحمــد الرشيــف اثنــاء رحلــة عمــه الســيد املهــدي الســنويس مــن
الجغبــوب إىل واحــة التــاج إحــدى ضواحــي واحــة الكفــرة .
ففــي هــذه الرحلــة تقــول املصــادر السنوســية أنهــا شــملت أكثــر مــن 3560
جمــل محملــة بالكتــب واملخطوطــات النــادرة والعائــات السنوســية واملريديــن والفقهاء
والعلمــاء اللذيــن رافقــوا الســيد املهــدي يف تلــك الرحلــة  ،وممــا يثــر االســتغراب كثــرة
الكتــب أن الســيد أحمــد الرشيــف كان قــد طالــب يف اتفاقيــة عقــدت بينــه وبــن القنصــل
الفرنــي يف القاهــرة باســرجاع عــدد  4700كتــاب ومخطــوط أخــذه الفرنســيون مــن
الزاويــة السنوســية يف بــر عــايل بشــمال تشــاد ســنة  1902م .
وهــذه املخطوطــة وصــف دقيــق ملســار الرحلــة واألماكــن والظواهــر الطبيعيــة التــي
مــرت بهــا القافلــة  ،والحديــث عــن ســر العلمــاء والفقهــاء السنوســيني مــن شــنقيط
إىل املحيــط .
يبــدأ نــص املخطوطــة باســتهالل مــن الســيد أحمــد الرشيــف بشــكر اللــه ســبحانه تعاىل
بقولــه  :شــكرا ً للــه عــى مــا أوالنــا بــه مــن ذلــك مــع أعــز نفــر  ،فطــاب لنــا الــرى
بالليــل وبعــد الصبــح إذا أســفر  .والصــاة عــى خــر مــن ركــب الذلــول وهاجــر إلبقــاء
عــز أمتــه يف اعتــاء بــا نــزول .
ويقــول  :قــد مـ َّ
ـن اللــه ع ـي ّ بمرافقــة أهــل الكمــال والســيادة الراقيــن يف درج املعــايل
والســعادة يف ارتحالهــم مــن أرض الجغبــوب قاصديــن أرض الكفــرة بناحيــة الجغبــوب
وهمــا مواليــا وعمــي يهــدي بــه اللــه كل مرتــد  ،ســيدي الســيد محمــد املهــدي أمــن
اللــه وخليفتــه ونــوره املســتمد مــن خــر البرشيــة  ،ذو املناقــب الفخيمــة التــي تضيــق
عــن حملهــا الدفاتــر  ،ويعجــز عــن ضبطهــا كل بليــغ ماهــر  .ثــم يــورد عــدة قصائــد
منهــا قصيــدة لجــده الشــيخ الفقيــه عمــران بركــة الفيتــوري  ،ومنهــا هــذه األبيــات:
ض عَ ليْنــا ويف ُ
الفــؤادِ َقـ ْد ُ
ـر ٌ
ط ِبعــا
ُفـ ِ
َ
ْ
ْ
َ
ُقطبّــي كمــال لنــر العِ لم ِ قــد ف َزعا
ور ٌد ُزالال لــ ّكل الدّيــن َقــد قطعــا
فمــا التَّوانــي لــدى الخالن قــد نجعا

يَــا آل بيَْــت َر ُ
ســول اللــه حُ بكــم
واجعــل لنــا ُ
صحبــة ً للــه ثابتــة
أيــا َ
ْ
ـجْ
خليــي عُ ـ بال ّركــب نحوهــم
عَ ـ ّرجْ إليهــم وال توج ـ ْل و ُكـ ْ
ـن عَ جال

وقــد خــط املخطوطــة بيــده وفصلهــا يف ( ســبعة عــر ) عنــوان نســتعرضها بإيجــاز
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فيمــا يــي :
ُ
 1ـ فضــل ذكــر حكايتــن غيبيتــن عــن األســتاذ ( والــده ) حيــث أمــر بالخــروج مــن
الجغبــوب وذلــك لــه قصــة عــن رحيــل قــوم إىل مــكان آخــر  ،فهاجمهــم عــدو  ،ودافــع
ابــن الشــيخ عــن والــده  ،وبعــد أن المــه البعــض قــال الشــيخ  :متــى كان الــرأس موجودا ً
فالــذي يذهــب يأتــي اللــه بمــن يكــون مثلــه .
والثانيــة أنــه حلــم بالرحلــة وبوجــود شــخص صالــح مُســن أرشــده وجمــع اإلبــل
واتجــه إىل الجنــوب مــن بــاد الجغابيــب .
 2ـ ذكــر خروجهمــا مــن ذلــك الوطــن ووداع األهــل واإلخــوان لهمــا ومــا اصابهــم
لفراقهمــا بتاريــخ االثنــن املوافــق  19شــوال دخــل الروضــة الرشيفــة للــوداع يــوم
الخميــس  22مــن شــهر شــوال  1312هجــري  ،كان يــوم الســفر إىل الكفــرة وســط
الدعــاء والدمــوع  ،وبعــد أن رجــع املودعــون ومنهــم الســيد أحمــد الرشيــف  ،مـ َّر الركــب
عــى حطيــة الــزوي ثــم حطيــة حيفــان ووصلــوا الســبت إىل محــل يقــال لــه القرصيــن
 ،ومـ َّروا عــى حطيــة العــاوي ومنقــار امللــح  ،وبــر الطرفــاوي  ،وحطيــة الثنايــا  ،وكان
يلتقــي بهــم بعــض الســكان واملــارة ألخــذ الربكــة والدعــاء  ،ثــم نــزوال بمحــل درب
الســانية  ،وحجــر يســمى البقــر ثــم زاويــة بمنطقــة األخصــاب .
 3ـ ذكر ارتحالهما من السانية ودخولهما املفازة .
ارتحــل الركــب يــوم الجمعــة ومــروا بمحــال الفرهــودي ويوزفــر وقــر املــؤذن
ورقبــة املهــدي وقــارة خــوذا  ،وبهــا قبــور لغــزاة عــى قبيلــة املجابــرة كانــوا قــد
الحقوهــم وأفنوهــم يف ذلــك املــكان .
ويف يــوم الســبت أرســل يف طلبــه ثالثــة مــن املهاجريــن وهــم محمــد بــن الفضل
الــزوي  ،وخالــد الحمــري  ،وعــي الســعيطي  ،وثالثــة مرافقــن مــن الزويّــة لجلــب املــاء
مــن وادي قطمــر  ،وقــارة الشــبية عــن طريــق مليحــة  ،تســمى فاطمــة  ،ومــروا عــى
أحجــار ومناقــر عاليــة منهــا مــا يســمى البقــر  ،ثــم مــروا بحطايــا بنينــه  ،وبنانــه
وامحطــم  ،ثــم بقــري عــام واألقــرن املجابــرة  ،اللذيــن ماتــا مــن العطــش مــع مائــة
رأس رقيــق يف الزمــن املــايض .
 4ـ ذكر حلولهما بوادي قطمري ومرورهما عىل زاويته واألثيلة :
بعــد مســرة ثالثــة أيــام يف أرض قفــرة وثالثــة أيــام يف رمــال الصحــراء  ،خيمــوا
يف وادي رشق جالــوا  ،وبــه مــاء مالــح وأقامــوا بــه ســتة أيــام( . )4وقــد جــاء إىل هــذا
الركــب اهــل املنطقــة مــن قبائــل املجابــرة والزويــة واألواجلــة  ،وقــد رحبــوا بهــم ووعــد
املجابــرة الشــيخ بإمــداده بعــدد  45جمـاً لنقــل األمتعــة وامليــاه  ،ثــم مــروا عــى منطقة
األثيلــة  ،ثمــن نــزوال بمحــل يقــال لــه قلــب التمــه  ،وقــد ضلــوا الطريــق لبعــض الوقــت
 ،وواجهــوا العطــش ونقــص امليــاه  ،والتقــوا بأعــداد مــن النــاس يف الطريــق ومنهــم
الســيد الســنويس األشــهب أحــد اإلخــوان السنوســيني .
 5ـ ذكر ارتحالهما من األثيلة ودخولهما املفازة :
ولقطــع املســافة ســاروا تســعة أيــام يف صحــراء جــرداء ال مــاء وال نبــات فيهــا
 ،وضاعــت أغنامهــم التــي كانــت معهــم أو أهدتهــا لهــم القبائــل التــي مــروا بهــا .
وقــد جــاء لهــم املجابــرة باملــاء وســاروا حتــى قــارة الكلــب  ،وأخــذوا الليــل
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كلــه يف املســر  ،ووصلــوا بعــد أكثــر مــن يومــن إىل مخــرم الغــرد .
 6ـ ذكر حلولهما بوادي تازربو ومرورهما عىل حطية بزيمة وربيانة :
وصلــت الرحلــة ضحــى يــوم الثالثــاء  25ذي القعــدة إىل حطيــة تازربــو  ،وهــي
حطيــة واســعة وســكانها مــن قبيلــة زويّــة  ،وبهــا نخــل كثــر  ،وتقــع بالقــرب منهــا
حطيــة الزيغــن  ،والتــي بهــا مــاء عــذب  ،وأقــام الســيد املهــدي بهــذه الحطيــة ثمانيــة
أيــام  ،حيــث مــرض الشــيخ بهــا مرض ـا ً شــديدا ً ممــا دعــى اإلخـــوان يف تلبيـــة طلبــه
بقــراءة ســورة ( يــس ) ودعــاء اللطيــف آالف املــرات .
وبعد أن شفى الله الجد ارتحلوا يف يوم هالل ذي الحجة .
وبعــد أن التقــوا بأحــد الرجــال مــن قبيلــة املجابــرة يدعــى حســن هــري
معلومـا ً مــن وايل واليــة بنغــازي  ،وواصلــوا ســرهم عــى حطيــة بزيمــة التــي قــال عنها
ســائح بــرويس زار الكفــرة ســابقا ً أن بهــا معــادن ذهــب ونحــاس وحديــد  ،ثــم وصلــوا
يف يــوم عرفــة التاســع مــن ذي الحجــة إىل واحــة ربيانــة  ،وكان بهــا نحــو عرشيــن بيتـا ً
مــن قبيلتــي زويّــة والتبــو وارتحلــوا منهــا إىل الجــوف .
 7ـ ذكر حلولهما بالجوف :
دخــل الركــب الجــوف يف يــوم الثالثــاء الســابع عــر مــن ذي الحجــة  ،وكان قــد
حــدث يف هــذا اليــوم فــرح كبــر وبهجــة ورسور وعمــت األفــراح بمقــدم الســيد وركبــه
 ،وقــد ورد ذكــر لتعليمــات الســيد بتأســيس زاويــة يف الكفــرة  ،وبأنــه مأمــور بذلــك .
وقــال الشــيخ لبعــض األفــراد مــن قبيلــة ازويــة إن لــم تقومــوا ببنــاء الزاويــة فســيقوم
بــه أخوتكــم مــن العواقــر والرباعصــة  ،فقامــوا بتنفيــذ تعليماتــه وبنــوا زاويــة التــاج
بالجــوف بعــد وصولهــم بشــهرين أو أكثــر  .ثــم أمــر الســيد ببنــاء زاويــة يف ربيانــة
فــوق جبــل املنقــار .
ـ احلطايا :
وقــد ذكــر يف الرحلــة أســماء نحــو (  ) 123حطية مــرت بهــا القافلة السنوســية
ومنهــا حطيــة  :الفاخــري  ،زرقــون  ،القــذايف  ،مقطــع زويــة  ،املجابــرة  ،املخطــر ،
الجيفــان  ،الــدريس ،الطرفــاوي  ،الطلليــب  ،الهــواري  ،الــردي  ،تازربــو  ،الشــهيبات  ،بــو
الطفــل  ،بزيمــة  ،العزيلــة ،األراك  ،والــرص  ،وقبابــو  ،والجــوف .
ـ البلدان :
عــددت املخطوطــة نحــو (  ) 77مدينــة وقريــة يف ليبيــا وخارجهــا ومنهــا :
الجغبــوب  ،ا لكفــرة  ،مســة  ،رست  ،طرابلــس وبنغــازي  ،ودرنــة  ،اإلســكندرية  ،مكــة ،
دمشــق  ،الســودان  ،شــنقيط  ،تونــس  ،املغــرب  ،وفلســطني .
ـ الزوايا :
تــم ذكــر نحــو (  ) 17زاويــة مــرت بهــا الرحلــة  ،وكانــت يف طريقهــا ،ومنهــا
زوايــا  :تازربــو والجــوش  ،قطمــر  ،والعزيــات  ،الجغبــوب  ،والكفــرة والتــاج  ...الــخ .
ـ الأ�شخا�ص والقبائل :
ورد يف املخطوطــة حــوايل (  ) 192اســم مــن اســماء القبائــل واألشــخاص
لهــم عالقــة بهــذه الرحلــة  ،ســواء الذيــن التقــوا بالقافلــة أو مــرت بهــم وبمناطقهــم
ومرابــض قبائلهــم .
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ـ الق�صائد ال�شعرية :
وأغلبهــا يف موضــوع االرتحــال مــن الجغبــوب للفقيــه العالمــة عمــران بركــة
ج ـ ّد الســيد أحمــد الرشيــف لوالدتــه  ،والشــيخ أبــو ســيف امقــرب بوحــدوث  ،ومحمــد
الســني  ،ومحمــد املهــدي الســنويس  ،والشــيخ الحلوانــي وغريهــم .
ـ النباتات :
النباتــات التــي ذُكــرت ووصفــت بهــذه املخطوطــة زادت عــن (  ) 33نــوع نبــات،
ومنهــا عــى ســبيل املثــال  :القمــح والشــعري  ،واألرك  ،األثيلــة  ،النخــل والعريــش  ،الدبس
والقــزام والزيتــون والغــردق  ...الــخ .
ـ املعادن :
وعــدّدت املخطوطــة (  ) 6أنــواع مــن املعــادن ومنهــا  :الذهــب والنحــاس
واألطــرون وامللــح  ،وحجــر البقــر وغريهــا .
ـ احليوانات :
وذكــر نحــو (  ) 15نــوع مــن الحيوانــات يف مخطوطــة الرحلــة منهــا  :الخيــول
والبغــال  ،واإلبــل  ،والثعابــن  ،والذئــاب  ...الــخ .
وملــا حــل اإلمــام بالجــوف اســتبرش النــاس وهرعــوا إليــه مــن كل فــج للزيــارة
والتســليم والتهنئــة بســامة الوصــول  ،والتعبــر عــن الفــرح بمقدمــه  ،وف ّرغــوا البــاردو
فأصابــت طلقــة شــخص فمــات  ،وكانــت أول جنــازة يصــي عليهــا هنــاك  ،كمــا توفيــت
مولودتــان لإلمــام وهمــا راضيــة وفاضلــة .
وقــد ُكتبــت عــدة رســائل لــوايل واداي ووايل بنغــازي عــن وصــول الســيد إىل
التــاج  ،كمــا قــدم الســيد محمــد عبداللــه التواتــي مــن الجغبــوب بكتــاب مــن أهلهــا
وقصيــدة مــن (  ) 35بيــت للعالمــة ســيدي أبــي ســيف بــن مقــرب عــن ارتحــال الســادة
ومنهــا هــذه األبيــات :
وحَ ادِ يهــم ملــا تَرنّــ ْم ْ
أشــجانِي
صـ ْ
َفأودَعْ تهــم َ
ـري وودَّعْ ــت ِســلوا ِني
َ
َ
ْ
تحَ يَّــة َ
ـان
صــبٍّ خافِ ــق القلـ ِ
ـب هِ يمَ ـ ِ
تتاخــم كاوار املجــاور الســودان
لرحْ ل ِت ُكــم بَنــ ٌد بتِمَ هيــ ِد أ ْو َ
ــان
ِ
ط ِ

ُهـ ُم َهيجُ وا يَوم النَّوى بُرج ْ
أشــجَ اني
َفواللــه ال أن ْ َ
ــى عَ ِشــية ودعــوا
ســام اللــه مَ ــا َهبَّــت َّ
عَ ليّك ـ ُم َ
الصبــا
كفــر ًة
تيمــم
ركــب
مــن
اللــه
لــك
ِ
ُ
َ
ُ
ْ
صغــت ن ِ
وملــا ا ْرتحلتـ ُم ُ
ظمــي ُمؤ َّرخــا

ومــن الســادة الذيــن قدمــوا لإلمــام للرتحيــب بــه الســيد محمــد عبداللــه الســني مــن
فقهــاء وشــعراء فــزان  ،وأنشــد يف حرضتــه قصيــدة بليغــة وطويلــة جــاءت ي نحــو
( ) 130بيــت  ،اشــار فيهــا إىل غربــة الديــن وجــور الــوالة ونبذهــم للرشيعــة  ،وذكــر
للشــيخ مــا رآه يف منامــه مــن لقــاء الســيد اإلمــام يف هــذا املــكان .
ـ ذكر رحلة والده ال�سيد �أحمد ال�شريف من اجلوف �إىل اجلغبوب :
بعــد إقامــة يف الجــوف حــوايل شــهرين ونصــف عانــى فيهــا مــن شــدة املــرض
 ،عــاد الســيد محمــد الرشيــف إىل الجغبــوب  ،وتــرك ابنــه أحمــد وأختيــه مــع عمهمــا
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الســيد محمــد املهــدي للقيــام بخدمتــه  ،وذلــك يــوم االثنــن  13مــن شــهر صفــر 1313
هجريــة.
وقــد ودَّع األخــوان الســيد محمــد الرشيــف  ،وتراســلت لفراقــه األعــن دمعــا ً
كاملطــر الهتــان  ،وكان برفقتــه كل مــن الســادة محمــد التواتــي  ،محمــد بــن مــوىس ،
عــي الســعيطي امللقــب بــواداي  ،والشــيخ عقيلــة الكــزة .
وقــد مــ َّر يف طريقــه عــى أهــل الزيغــن وأكرمــوا وفادتــه  ،وودعــه كل مــن
حــر مــن أهــل هــذه الزاويــة  ،وقــد ارســل مــع املودعــن كتــاب فيــه أبيــات مــن
الشــعر ألخيــه الســيد محمــد املهــدي ومنهــا :
وفارقــت مــن أهــوى وأيـ ُ
ـة فرقتــي
ســيول عيــون مــن منابــع مهجتي
وســي ٍد للســادات يف كل حالتــي
وحزنــي وأفراحي وســري وشــدتي

وملــا نــأى رحــي وعيــل تَ
ُ
صــري
توالــت دموعــي كل حــن كأنهــا
فــراق أخ الوفــا
وزاد أوجــاع
ِ
إليــه أبــوح بالــذي يف ضمائــري

ومـ َّر الركــب بمناطــق العفاريــت  ،والهــواري  ،والهواريــة  ،والحميمــات  ،ورسايا
العالقــي  ،وكان هــؤالء يمشــون ليـاً ويســريحون نهــارا ً عندمــا تشــتد حــرارة الشــمس
.
وهنــاك ذكــر لضيــاع بعــض األغنــام وعــودة ناقــة شــاردة بحملهــا مــن املــاء
فأنقــذت الركــب مــن العطــش .
واســتمروا يف املســر ومــروا بقــارة املحقــن والخويمــة  ،وابتعــد اإلمــام عــن
الركــب ،وثــم مــرض الشــيخ  ،واختلفــت االراء حــول عودتــه أم االســتمرار يف الرحلــة.
ومــ َّر الركــب بعــد حطايــا يف تازربــوا والزيغــن  ،وســقط أحــد الرفــاق وهــو
الســيد الحــاج محمــد الثنــي الغدامــي  ،ولــم يصــب بــأذى  ،وتلــك أعــدت مــن كرامــات
الشــيخ .
ومــ َّروا بحطايــا منهــا القصبايــة والعــن والجزيــرة واملعابيــص  ،وحطيــة
الــودي والتونــي وجــراو  ،وهــي حطايــا تضمهــا منطقــة تازربــو .
وبعــد أســبوع مــن مرافقــة والــده عــاد الســيد أحمــد الرشيــف إىل زاويــة التــاج
 ،وأبلــغ عمــه بــآالم املــرض التــي اشــتدت عــى والــده يف الطريــق .
التقــى الســيد الرشيــف يف زاويــة وادي قطمــر بســكان املنطقــة وجمــع مــن
قبائــل املجابــرة وازويــة واألواجلــة  ،ومـ َّر عــى مناطــق يقــال لهــا الفنــك وبــاب فاطمــة
واملخطــم وقــارة خــوذ وبــاب ســامة  ،ثــم وصــل الزاويــة واســتقبله النــاس بالرتحــاب
وإطــاق النــار والزغاريــد  ،وقــد بقــي فــرة بالجغبــوب ثــم مــرض مرضــا ً شــديدا ً
وأصابتــه الحمــى ووافتــه املنيــة  .رحمــه اللــه يف ليلــة القــدر  ،ودفــن بجــوار والــده
الســيد محمــد بــن عــي الســنويس .
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وقد رثاه العالم الفضيل والشاعر أبوسيف مقرب بأبيات منها :
ِعشــ َك ُ
خ ّ
ِسنَــا بن ِ
ضــ َع األعْ
نــاق
ِ
يَــا َ
حمــول ألعْ ــى جَ ٍ
خــرَ مَ
نــة
ٍ
والعِ ل ـ ِم والحِ لــم ِ ا َّل ـذِي شــمَ َخ َ
ت بــه
أو ذَى َّ
الشيـ ِ
ـف بــن َّش ِيــف ِ مُحَّ م ـ ٌد
أصــل العُ لــو ِم َ
يَــا جَ امعً ــا ْ
وف َرعهــا

َ
ـاق
ســرًا دُويْــن َ العَ ــد ِْو واإلعْ نـ ِ
َ
ُ
َلحُ
ِــاق
و
ِ
ورهــا يَلقينــه ِبعن ِ
َ
َ
ُ
َ
جَ
ــاق
اآلف
عــى
ْــوب
ب
غ
ــاق
أف
ٍ
ِ
اق
مَ ــا للمَ عَ ــايل بَعــد ُه ِمــن ْ َر ِ
ـن نَــاوَاك َغـرُ ُم َ
جَ معــا ملِـ ْ
ـاق
طـ ِ

ـ ذكــر رحلــة الجــد محمــد املهــدي وعائلــة الســيد محمــد الرشيــف إىل الجغبــوب (بعــد
وفاتــه ) رفقــة الســيد أحمــد الريفــي وأبوســيف امقــرب حــدوث الربعــي أحــدي
مريــدي السنوســيني واصبــح نجمـا ً عاليـا ً يتحــذى بــه يف العلــوم واآلداب والشــعر  ،تــوىف
ســنة  1314هـــ  ،و ودفــن بحطيــة الهــواري  ،ومــن قصائــده:
ـس حُّ ثــوا إىل التــاج
أال يَــا حُ ــداة َ العِ يـ ِ
ل ْ
ـرق الوَجـ ِ
ـاج
ِنغن ـ َم مَ ـ ْرأى ُمـ ِ
ـه والتَّـ ِ
َ
يــس أعْ ــا ُم ُكفــ َرة
إذَا مَ ــا
بــدت للِعِ ِ
النــاج
تَبوَّأهــا ا َملهْ ــدَّي ِيف حِ زبــه ِ
ِ
كمــا ورد يف املخطوطــة ذكــر الشــيخ اإلمــام بوالــدة األســتاذين ( املهــدي
والرشيــف )  ،وازديادهمــا  ،وهــي الســيدة فاطمــة بــن فــرج اللــه أحــد مريــدي الطريقــة
السنوســية املحمديــة عــى يــد الســيد محمــد بــن عــي الســنويس .
ثــم جــاء يف املخطوطــة ذكــر لرحلــة العــم محمــد املهــدي مــن الجبــل األخــر
إىل الحجــاز عــن طريــق خانيــا يف البحــر ثــم اإلســكندرية ثــم إىل مكــة واملدينــة .
ـ ذكر رحلة والد السيد أحمد الرشيف من الجبل األخرض إىل الجاز :
وكان برفقتــه والدتــه ووالدهــا الســيد أحمــد فــرج اللــه  ،ومــروا عــى العقبــة
ثــم اإلســكندرية فكرداســة  ،ونزلــوا يف بيــت عمــر الــزاوي بمــر  ،ثــم إىل الســويس
 ،قاصديــن جــدة ثــم املدينــة ومكــة صحبــة الســيد عبداللــه التواتــي يف منتصــف ذي
القعــدة  1269هجريــة  ،الــذي تخلــف عــن القافلــة لفــرة فواجــه عصابــة قطــاع طــرق
وســلب  ،فأصابتــه يف مقتــل  ،فتــوىف ودفــن يف مكانــه رحمــه اللــه  ،وانتقــم اللــه مــن
قتلتــه فماتــوا بالــدود والتعذيــب وانقرضــت قبيلتهــم .
ـ ذكر رحلة األستاذ الجد من الحجاز إىل العزيات التي أقام بها سنتني :
ثم عاد إىل الجغبوب سنة  1273هـ .
ـ ذكر رحلة األستاذ العم محمد املهدي من الحجاز إىل الجغبوب :
عــن طريــق مــر  ،وكان برفقتهــم عــدد مــن النــاس  ،وزار مســجد الحســن ،
ثــم رجــع عــن طريــق ســيوة إىل الجغبــوب .
ـ ذكر إرسال الجد إىل الوالد للقدوم من مكة إىل ينبع وما أصابه يف ذلك الطريق .
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ـ ذكر رحلة األستاذ الوالد السيد محمد الرشيف من الحوراء إىل الجغبوب :
ونبذة من كالم األستاذ الجد ريض الله عنهما ووفاته  ،وغري ذلك .
ـ ذكــر األســتاذ العــم واألســتاذ الوالــد بعــد وفــاة األســتاذ الجــد ريض اللــه عنهــم
وأرضاهــم :
وصفــة الزاويــة ومــا خصهــا مــن جميــع جهاتهــا مــن الحطايــا ومــدة
مكوثهــم بهــا وغــر ذلــك .
ـ ذكــر ارتحالهمــا مــن ذلــك املقــام ونبــذة مــن األحاديــث الــواردة يف خــروج ســيدنا
اإلمــام .
ـ خامتة وخال�صة :
ً
ً
ً
إن دراســة هــذه املخطوطــة وتحقيقهــا ونرشهــا يعتــر عمـا مهمـا ومفيــدا يف
مجــال العلــم واملعرفيــة للدارســن واملهتمــن والباحثــن يف مجــاالت عديــدة منهــا عــى
ســبيل املثــال :
 1ـ إبــراز دور الدعــوة السنوســية مــن خــال الزوايــا السنوســية وعلمائهــا يف نــر
الديــن الحنيــف والعلــم واملعرفــة والكتابــة والتأليــف يف مناطــق عديــدة مــن ليبيــا ومــا
حولهــا .
 2ـ مســاهمة الحركــة السنوســية يف تأكيــد الوحــدة الوطنيــة بــن فــزان وبرقــة ،
وتكويــن الجيــش الســنويس يف تشــاد  ،ومقاومــة الغــزو األجنبــي للبــاد .
 3ـ إبراز جوانب من دور الزوايا السنوسية السيايس واالقتصادي واالجتماعي .
 4ـ هجــرة أئمــة الدعــوة ومشــائخها بالديــن الحنيــف إىل الجنــوب الليبــي يف زوايــا بعيدة
عــن نفــوذ الحكــم العثمانــي واالســتعمار األجنبــي يف شــمال البالد .
 5ـ تعتــر دراســة هــذه املخطوطــة وتحقيقهــا عمـاً مرجعيـا ً مهمـا ً الصالــح املهتمــن
والباحثــن يف مجــال علــم االقتصــاد  ،والتجــارة  ،والجغرافيا  ،وعلــم اآلثــار  ،وعلوم األرض
 ،ومصــادر امليــاه  ،وأنــواع النباتــات  ،ومواقــع القــرى والحطايــا  ،والزوايــا بالجنــوب
ـان
الليبــي  ،فضـاً عــن مــا ورد يف املخطوطــة مــن لغــة وأدب وشــعر بالفصحــى لــه معـ ٍ
ودالالت تاريخيــة هامــة .
 6ـ ال شــك أن هــذه املعلومــات التــي وردت يف املخطوطــة معلومــات قيمــة وذات فائــدة
علميــة باعتبارهــا موثقــة وصحيحــة  ،وصــدرت عــن شــاهد عيــان وهــو الســيد أحمــد
الرشيــف الســنويس رحمــه اللــه عــى مــا قــام بــه مــن جهــد يف هــذا العمــل املميــز،
وأطــال اللــه يف عمــر محققهــا أ.د .عبداملــوىل الحريــر ومتّعــه بالصحــة والعافيــة  ،إنــه
ويل ذلــك والقــادر عليــه .
الهوام�ش :
 - 1للمزيــد انظــر  :عبدامللــك عبدالقــادر بــن عــي  ،الفوائــد الجليــة يف تاريــخ العائلــة
السنوســية الحاكمــة يف ليبيــا  ،القســم الثانــي  ،ط  ، 1966ص ص  9و .10
 - 2عبدالســام محمــد شــلوف  ،املواقــع والوقائــع الليبيــة  ،اســماء وتواريــخ املــدن
والقــرى واألماكــن الليبيــة  ،بنغــازي  ،املجموعــة الوطنيــة للهندســة  ،دار الفضيــل
للنــر ، 2007 ،ص ص  246 ، 161ـ .250
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 - 3عبدالسالم محمد شلوف  ،املواقع والوقائع الليبية ،املرجع السابق  ،ص . 161
 - 4تمكــن بعــض علمــاء اآلثــار يف جامعــة بنغــازي مــن العثــور عــى بقايــا زاويــة
قطمــر التــي أنشــأها الســيد محمــد عــي الســنويس أواخــر القــرن 19م .
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�آراء الرحالة الأوروبيني يف احلركة ال�سنو�سية
1930 - 1852
د .أحمد رجب فرج
مقدمة
تعــد دارســة الرحــات االستكشــافية مــن الدراســات التاريخيــة الهامــة ملــا لهــا مــن
أهميــة متميــزة بــن الدراســات التاريخيــة األخــرى ،فالــدارس لهــؤالء الغربــاء الذيــن
جابــوا الصحــراء الكــرى ال ســيما خــال النصــف الثانــي وحتــى الربــع األول مــن القــرن
العرشيــن ،ال يمكــن لــه تجــاوز عالقــة هــوالء الرحالــة بالحــركات والطــرق الدينيــة
والســيما السنوســية املنتــرة يف الصحــراء الكــرى مــن جانــب الــدور الــذي مارس ـ ُه
أتبــاع الحركــة السنوســية عــى مســتوى الصحــراء الكــرى.
ونحــن إذ نرغــب يف دراســة آراء الرحالــة األوروبيــن عــن الحركــة السنوســية البــد
لنــا مــن التطــرق للعديــد مــن العلــوم كالتاريــخ ،والجغرافيــا ،والسياســة والقانــون،
والعســكرية ،والتنظيــم االجتماعــي وربمــا علــم النفــس كــي نخلــص إىل األهــداف التــي
كان يســعى هــؤالء الرحالــة لتحقيقهــا مــن وراء تلــك الرحــاالت التــي كانــت ىف ظاهرهــا
علميــة بتمويــل مــن الجمعيــات الجغرافيــة.
لذلــك يهــدف البحــث إىل تســليط الضــوء عــى آراء الرحالــة األوروبيــن عــن الحركــة
السنوســية مــن خــال تقاريرهــم وكتابتهــم عــن الصحــراء الكــرى ،وعــن تهمهــم و
مزاعمهــم عــن خطــر السنوســية.
ومــن هنــا نتســاءل هــل كانــوا يحتاجــون إىل هــذا الخطــر ليكونــوا قادريــن عــى
تعبئــة الطاقــات؟ وثــم هــل ســخروا العديــد مــن الرحالــة كــي يقومــوا بخلــق هــذا
الخطــر ىف الصحــراء الكــرى بهــذه أالفــراءات واإلشــاعات عــن الحركــة السنوســية؟
الكراهيــة ابـدًا ليــس شــعورا ً مفاجئـا ً ولــم يكــن كذلــك مــن قبــل العديــد مــن الرحالــة
األوروبيــن اتجــاه السنوســية ,باعتقــادي هــو صناعــة الرحالــة الفرنــي هنــري
دوفــري نمــا وكــر لــدى الكثــر منهــم وزاد اتجاههــم ،لقــد كان كل ذلــك مؤامــرة
ضدهــم وهــؤالء الرحالــة هــم وكالئهــا.
لــم تكــن تلــك الرحــاالت ســياحية بــل كانــوا يأتــون متخفيــن بمالبــس عربيــة
وتحــت أســماء عربيــة حتــى أنهــم ادعــوا اإلســام فيجــب عــى الغــازي أن يأتــي ألدراك
أرسار اآلخــر وإخفــاء هويتــه املواليــة لدولهــم االســتعمارية ،فهــل اســتطاعت الحركــة
السنوســية ىف تلــك الفــرة التميــز بــن الســائح واملتآمــر؟
الحقيقــة التــي لــم يدركهــا هــوالء الرحالــة كيــف يمكــن اســتعمار منطقــة كالصحــراء
الكــرى يســكنها ســكانها عقليـا ً وروحيـا ً ولغويـا ً وحتــى جســديا ً كيــف يمكــن إيقــاف
قوافــل حجهــم أو زيــارة قبــور أولياهــم فهــم جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه األرض.
كل هــذه األســئلة الســابقة وغريهــا ســيجيب عنهــا هــذا البحــث والــذي اعتمدنــا يف
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إعــداده عــى عــدد مــن املصــادر والعديــد مــن كتــب الرحالــة األوروبيــن وتقاريرهــم
التــي دوّنوهــا بأنفســهم.
وبناء عليه سنتناول ىف هذا البحث:
موقــف الحــركات والطــرق الدينيــة مــن الرحالــة واألوروبيــن ،كذلــك آراء هــؤالء
الرحالــة ىف الحركــة السنوســية كالرحالــة االســكتلندي جميــس هامتلــون ،والفرنــي
هنــري دوفرييــة ،كذلــك الرحالــة األملانــي رولفــس ،والرحالــة هانــس فيــر وغــره مــن
الرحالــة.
�أو ًال -موقف الطرق والدعوات الدينية من ن�شاط الرحالة الأوروبيني:
إن زيــادة نشــاط االوروبيــن واهتمامهــم بالصحــراء الكــرى يأتــي يف أطــار التنافــس
حــول مناطــق النفــوذ ورغبــة ىف االســتحواذ عــى التجــارة االفريقيــة؛ حيــث شــهدت
الصحــراء الكــرى عــدة رحــاالت أُطلــق عليهــا رحــاالت وبعثــات علميــة ،وكانــت يف
معظمهــا فرديــة والبعــض اآلخــر جماعــي قــام بهــا رحالــة أوروبيــن مــن جنســيات
مختلفــة ،وكانــت تلــك الرحــاالت بالتعــاون مــع جمعيــات جغرافيــة( ،)1ولعــل الرحــات
الفرنســية كانــت أهمهــا ،وذلــك بســب اهتمــام فرنســا بالتقــدم ىف الصحــراء الكــرى
مــن أجــل تعزيــز النفــوذ االســتعماري يف املنطقــة ،وال ســميا يف الصحــراء الجزائريــة
وكذلــك إبعــاد خطــر املنافســه الربيطانيــة التــي كانــت تســعى بــكل الطــرق إىل التوغــل
داخــل الصحــراء ،وبهــذا تكــون إمرباطوريتهــا االســتعمارية يف القــارة االفريقيــة(.)2
عــى هــذا كانــت هــذه الصحــراء األفريقيــة الكــرى مركــزا ً ومــاذا ً للعديــد مــن
الدعــوات الدينيــة والطــرق الصوفيــة ،التــى انتــرت يف الكثــر مــن املناطــق ،ولــم تكــن
هــذه الطــرق ترفــض دائم ـا ً نشــاط هــوالء الرحالــة فقــد كانــت ىف كثــر مــن األحيــان
تســتقبل هــوالء الرحالــة بالرتحيــب واملعاملــة الطيبــة وحســن الضيافــة وذلــك بشــهادة
الكثــر ممــن توافــدوا عــى الصحــراء االفريقيــة مــن رحالــة ســوء عــرب أو أوروبيــن،
ولعــل هــذه كانــت مــن الســمات البــارزة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع
عــر وحتــى الربــع األول مــن القــرن العرشيــن.
وكمــا كان الكثــر مــن هــوالء الرحالــة يطلبــون ود شــيوخهم وزعمائهــم ويحرصــون
طيلــة تلــك الفــرة عيل إقامــة عالقــات وديــة معهــم ،والســيما يف القــرى واملدن الرئيســة
التــي كانــت تحــت نفــوذ هــذه الحــركات والطــرق الدينيــة مثــل واحــة الكفــرة بليبيــا
التــي كانــت تســيطر عليهــا الحركــة السنوســية( )3وذلــك مــن أجــل تأمــن حمايتهــم،
وتحقيــق أهــداف رحالتهــم عــر الصحــراء الليبيــة.
وتعــد فرنســا مــن أهــم هــذه الــدول االســتعمارية التــي قامــت بالعديــد مــن الرحــات
()4
االستكشــافية ،حيــث قــاد الرحالــة الفرنــي هنــري دوفرييــه رحلــة اىل مدينــة غدامس
عــام 1860م وكان تحــت حمايــة الشــيخ محمــد العبــد بــن الحــاج شــيخ الزاويــة
التجانيــة ( )5بتماســن حتــى أن الشــيخ اعتــره أحــد إخــوان الطريقــة؛ حيــث أصــدر لــه
وثيقــة تثبــت ذلــك وقلــده ســبحة الطريقــة وتجــول معــه ىف غدامــس لحمايتــه إال أن
دوفرييــة تــم منعــه مــن دخــول غــات عــام 1861م وقــد عــزا كــروزه( )6ســبب ذلــك أن
السنوســية كانــت وراء الحيلولــة دون دخــول الســيد هنــري دوفرييــة إىل غــات(. )7
كمــا تعــاون العديــد مــن الرحالــة األملــان مــع هــذه الطرقيــة الدينيــة ادراكا ً منهــم
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ألهميتهــا ىف توفــر الحمايــة لهــم فــا يمكــن أبــدا ً تجــاوز أتبــاع الحــركات الدينــة كونها
مكون ـا ً ديني ـا ً واجتماعي ـاً ،كذلــك مــن امثــال هــؤالء الرحالــة األملانــي رولفــس( )8فقــد
كــون عالقــة وثيقــة مــع أتبــاع الطــرق الصوفيــة والســيما عالقتــه مــع شــيخ الطريقــة
الوزانية()9الــذي تعــاون مــع رولفــس عنــد وصولــه إىل غدامــس عــام 1864م( .)10ويقــول
رولفــس يف هــذا الصــد “ لقــد أرســلت خدمــي بحيــث يبلــغ مقــدم الزاويــة عمــر بأننــي
طبيــب ســيدي الحــاج عبدالســام كــي يجهــز يل مــأوى ىف جامــع مــوالي الطيــب وقلــت
ذلــك كــي أبــن للتجــار والغدامســيني بأننــي مســلم”( .)11وهــذا ىف حقيقــة األمــر يوضــح
العالقــة القويــة التــي كانــت بــن رولفــس مــع مشــائخ تلــك الطريقــة ويــدل أيضــا ً
عــى أن بعــض هــوالء الرحالــة كانــوا يدعــون اعتناقهــم اإلســام حتــى يفــوزوا بــود
وثقــة مشــايخ هــذه الطــرق ويســتطيعوا االختــاط بهــم والتقــرب منهــم وتدويــن كل
مــا شــاهدوه ىف كتبهــم.
ويف حقيقــة األمــر أن الحركــة السنوســية كانــت تــدرك خطــر هــذه الرحــاالت وتنظــر
بكثــر مــن الريبــة والشــك لزيــارات هــؤالء الرحالــة األوروبيــن للمناطــق الســاحلية
والداخليــة وتعمــل عــى مراقبــة تحركاتهــم املشــبوهة الســيما يف مناطــق برقــة ،وبالرغم
مــن تلــك الشــكوك والتــي ربمــا كانــت مرشوعــه بســب ظــروف املنطقــة ىف تلــك الفــرة
واألطمــاع االســتعمارية يف ليبيــا وشــمال افريقيــا عامــة ،إال أن الحركــة السنوســية لــم
تكــن تحمــل تعصــب دينــي مذهبــي أو حتــى عرقــي كمــا وصفهــا بعــض الرحالــة
األوروبيــن وال بغــض للمســحية كمــا يدعــي بعــض الرحالــة أمثــال كــراوزة الــذي أشــار
إىل نفــوذ الحركــة السنوســية وكراهيــة اتباعهــا للرحالــة األوروبيــن يف مدينــة غــات
بقولــه“ :أنهــم متعصبــون ،ويمكــن بســهولة أن يســببوا مصاعــب لرحالــة نرصانــي
فإنــه ينبغــي اتقــاء رشهــم”(.)12
لقــد كان الكثــر مــن الرحالــة يحاولــون االنضمــام اىل تلــك الطــرق والدعــوات الدينيــة
مدّعــن االســام وبأســماء عربيــة وهميــة كمــا فعــل ريتشاردســون الــذي حــاول أن
ينضــم إىل الحركــة السنوســية وهــذا يوضــح أن السنوســية لــم تكــن حجــر عثــرة أمــام
الكثــر مــن الرحــات التــي قــام بهــا الرحالــة األوروبيــن يف مناطــق نفــوذ الحركــة
()13
السنوســية وهــذا أيضـا ً مــا أشــار إليهــا الرحالــة العربــي محمــد عثمــان الحشــائيش
حيــث ذكــر أن زعيــم الحركــة الشــيخ املهــدي الســنويس لــم يكــن يفــرق ىف املعاملــة
وكــرم الضيافــة بــن الرحالــة العــرب والرحالــة األوروبيــن وليــس كمــا ذكــر بعــض
أعدائــه بقولــه“ :كال بــل ال يــرى منــه غــر املســلم إال البشاشــة والطــف والرفــق وحســن
الخلــق وعنــد أيابــه يرســل معــه مــن يوصلــه إىل املــكان الــذي يريــده ســواء مــر أو
درنــة أو بنغــازي”(.)14
ويصــف الحشــائيش أن الشــيخ املهــدي( )15يــرر للسنوســيني هــذه املعاملــة مــع
األوربيــن بقولــه “ :البــد لنــا مــن أكــرام األجنبــي ويعنــي الغــر املســلم ،عــى أن يهديه
اللــه ،إىل ديــن الحــق ألن واجبــات املســلم وشــعائره أكــرم الضيــف” (.)16
ويؤكــد ذلــك األب فرنسيســكو روفــرى الــذي أقــام بمدينــة بنغــازي عــام 1896م أن
الحشــائيش تلقــى املســاعدة مــن زعيــم الحركــة السنوســية حيــث قــال “ :أن زعيــم
السنوســية زود الرحالــة محمــد بــن عثمــان الحشــائيش برســائل توصيــة تســاعده يف
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موصلــة رحلتــه املحفوفــة باملخاطــر مــن بنغــازي إىل الكفــرة” (.)17
يضيــف الحشــائيش أيضــا ً بــأن الشــيخ املهــدي لــم يكــن يفــرق أبــدا ً يف املعاملــة
أو تقديــم املســاعدة ملــن يحتــاج إليهــا مــن األوروبيــن ىف أواخــر القــرن التاســع عــر
ســوء كانــوا هــوالء الرحالــة أملــان أو انجليــز ممــن زاروا الجغبــوب مقــر حركتــه ،وذلــك
ىف حفــظ أمنهــم وأرواحهــم وأمولهــم خاصــة يف القبائــل القاطنــة باملنطقــة(.)18
وهــذا مــا تــم بالفعــل مــع الرحالــة االنجليزيــة روزيتــا فورنــس( )19التــي كانــت تحمل
معهــا رســالة ترحيــب وتوصيــة مــن امللــك الرحــال إدريــس الســنويس مــن أجــل توفــر
الحمايــة لهــا طــول الطريــق مــن بنغــازي إىل الكفــرة(. )20
ثاني ًا� -آراء الرحالة االوروبيني فى الدعوة ال�سنو�سية :
جميس هامتلون .)21( James Hamilton
مــرا الرحالــة جميــس بالجبــل االخــر بربقــة عــام 1852م ،ويعــد هامتلــون مــن
أوائــل الرحالــة األوروبيــن الذيــن وجهــوا انتقــادا ً للحركــة السنوســية؛ حيــث اشــتكى
مــن مجموعــة أطلــق عليهــا أســم الدرويــش أو املرابطــن وقــال أنهــم “ :ينتمــون إىل
طريقــة أسســها ناســك يدعــى الشــيخ الســنويس وشــيخهم ىف برقــة رجــل متعصــب
مــن الدرجــة األوىل فهــو ال يريــد أن يدنــس عينيــه بالنظــر إىل املســحيني ،وبعــد وصــويل
إىل هنــاك أشــاع بــن خدمــي أن العمــل معــي يعتــر إهانــة ورجســاً .كنــت أرحــب
بانتشــار الديــن بــن أهــايل لكننــي آمــل عــى الــدوام أن يكــون بن ّ ـاًء ويرعــى مشــاعر
اآلخريــن”( .)22ولــم يقتــر انتقــاد الرحالــة جميــس هاملتــون عــى أتبــاع الحركــة
السنوســية فقــط بــل أنتقــد القبائــل العربيــة التــي تقطــن برقــة بقولــه “ :أن الرحالــة
االوروبيــن ىف هــذه املنطقــة يعانــون مــن التعصــب الدينــي مــن قبــل القبائــل العربيــة،
التــي لــم تهــدأ نزعاتهــا العدوانيــة نتيجــة لقربهــا مــن مالطــا ،والخــوف املعتــاد مــن
قــوة االنجليــز”( .)23ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا التعصــب الدينــي وكراهيــة االخــر
ألســباب دينيــة لــم يكــن مــن جهــة املســلمني فقــط ،الذيــن يدافعــون عــن أوطانهــم،
بــل إن التعصــب الدينــي يتضــح لــدي ال ُكتّــاب االجانــب الذيــن كتبــوا عــن الرحــات
األوروبيــة ومــن ذلــك مــا ذكــره جميــس ويلــارد “ James Willardأن تعصــب املســلمني
مــن جهــة والقرصنــة مــن جهــة ثانيــة تجعــل التغلغــل مــن موانــئ طرابلــس وتونــس
والجزائــر إىل الداخــل أمــرا ً يف غايــة الصعوبــة” ( .)24وقــال أيض ـا ً “ :مــن العســر تحديــد
أيــا ً مــن هاتــن القوتــن كانــت العــدو األكــر لالستكشــاف األوروبــي أهــو االســام
الــذي كان يعلــن أن املســحيني هــم أبنــاء الشــيطان أم القراصنــة املغاربــة الذيــن كانــوا
يبتــزون الرضائــب مــن كل ســفينة تمخــر عبــاب املتوســط”(.)25
هنري دزفريية :Henri Douvrier
وهــو رحالــة وعالــم جغرافيــا فرنــي أشــتهر باستكشــافاته للصحــراء الكــرى وأقــام
بهــا عــدة أشــهر حتــى وصــل إىل غدامــس قــام بالعديــد مــن الرحــات بــن الطــوارق
إال أن عداوتــه الشــخصية للحركــة السنوســية نجمــت عــن أحــداث وقعــت لــه خــال
جــوالت قــام بهــا يف فــزان عــام 1861م؛ حيــث دونهــا يف كتابــه طــوارق الشــمال ،ولعــل
الصــورة الســلبية التــي قدمهــا هــذا الرحالــة ظلــت عالقــة ىف أذهــان االوربيــن زمن ـا ً
طوي ـاً(.)26
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يعــد دوفرييــة أكثــر الرحالــة االوروبيــة تطرفــا ً وتعصبــا ً وكان يعتقــد أن الغالبيــة
العظمــي مــن املســلمني هــم أعــداء املســيحيني بالرغــم مــن التعايــش الســلمي الــذي
كان يســود بــن أبنــاء شــمال أفريقيــا مســيحيني ومســلمني ولعلــه أصــاب عندمــا قــال
 “ :إن الفرنســيني مذنبــون مــن غــزو أرض أفريقيــا أن سياســة هــذه الــدول االوروبيــة
اتجــاه الــدول االســامية واألفريقيــة هــي خدمــة لســكان الصحــراء ومــن أجــل عالقــة
قويــة بــن أفريقيــا واوروبــا ”(.)27
ويف حقيقــة األمــر أن دوفرييــة تــم تكليفــه مــن الــوايل العــام ىف الجزائــر بالقيــام بهــذه
الرحالــة إىل الطــوارق( )28ليقيــم معهــم عالقــات تجاريــة ومهيئـا ً بذلــك الظــروف إلنجــاز
معاهــدة غدامــس 1862م بــن فرنســا والطــوارق وقــد تتطــرق دوفرييــة إىل السنوســية
يف مواضــع عــدة مــن كتاباتــه(.)29
وأعــرب دوفرييــة عــن قلقــة الشــديد إزاء مشــاريع بــادة ىف الصحــراء الكــرى ومحاوالت
الفرنســيني املتكــررة الســتمالة الطــوارق مــن أجــل مــد النفــوذ الفرنــي إىل الصحــراء
الكــرى ،فقــد كانــت اإلدارة الفرنســية تســعى دومــا لربــط مراكــز تواجدهــا يف شــمال
إفريقيــا بباقــي مســتعمراتها يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء وأصبحــت تبحــث عــن
مناطــق نفــوذ يف األقاليــم املتضامــة للحــدود الجزائريــة الســيما بعــد احتاللهــا ملناطــق
غــرب إفريقيــا ،حتــى تضمــن لنفســها األمــن يف املناطــق الجزائريــة(.)30
ً
تعاطفــا مــع الطــوارق ،ولكــن كثــر
وعــى الرغــم مــن أن دوفرييــة ىف كتاباتــه أبــدى
مــن الرحالــة االوروبيــن الذيــن جــاءوا بعــده لــم يؤيــدوه كمــا يذكــر دفرييــة ىف صــدد
حديثــة عــن الطــوارق حيــث قــال إنهــم فهمــوا أن الرحالــة األوروبيــن املتعاقبــن عــى
الصحــراء كانــوا فقــط حــراس جيــش غــازي ،وهــذا مــا تــم فع ـاً فقــد تــم االســتيالء
عــى منطقــة عــن صالــح عــام 1899م وغريهــا مــن املناطــق الصحــراء وعــن ذلــك
يقــول “ :كل ذلــك و هــذا التوســع االوروبــي ىف الصحــراء االفريقيــة يمكــن أن يظــل
مــروع ســلمياً”(.)31
يقــول دوفرييــة “ :أن هــذه الصحــراء التــي ســيختارها ابــن الســنويس لتنفيــذ
مشــاريعه هــي بــا مــاء تلتهمهــا الشــمس املتحمســة ولكــن الــدول االوروبيــة ســتقف
ضــد مشــاريع السنوســيني فيهــا” (.)32
كذلــك يصــف السنوســية بالتعصــب ،وهــي بذلــك تحــاول ومــن خــال أفكارهــا
املتطرفــة أقامــة حاجــز متــن بــن املصالــح املشــركة للشــعوب التــي ال تســتطيع
االســتغناء عــن بعضهــا(.)33
ولعــل أبــرز مــا تحــدث عنــه دوفرييــة هــي العالقــة القويــة بــن الحركــة السنوســية
ودعهمــا القــوي للجزائــر ضــد االســتعمار الفرنــي مــن خــال دعــم الشــيخ الرشيــف
محمــد بــن عبداللــه ( )34خــال فــرة الخمســينات بــل إىل وفاتــه وقــد كانــت العالقــة بــن
الســيد محمــد بــن عــي الســنويس والشــيخ محمــد بــن عبداللــه حــن التقــي بالســيد
الســنويس ىف مكــة ونســق معــه الرجــوع إىل الجزائــر ،ويف حــدود 1850م حيــث كتــب
الشــيخ محمــد بــن عــي الســنويس الرســائل إىل أهــل الطــرق واملؤيديــن لــه يطلــب منهــم
دعــم الشــيخ محمــد بــن عبداللــه ،وقــد شــملت املنطقــة التــي حــارب فيهــا الشــيخ
محمــد بــن عبداللــه ورقلــة واالغــواط والتــوت .ولعــل هــذا التحالــف واالرتبــاط الوثيــق
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بــن الطــرق االســامية ىف كل مــن الجزائــر وليبيــا هــو مــا أثــار غضــب دوفرييــه كمــا
ذكــر أيضــا ً أن الشــخصية التــي كانــت وراء دعــم هــذا الرشيــف هــو الحــاج أحمــد
التوتــي املعــروف بالعالــم وهــو العضــد األيمــن للســيد الســنويس(.)35
إن الدعــوة السنوســية لــم تكــن منغلقــة عــى نفســها ،بــل هــي دعــوة منفتحــة اكثــر
عرصنــه مــن غريهــا نظــرا ً لطبيعــة اهدافهــا التــي اتصفــت بالعموميــة وبعدهــا عــن
التطــرف الدينــي لتشــمل العالــم االســامي بــأرسه ومــا دعمهــا للرشيــف محمــد بــن
عبــد اللــه إال لكــون ذلــك واجــب دينــي دفع ـا ً عــن األرض والعــرض.
كمــا يذكــر دوفرييــة أن السنوســية تضــع خطــة لغــزو جميــع الصحــراء مــن خــال
بنــاء العديــد مــن الزوايــا وغريهــا مــن األنشــطة املختلفــة ،وقــد تــم تجنيــد العديــد مــن
اإلخــوان مــن أجــل ذلــك يف تلــك الفــرة ،وهــذا مــا أثــار تعجــب دوفرييــة فيقــول “ :يف
فــرة بســيطة تــم انشــائها وتنظيمهــا وتزويدهــا بالوســائل املختلفــة املوجــودة لــدى
االخــوان” (.)36
وتتطــرق دوفرييــة إىل وفــاة اإلمــام محمــد بــن عــى الســنويس ويقــول كان ذلــك يف
عــام 1859م رحــل مــات كالكثــر مــن األشــياء التــي تمــوت ،وخلفــه أبنــه كــوايل لألمــر،
وســيحل محلــه ويواصــل عملــه)37( ”.حتــى وصــل دفرييــة إىل قناعــه تامــة بــأن هــذه
الدعــوة لــن تنتهــي بوفــاة مؤسســها فقــد غرســت جذورهــا ىف االعمــاق ولــن يحــدث
فيهــا تغــر وهــذا يرجــع إىل أتبــاع قوانــن الســيد بــن عــى الســنويس الــذي نجــح يف روح
االبتــكار (. )38
ويحــذر دوفرييــة مــن هــذه الحركــة ومــن أتباعهــا بقولــه “ :دعونــا ال ننــى حقيقــة
أن كل عضــو مــن جماعــة األخــوة السنوســية ليــس فقــط مقاتـاً بــل مبــرا ً مــن دون
ترخيــص بإشــارة مــن زعيمهــم فــأن كل واحــد منهــم لــن يــردد يف أن يحــول نفســه إىل
وكيــل لبــث الدعايــة وينفــذ كل مــا يطلــب منــه إلرضــاء ربــه”( .)39وبالطبــع يمثــل ذلــك
خطــر عــى املــد االســتعماري الــذي كان دوفرييــة وامثالــه يمهــدون لــه الطريــق.
وخلــص إىل رضورة توخــي الحــذر مــن هــذه الطائفــة وبــذل كل مــا هــو ممكــن
ملنــع تطورهــا وأتســاع نفوذهــا .كذلــك يعــود وينتقــد دور الزوايــا السنوســية ويصفــه
بالــدور الســلبي وتعــد الزوايــا مركــزا ً للتدريــب كمــا كان يعتقــد دوفرييــة ويذكــر أن ألول
مــره يتحــول األمــر مــن الدفــاع إىل هجــوم وذلــك بســب أكثــر املتحمســن للهجــوم وهــو
الحــاج أحمــد التواتــي حــن أخــذ مبــادرة أكــر وذهــب مــن مدينــة إىل مدينــة أخــرى
يبــر بالحــرب املقدســة ويأمــر اتباعــه بــراء األســلحة وأثــار الغضــب علينــا ،حتــى
تــم اســتيالء عــى الصحــراء الجزائريــة يف صيــف1861م وانتهــى بذلــك انتهــي محمــد
بــن عبداللــه(.)40
أمــا عــن مركــز السنوســية يف الجغبــوب والــذي قــام مؤســس الحركــة بتشــييده عــام
1855م فهــو بالنســبة لدوفرييــة قلعــه منيعــة فالزوايــا السنوســية هنــاك تملك ترســانة
مــن األســلحة وتحــوى عــى كميــات مــن األســلحة الخفيفــة ،ومخــازن للذخــرة وقــوة
مقاتلــة تضــم مــا يزيــد عــن  3000مقاتــل بينهــم رقيــق يمكــن تجميعهــم خــال فــرة
وجيزة ( . )41
كان لهــذه التقاريــر املفزعــة يف حقيقــة األمــر ،والتــي لــم تبنــى عــى حقائــق تأثــر
كبــر وخطــر عــى االوروبيــن.
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جريهارد رولف�س :Rolfs Gerhard
وصــل الرحالــة رولفــس إىل طرابلــس يــوم 1878_2_25م وهــذا الرحالــة معــروف
لــدى الفرنســيني حيــث كان يعمــل ىف الجيــش الفرنــي بالفرقــة األجنبيــة عــام 1855
 1861م وقــد قــدم رولفــس الكثــر مــن الخدمــات لصالــح فرنســا ،والســيما أثنــاءزيارتــه للمغــرب وكذلــك الجزائــر والســودان ،إال أن عندمــا اندلعــت الحــرب الفرنســية-
الربوســية تخــى عــن فرنســا بطلــب مــن فرنســا نفســها ثــم تــم طــرده مــن تونــس
عــام  1870م بعــد أن قــام باالتصــال مــع الالجئــن ىف تونــس وبعــد أن رجــع إىل بروســيا
مــرة آخــرى (.)42
وقــد كان رولفــس يرغــب يف الذهــب إىل الكفــرة ومنهــا إىل واداي وفعـاً وصــل إىل ليبيــا إال
أن وصــول رولفــس أثــاره تخــوف القنصليــة الفرنســية ىف طرابلــس بــأن يكــون وصولــه
مــن أجــل تهيئــة األجــواء لتقــارب بــن أملانيــا بالالجئــن الجزائريــن ىف ليبيــا فقــام
()43
القنصــل الفرنــي يف تلــك الفــرة بجمــع املعلومــات حــول تحركاتــه
وعنــدم وصــل رولفــس إىل اوجلــة( )44وجــد صعوبــات وعراقيــل ورجــع مــرة أخــرى
إىل بنغــازي يــوم  1879 - 6 - 5لعــدم اســتطاعته الســفر إىل الكفــرة إال أنــه بمســاعدة
الســلطات العثمانيــة رجــع مــرة أخــرى إىل أوجلــة مــره أخــرى مســتعمالً الطريــق
الجنوبــي واســتطاع الوصــول إىل الكفــرة يــوم 1879_7_27م وىف الكفــرة اشــتكى
رولفــس مــن مضايقــات عديــدة مــن بعــض االشــخاص ،وربمــا كان هــذا ردة فعــل
لســوء معاملــة الســلطات العثمانيــة للمشــايخ الثالثــة ىف بنغــازي الذيــن تــم احتجازهــم
كرهائــن مــن قبــل الســلطات العثمانيــة وذلــك حتــى يتــم توفــر الحمايــة لرولفــس يف
()45
الكفــرة ثــم الســفر إىل الــوادي وهــو مــا أغضــب رولفــس من قبيلــة الزويــة الرشيفــة
ثــم يصــف رولفــس الوضــع الــذي أصبــح فيــه هــو ورفقائــه الثالثــة ،والصمــت الــذي
يخيــم عــى الجالســن ىف الخيمــة ىف انتظــار أن ينطلــق هــو ومــن معــه كــي يكمــل
رحلتــه تلــك ويذكــر أن ىف وضعهــم هــذا ال يتجــرأ أحدهــم حتــى عــى الوقــوف والحركــة
وإذ تجــرأ حتــى الخــدم عــى التحــرك يتــم توبيخهــم بأنهــم خــدم لــكالب مســيحية،
ونتيجــة غضــب قبيلــة الزويــة مــن الســلطات العثمانيــة التــي تحتجــز الرهائــن الثالثــة
تــم تغــر كل االتفاقــات الســابقة وكذلــك تــم رفــض أي خطابــات توصيــة من الســلطات
العثمانيــة يف بنغــازي ويقــول رولفــس “أن الشــيخ بوبكــر بوقويطــن شــيخ قبيلــة
الزويــة ( )46الــذي وعــد بقيــادة القافلــة إىل واداي قــد طلــب مبلــغ كبــر وال يصــدق مــن
املــال ،فقــد شــعر بوقويطــن باألمــان عندمــا وصــل إىل بــاده ولذلــك طلــب هــذا املبلــغ
الكبــر وكان دائم ـا ً يطلــب املــال” (.)47
وقــد كان رولفــس يحــاول الخــروج مــن الكفــرة ىف أرسع وقــت وتحقــق لــه ذلــك
عندمــا حــر إليــه الشــيخ كريــم عبــد ربــه؛ حيــث جلــس مــع ورلفــس وتــم االتفــاق
عــى الخــروج مــن الكفــرة وتــم التنســيق عــى وقــت متأخــر مــن الليــل وكان البــد
مــن تــرك الكثــر مــن االشــياء التــي كانــت تتعلــق بالســيد رولفــس كالخيمــة وبعــض
املعــدات األخــرى التــي يســتخدمها يف رحلتــه تلــك واســتطاع رولفــس الخــروج مــع
الشــيخ كريــم عبــد ربــه وعنــد ابتعــاده مســافة مــن مــكان الخيمــة تــم اقتحــام الخيمة
ويقــول رولفــس يف هــذا الصــدد “ :اقتحــم بوقطــن املخيــم مــع قومــه ولــم يجــدوا
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الطيــور األجنبيــة ،فقــد طــارت ،وتــم رسقــة الخيمــة والكثــر مــن األشــياء واألدوات التي
ال يمكــن تعويضهــا وتــم تمزيــق الخيمــة حتــى الكحــول تــم بيعهــا مــن قبــل املحمديــة
املتدينــن كان الرجــال يترصفــون مثــل املجانــن ويرقصــون عــى ضــوء الخفقــان” (.)48
وقــال“ :مــا يتميــزن بــه ليــس فقــط التعصــب الدينهــم بــل كراهيتهــم الشــديدة
للمســحيني ،والتــي تكفــي لتحفيزهــم الرتــكاب أي نــوع مــن الجرائــم”(.)49
لقــد ضــاع الكثــر نعــم وضاعــت االهــداف املأمولــة وفشــلت الحملــة بأكملهــا إال أن يف
صبــاح اليــوم التــايل قــد أعــاد العــرب الكثــر مــن املعــدات إىل صاحبهــا إال أن الوضــع
لــم يتغــر بالنســبة إىل ورلفــس حتــى وصــل رســول مــن الجغبــوب مقــر مجلــس
شــيوخ الــذي ســلم تحيــات ســيدي املهــدي الــذي رحــب باملســحيني ىف الكفــر وأكــد لهــم
حمايتهــم مــره اخــرى (.)50
كان رولفــس نموذج ـا ً مــن الرحالــة الذيــن أمنــوا بفكــرة التفــوق االوروبــي واملدنيــة
الغربيــة عــى الشــعوب واملجتمعــات االفريقيــة كمــا أن اآلراء التــي تبناهــا رولفــس يف
الكثــر مــن أبحاثــة حــول أفريقيــا تنبــع مــن روح االســتعمار األوربــي الــذي كان يعيــش
وقتئــذ عــره الذهبــي كمــا أن العديــد مــن املعلومــات التــي قدمهــا هــوالء الرحالــة
االوروبيــن عــن أفريقيــا واملناطــق التــي زروهــا اســتعملت حــن وضــع السياســة
االســتعمارية ويعــد رولفــس أحــد نماذجهــا(.)51
لقــد أثــرت تلــك التقاريــر التــي نرشهــا الرحالــة األوروبيــون ىف تلــك الفــرة بشــكل
مبــارش أو غــر مبــارش عــى الــرأي العــام ال ســيما يف أوروبــا وكانــت تحمــل ىف طياتهــا
الكثــر مــن املبالغــة حــول معاملــة رجــال الدعــوة السنوســية لهــؤالء األوروبيــن بالرغم
مــن رحالتهــم إىل املركــز واملــدن التــي يتواجد فيهــا السنوســيني بــدون إذن مســبق منهم،
وهــذا مــا كان يثــر الريبــة والقلــق لــدى السنوســيني ،وكذلــك الكثــر مــن الســكان
مــن نشــاط هــوالء الرحالــة حتــى حــن قــام رولفــس بالذهــاب إىل الكفــرة بمســاعدة
الســلطات العثمانيــة التــي أقدمــت عــى أرس ثالثــة شــيوخ مــن قبيلــة الزويــة ولعلــه
تنفيــذا ً لرغبــة رولفــس نفســه كــي يضمــن ســامته ىف تلــك املناطــق ولعــل هــذا حق ـا ً
مــا أدى اىل ردة الفعــل تلــك فيمــا يتعلــق بمعاملــة رولفــس ،وهــذا مــا نتــج عنــه اقتحــام
معســكرة وتهديــده اذ حصــل أي تهديــد لهــؤالء الشــيوخ بالقتــل ،وليــس السنوســيني
مــن مروجــن ملثــل تلــك الفــوىض أمــا عــن حمايــة القافلــة الخاصــة للرحالــة والدليــل
عــر الصحــراء فهــي مــن حقــوق تلــك القبائــل وحتــى الرضائــب التــي كانــت تفــرض ىف
ذلــك الوقــت عــى القوافــل التجاريــة والرحالــة الذيــن يرفقوهــم مــن قبــل القبائــل هــي
رضيبــة مــن حقهــم فأتلــك القوافــل تمــر عــر أرضهــم وهــي نظــر خدمــات وغريهــا.
ولعــل رولفــس والكثــر مــن الرحالــة األوروبيــن لــم يدركــوا ارتبــاط هــؤالء بأراضيهم
وبأنهــا مصــدر أرزاقهــم وأقواتهــم ،هــذه لــم يــرد يف التقاريــر الرحالــة رولفــس
االســتخباراتية التــي صــدرت تلــك الفــرة عــن الصحــراء الكــرى ومنهــا مــا يتعلــق
بنشــاط الحركــة السنوســية ،وىف نفــس الوقــت الــذي صــدر فيــه تقريــر دوفرييــة عــن
رحلتــه صــدر كتــاب للويــس رن “بعنــوان مرابــط بخــوان” والــذي نــر عــام 1884م
وتمكــن رن مــن الوصــول إىل أن األهــداف الحقيقــة مــن وراء نشــاطات السنوســية،
وقــال يف هــذا الصــدد “ال يبــدو مــن ترصفــات السنوســيني بأنهــم مروجــون للفــوىض
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والنــزاع أو متآمــرون ففــي زواياهــم ال يخططــون الســتخدم القــوة إلســقاط دول اقــوي
مــن دولهــم ،أنهــم أعــداء أذكيــاء فهــم يخططــون للمســتقبل ويســتوحون كل يش مــن
اللــه ومــن أفــكار يؤمنــون بأنهــا عادلــة ومثمــرة يف نتاجهــا” (.)52
()53
جو�ستاف ناختيخال ( Gustav Nachtigal 1834 - 1885م)
بــدأ الرحالــة االملانــي رحلتــه إىل ليبيــا عــام 1869م زار العديــد مــن املــدن واملناطــق
الصحراويــة مثــل طرابلــس وبنــي وليــد ومــرزق وســبها والقطــرون مــدن ومناطــق
عــده ولــه كتابــه بعنــوان الصحــراء وبــاد الســودان ،فيــه وصــف مفصــل لرحلتــه عــر
الصحــراء التــى اســتغرقت ســت أعــوام مــن 1875 - 1869م( )54كمــا ســجل ناختيجــال
شــهادته عــن الحركــة السنوســية مــن خــال رحلتــه هــذه ويقــول بهــذا الصــدد “أن
السنوســية مجــرد جماعــة تبشــرية أســامية فهــم ال ينــادون بممارســات تعصبيــة أو
شــعائرية كمــا تفعــل الجماعــات االرثوذكســية بــل يعملــون عــى بــث ونــر العقيــدة
االســامية وبذلــك ســيطرة السنوســية عــى الحيــاة الدينيــة للفزانيــن” (.)55
وبذلــك تختلــف آراء ناختيجــال عــن مــا ذهــب إليــه البعــض مــن زمالئــه كارولفــس
الــذي كلفــه بنقــل هدايــا امللــك الــرويس إىل الشــيخ عمــر ســلطان برنــو مــن اتهــام
أتبــاع الطريقــة السنوســية ووصفهــم بالعنرصيــة إال أن كالهــم يشــاطران بعضهمــا
الــرأي واملخــاوف مــن انتشــار السنوســية وأزديــاد نفوذهــا ىف الكثــر مــن أجــزاء القــارة
االفريقيــة ال يخفيــان قلقهمــا مــن نفــوذ السنوســية وانتشــارها ىف الكثــر مــن املناطــق
االفريقيــة وىف هــذا الصــدد يقــول ناختيخــال “خــال اقامتــي بفــزان انتابتنــي مخــاوف
مــن العنــاد الــذي مكــن هــوالء املتعصبــن مــن ضــم أجــزاء كبــرة مــن افريقيــا إىل
دائــرة نفوذهــم ومــن نكــران الــذات الخطــر الــذي يســخرونه لخدمــة اغراضهــم” (.)56
اصطــدم الرحالــة نختيخــال مــن جديــد مــع السنوســيني يف واحــة كاوار وهــي تقــع
عــى الطريــق الرئيســة التــي تربــط طرابلــس ببحــرة تشــاد مــع الســكان املحليــن
الذيــن كانــوا يتبعــون الطريقــة السنوســية ويحاربــون االســتعمار الفرنــي الــذي
يحــاول الســيطرة عــى بالدهــم فيذكــر أن الســكان يســعون لحصــول عــى أعانــة مــن
شــيخهم الســنويس لحمايتهــم مــن أعدائهــم التقليديــن ويقــول مشــتكي عــن مقابلــة
الشــيخ املحــي لــه “ :أن االعتــداد بالنفــس والرعونــة التــي يتســم بهــا هــوالء الشــيوخ
السنوســيني الذيــن يدعــون بأنــه ال يوجــد ثمــة مــن يدعــي بلــوغ مــا بلغــوه ىف الــورع
والتقــوى يفــوق الخيــال ،وال يوجــد مــن يضاهيهــم ذكا ًء وفكــرا ً ىف جمــع األتبــاع وتقوية
الصفــوف”(.)57
هانز في�شر : )58( Hans Fisher
زار الرحالــة هانــس فيــر ليبيــا عــام 1919م يف رحلتــه مــن طرابلــس إىل برنــو ،وكان
أكثــر إيجابيــة وواقعــة مــن غــره مــن الرحالــة الذيــن ســبقوه مــن الرحالــة األوروبيــن
وقــد أشــار هانــز إىل املعاملــة الطيبــة التــي حظــي بهــا مــن املوطنــن املحليــن ســكان
املــدن والقــرى الليبيــة خــال تلــك الجولــة ،وأكــد عــى حســن املعاملــة والســيما مــن
ســكان مــرزق ويقــول “ نــادرا ً مــا يوجــد منــزل لــم ادع اليــه ونــادرا ً مــا يوجــد منــزل يف
مــرزق ال يبعــث بأحــد افــراده لالستفســار عنــي وعــن أحــوايل” (.)59
ويقــول عــن الحركــة السنوســية “بــا ادنــي شــك قويــة وحســنة التنظيــم” ولــم
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يالحــظ أن خــال إقامتــه ىف تلــك املناطــق أن السنوســية يحملــون الكــره والبغــض
لألوروبيــن أو أنهــم متعصبــن ضــد غريهــم والســيما املســحيني إال أنــه اشــار إىل قــوة
الســاح الــذي تتملكــه الحركــة السنوســية وإىل التنظيــم الــذي تميــزت بــه ،وهــذا
كمــا يــرى هانــز يجعــل منهــا قــوة مخيفــة .ويضيــف يف صــدد حديثــه عــن الحركــة
السنوســية “أن تجربتــي الخاصــة مــع السنوســيني تمــي عــى احــرام وتقديــر أتبــاع
هــذه الطريقــة ،ولهــذا الســبب اســتطاع هانــز تكــون العديــد مــن الصداقــات مــع أتبــاع
هــذه الحركــة وتوظيفهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف رحالتــه تلــك (.)60
وقبيــل انــدالع الحــرب العامليــة األويل قــام الرحالــة الربيطانــي هاردينــج كنــج Harding
 Kingبالعديــد مــن الرحــات عــر الصحــراء الغربيــة ،وصــدر لــه كتــاب باســم ،خفايــا
الصحــراء الليبيــة ،أشــار فيــه إىل الحركــة السنوســية مشــتكيا ً مــن ســوء املعاملــة
مــن أتبــاع الحركــة السنوســية ويقــول “ :عــى الــدوام كان السنوســية مصــدر إزعــاج
للمســافرين الذيــن مــروا ببلدانهــم”.
ويقول كذلك:
“كانــوا يعتقــدون أن الصحــراء الليبيــة التــي كنــت أزمــع الذهــاب إليهــا ملـ ًكا خاصـا ً
بهــم ،وكانــوا يعرتضــون بقــوة كل محاولــة للتوغــل داخــل هــذه املنطقــة التــي يعتربونها
مركــز نفــوذ لهــم وممــا ال شــك فيــه أنهــم كانــوا خــال هــذه الفــرة يخططــون لغــزو
مــر ،وكانــوا ينتظــرون الفرصــة املناســبة للقيام بذلــك(.)61
روزيتا فوربس : Rosita Forbes
اســتفادت الرحالــة اإلنجليزيــة كثــرا ً مــن مســاعدة شــيوخ الزوايــا السنوســية ،ومــن
تقديــم الحمايــة لهــا أثنــاء تنقالتهــا يف العديــد مــن املــدن واملناطــق الليبيــة ،كمــا
اســتفادت مــن ضيافــة الســيد رضــاء الســنويس بتنســيق مــن امللــك الرحــال إدريــس
الســنويس ،وقــد كانــت متنكــرة يف زي امــرأة عربيــة مســلمة باســم خديجــة ،لقــد
تعــاون امللــك إدريــس الســنويس شــخصيا ً معهــا وحصلــت منــه عــى إذن بزيــارة واحــات
الكفــرة ،هــذا الحلــم املســتحيل الــذي ظــل يــراود الكثــر مــن الرحالــة أصبــح حقيقــة
محتملــة لــدى الســيدة روزيتــا فوربــس ،وتقــول يف هــذا الصــدد أن هــذا لــم يكــن يتحقق
لــوال مســاعدة وموافقــة الســيد إدريــس الســنويس يف عــام 1920م ،حيــث يســتحيل عــى
أي أوروبــي أن تطــأ اقدامــه أرض ليبيــا بــدون أذن مــن األمــر أو وكيلــة(.)62
لقيــت الرحالــة االنجليزيــة ورفيقهــا الرحالــة املــري أحمــد محمــد حســنني اهتماما ً
ودعمـا ً كبرييــن مــن الســيد إدريــس الســنويس الــذي ألتقــت بــه يف مدينــة بنغــازي قبــل
ســفرها إىل الكفــرة ،وتقــول عــن تلــك املقابلــة  ”:رحــب بنــا وتكلمنــا عــن رحالتــي
ودعــا الرجــل لنــا بالربكــة بصــوت الواهــن وكان ال يــزال يبتســم ويقــول أدعــو اللــه أن
يحقــق لــك مــا تبتغــي”( .)63وبعدهــا انطلقــت الرحالــة روزيتــا مــن بنغــازي إىل أجدابيــا
ومــا أن توغلــت قلي ـاً ىف الصحــراء حتــى اختفــت معالــم املدينــة عنهــا وتقــول يف هــذا
الصــدد “اســتدرت إىل حســنني ،وكأنــي خلفــت ورائــي أخــر قصاصــه مــن قصاصــات
الحضــارة لقــد بــدأت اتشــبع بســاطة الحيــاة اعتقــد أن بركــة ذلــك البــدوي كبــر الســن
ملكــت أنفــايس وســحرتني ســوف أعتنــق االســام بعــد أن اتــرك الصحــراء” (.)64
وعــن رأي الكثــر مــن الرحالــة والذيــن كانــت تهتــم بكتاباتهــم ال ســيما رولفــس
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الــذي تحدثــت عــن ىف مواضــع عــدة ىف كتابهــا وغــره فيمــا يتعلــق بالحركــة السنوســية
وتلــك االتهامــات مــن بعضهــم تقــول “ :يتحــدث النــاس عــن طريــق الخطــأ لكنــه لــم
يحــدث ىف أي وقــت مــن االوقــات أن كانــوا أكثــر مــن جماعــة متقشــفة تعــارض الــرف
بــكل أشــكاله واالحتفــاالت بصورهــا وألتســامح مــع أي اتصــال مشــبوه مــع اليهــود
أو مســيحي كافــر” “كانــت الزوايــا بمثابــة كليــات واســوق يف ذات الوقــت تســتضيف
املســافر اي ـا ً كان ملــدة ثالثــة أيــام مجان ـاً”.
والتقــت الرحالــة اإلنجليزيــة بالعديــد مــن ســكان الكفــرة خــال تلــك الرحالــة وتخلــص
إىل أن النــاس ىف تلــك املناطــق تنظــر لألمــر الســنويس عــى أنــه بمثابــة املنقــذ واملخلــص
لبــاده هــو وتقــول “ :اســتطاع الســيد إدريــس الســنويس مــن خــال سياســته الحاذقــة
املحافظــة عــى قــوة شــعبه الــذي يحرتمــه ،لصدقــه مــع اإلنجليــز وملوقفــة الذكــي
الــودي مــع ايطاليــا”(. )65
أمــا يف طريــق عودتهــا تصــف الرحالــة رزويتــا الجغبــوب وتقــول تتمتــع الجغبــوب
بالســام الحالــم الــذي يحيــط بأيــة مدينــة صغــرة زمــاء هــذه الجامعــة وحدهــم هــم
الذيــن يحظــون بالتقديــر واالحــرام وعندمــا قــال لهــا أحــد مرفقيهــا ويدعي يوســف أن
الســيدة خديجــة ســأتكون ســعيدة ســأترحل إىل بلدهــا بعــد وقــت قصــر ،هنــا عرفــت
أن الصحــراء هــي التــي انتــرت أوال ً واخــرا ً وقالــت “أن صوتــي كان يوحــي بــي مــن
الــردد وردت عــى يوســف ال ال أنــا حزينــة ألنــي أخلــف ورائــي بــاد الســنويس”(.)66
كان موقــف زعمــاء الحركــة السنوســية وشــيوخهم مــع الرحالــة األوربيــن وكذلــك
العــرب فيــه الكثــر مــن االحــرام والــود ،ويف هــذا الصــدد يشــر الرحالــة العربــي أحمــد
حســنني رفيــق الرحالــة اإلنجليزيــة إىل هــذا بقولــة “أن الســيد إدريــس تفضــل فقــام
بتعهــد القافلــة ولوازمهــا وكانــت هــذه الرعايــة مــن جنبــه باعثـا ً قويــأ ً تهدئــه خواطــر
البــدو وإزالــة ريبهــم”(. )67
كذلــك أن أحــد األوروبيــن األوائــل الذيــن كانــوا يتعاطفــون مــع الحركــة السنوســية
يف جهادهــا ضــد االحتــال اإليطــايل هــو الرحالــة الدنماركــي كنــود هاملبــو Knud
 )68( Holmboeالــذي عــر إىل ليبيــا عــام  1930بســيارته الخاصــة نــوع شــيفورلية،
لقــد كانــت رحالــة طويلــة انطلــق فيهــا مــن املغــرب وعــر الجزائــر ثــم تونــس إىل
ليبيــا التــي نالــت فيــه األخــرة الجــزء االكــر واألهــم يف مذكراتــه التــى ســجل فيهــا
قصص ـا ً كثــرة عــن الحيــاة الليبيــن يف ظــل االســتعمار ،والقمــع ،واملقاومــة ،وصــدرت
انطباعاتــه بالدنماركيــة يف كوبنهاجــن يف عــام 1931م والقــي الكتــاب رواجـا ً واســعاً ،ال
ســيما بعــد ترجمتــه إىل اإلنجليزيــة عــام 1936م رسد فيــه الكاتــب األحــداث دون إخفــاء
تعاطفــه مــن السنوســيني يقــول “ممــا ال شــك فيــه أن االيطاليــن قهــروا شــعب برقــة
باســتخدام مفــرط للقــوة وارتــوت الرمــال بالدمــاء” (.)69
وشــاهد هاملبــو يف رست التــي كانــت محاطــة باألســاك وينتــر فيهــا الجنــود
االرتريــن الذيــن جلبتهــم إيطاليــا للحــرب معهــا ضــد املجاهديــن الليبيــن ،وهنــاك
يســجل هاملبــو أول مشــاهداته لــه ملعســكرات االعتقــال التــي أقامهــا االيطاليــن لســجن
ســكان القــرى والواحــات واملــدن الليبيــة ،وبعــد ذلــك توجــه منهــا اىل مدينــة أجدابيــا،
وهنــاك يســجل مشــاهد للمشــانق التــي نصبــت ىف منتصــف امليــدان كنــوع مــن التحذيــر
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والــردع لــكل الســكان فقــد كانــت عمليــات االعــدام تتــم علنــا (. )70
وىف رحلتــه تلــك قــد اوقفــه بعــض املجاهديــن طنــن منهــم أنــه جنــدي ايطــايل أو
جاســوس إال أن هاملبــو رصح لهــم أنــه دنماركــي وأنــه مســلم وقــى معهــم ليلــة كاملة
ىف حــوار طويلــة بينــه وبينهــم وهــو يقــول عنهــم “لــم يخطــر ببــال أحدهــم أن يضيــق
بمــا قســمه اللــه لــه مهمــا كان مصريهــم فقــد كانــوا يحمــدون اللــه وهــم تحــت
املشــانق عــى نعمــة الحيــاة التــي وهبهــا إياهــم ويتحملــون املعانــاة ،هــوالء الرجــال
النائمــون فقــراء وأميــون فلــم يعرفــوا القــراءة ،بــل كانــوا يكتبــون اســمائهم بصعوبــة
لكنهــم كانــوا بالنســبة ىل أنبــل مــن رأيــت مــن البــر” (.)71
ويبــدو أن القــوات االيطــايل شــكت يف هاملبــو حيــث تعــرض لالعتقــال والســجن قبــل
أن يتــم ترحيلــة دون أن يكمــل رحلتــه تلــك التــي كان يقصــد منهــا الحــج وىف الســجن
التقــى مــع بعــض املجاهديــن أتبــاع السنوســية الذيــن تــم الحكــم عليهــم باإلعــدام مــن
قبــل الســلطات اإليطاليــة ،وقــد كانــوا يســألونه عــن وضعــه ويدعــون اللــه أن يفــك
أرسه دون أن يهتمــوا أو ينزعجــوا ملصريهــم املحتــوم ،وهــذا مــا أثــار شــجون هاملبــو
ووصــف ذلــك بقولــه “اغرورقــت عينــاي بالدمــوع لــم يفكــر هــؤالء الذيــن ينعتهــم
االيطاليــن بأبشــع األلفــاظ كانــوا -يصفونهــم بالبهائــم  -لقــد اتضحــت الصــور أمامــي
لــم يكــن االيطاليــن يعرفــون هــؤالء الرجــال حــق املعرفــة ،ولــم يفهمــوا طيبتهــم لــم
يعرفــوا هــؤالء الرجــال الذيــن جعلــوا منهــم عبيــدا ً أنهــم ســجناء عــى حافــة املــوت،
لقــد تملكنــي أعجــاب شــديد بهــم ،هــؤالء الرجــال كانــوا يقطنــون الجبــال ويرفضــون
االستســام لقــد كانــوا يفضلــون املــوت عــى حيــاة االســتعباد” (.)72
والتقــاء الســد هاملبــو باألمــر إدريــس الســنويس ىف منفــاه بمــر وأبلغــه ســام
املجاهديــن الذيــن حملــوه هــذه االمانــة والســيما املســجونني يف الســجون االيطاليــة،
كمــا أخــر هاملبــو األمــر إدريــس عــن األوضــاع ىف برقــة وإغــاق الكثــر مــن الزوايــا
فيهــا ووضــع القيــود عــى نــر تعاليــم الدعــوة السنوســية (. )73
لــم يكمــل الرحالــة الدنماركــي رحلتــه مــن أجــل الحــج الــذي كان ينــوي القيــام بــه
بســب ترحيلــه مــن قبــل الســلطات االيطاليــة وىف أكتوبــر عــام 1931م ســافر مــن جديد
إىل الحــج ،ولكــن حــن غــادر األردن إىل الســعودية تحديــدا ً ىف مدينــة الحقــل اختفــي هناك
ولــم يُــرى لــه أثــر بعــد ذلــك ،الكثــر مــن االتهامــات غــر املؤكــدة اشــارت الغتيالــه
عــى يــد املخابــرات االيطاليــة أو أحــد عمالئهــا وقــد نــرت الصحــف االمريكيــة تقريــرا ً
قالــت فيــه أنهــا التقــت بقاتلــه يف الســعودية(. )74
اخلامتة
ً
أصبــح واضحـا ممــا تقــدم أن الحركــة السنوســية كانــت تــدرك خطــر هــذه الرحــاالت
وتنظــر بكثــر مــن الريبــة والشــك لزيــارات هــؤالء الرحالــة األوروبيــن للمناطــق
الســاحلية والداخليــة وتعمــل عــى مراقبــة تحركاتهــم املشــبوهة الســيما يف مناطــق
برقــة ،كمــا كان هــؤالء الرحالــة يحاولــون االنضمــام إىل تلــك الطــرق والدعــوات الدينيــة
مدّعــن االســام وبأســماء عربيــة وهميــة ،ويتضــح مــن ذلــك أن الحركــة السنوســية
لــم تكــن حجــر عثــرة أمــام الكثــر مــن الرحــات التــي قــام بهــا الرحالــة األوروبيــن
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برغــم تلــك الشــكوك كان موقــف زعمــاء الحركــة السنوســية وشــيوخهم مــع العديــد
مــن الرحالــة األوربيــن وكذلــك العــرب فيــه الكثــر مــن االحــرام والــود كمــا أن بعــض
الرحالــة بادلهــم مشــاعر الــود واالحــرام ،ولعــل أبرزهــم كان (كنــود هاملبــو( Knud
 Holmboeوهــو أحــد الرحالــة األوروبيــن األوائــل الذيــن كانــوا يتعاطفــون مــع الحركــة
السنوســية يف جهادهــا ضــد االحتــال اإليطــايل.
كمــا أتضــح لنــا أن تلــك التقاريــر التــي نرشهــا الرحالــة األوروبيــون ىف تلــك الفــرة عــن
خطــر السنوســية أثــرت بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش عــى الــرأي العــام ال ســيما يف
أوروبــا وكانــت تحمــل ىف طياتهــا الكثــر مــن املبالغــة حــول معاملــة رجــال الدعــوة
السنوســية لهــؤالء األوروبيــن بالرغــم مــن رحالتهــم إىل املركــز واملــدن التــي يتواجــد
فيهــا السنوســيني بــدون إذن مســبق منهــم ،وهــذا مــا كان يثــر الريبــة والقلــق لــدى
السنوســيني ،وكذلــك الكثــر مــن الســكان مــن نشــاط هــوالء الرحالــة.
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جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة 2002 ،م ،ص .. 10
تأسســت ال ّ
 - 9الزاويــة الوزانيــة ّ
طريقــة الو ّزانيــة يف املغــرب (عــام  1059هـــ1659/
م) عــى يــد عبــد اللــه بــن إبراهيــم ّ
الشيــف الوزانــي اإلدريــي (ت 1089:م) ،واســم
ال ّ
طيبيــة نســبة إىل حفيــدة الطيــب عبــد اللطيــف الرشيــف بــن إبراهيــم عــام  1089ه
 1678م بعــد انفصالــه عــن الطريقــة الجزوليــة ،وقــد وســع الطريقــة حفيــد املؤســس
مــوالي الطيــب ،وقــد عرفــت هــذه الطريقــة بعالقــات وثيقــة مــع فرنســا منــذ احتاللها
الجزائــر ،ويف عــام 1884م ،أصبحــت تحــت الحمايــة الفرنســية ،وفيمــا بعــد قــام شــيخ
الطريقــة ســيدي عــد الســام بــن الحــاج بزيــارة رســمية للجزائــر ،واعرتفــت بالحمايــة
الفرنســية ألتباعهــا ،وهــذه املواقــف جعلــت فرنســا تســهل انتشــارها يف مناطــق
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نفودهــا .إســماعيل العربــي ،معجــم الفــرق أو املذاهــب اإلســامية 1993م ،ص . 272
 - 10عمــاد الديــن غانــم ،وثائــق ومخطوطــات يف أعمــال آدولــف كــروزاه ،ضمــن أعمــال
املؤتمــر األول للوثائــق واملخطوطــات يف ليبيــا وآفــاق العمــل حولهــا ،الجــزء الثانــي،
زليتــن 1988 ،م ،ص54
 - 11عمــاد الديــن غانــم ،غدامــس يف رحلــة رولفــس األوىل إىل ليبيــا يف أواخــر ســنة 1864
م ،املرجــع الســابق .ص .241
 - 12غوتلــوب أدولــف كــراوز الدواخــل يف مجموعــة دراســات الرحالــة األملانــي غوتلــوب
أدولــف كــراوزه ،ترجمــة :عمــاد الديــن غانــم ،طرابلــس ،منشــورات مركــز جهــاد
الليبيــن للدراســات التاريخيــة1998،م،ص .20
 - 13الرحالــة محمــد بــن عثمــان الحشــائيش 1912 – 1855 ،م  ،هــو الرحالــة التونــي
األصــل محمــد بــن عثمــان الحشــائيش التونــي ويضــاف إىل لقبــه ن “كلمــة الرشيــف”
ولــد يف تونــس  12يونيــو  ، 1855وتــويف يف يــوم الثالثــاء  2ذي الحجــة )  1330ه1912 /
م( ،درس يف جامــع الزيتونــه التفســر واللغــة العربيــة ألــف مــا يقــارب مــن أربعــة عرش
كتابــا  ،ومنهــا مجلــة الســعادة العظمــي أمــا كتبــه فهــي جــاء الكــرب عــن طرابلــس
الغــرب” ،والثانــي هــو الرحلــة الصحراويــة عــر طرابلس وبــاد الطــوارق ،وهمــا رحلتان
عــر األرايض الليبيــة ،عبــد الرحمــن حميــدة ،أعــام الجغرافيــن العــرب ،القاهــرة  :دار
الفكــر  1984م  ،ص  ، 678كذلــك نقــوال زيــادة ،إفريقيــات لنــدن :ريــاض الريــس للكتــب
والنــر ، 1991 ،ص  253؛ زكــي مجاهــد  ،االعــام الرشقيــة يف املائــة الرابعــة عــرة
الهجريــة ،الجــزء الثانــي ،بــروت  :دار الغــرب ،اإلســامي 1994 ،م  ،ط  ، 2ص ص 944
– .. 945
 - 14محمــد عثمــان الحشــائيش ،جــاء الكــرب عــن طرابلــس الغــرب ،تقديــم وتحقيــق
عــي مصطفــى املرصاتــي ،بــروت 1965 ،م .ص.165
 - 15محمــد عثمــان الحشــائيش ،جــاء الكــرب عــن طرابلــس الغــرب ،املصــدر الســابق،
ص.166
 - 16املرجع السابق ،ص .166
 - 17فرانشيسكو روفريي ،عرض للوقائع التاريخية الربقاوية 2003 ،م،ص .163
 - 18محمد عثمان الحشائيش ،املصدر السابق ،ص.165
 - 19روزيتــا فوربــس :هــو الرحالــة االنجليزيــة روزيتــا فــور بــس ،قامــت برحلــة إىل
واحــة الكفــرة بصحبــة الرحالــة املهنــدس أحمــد حســن بــك ســنة  1920م ،عــن طريــق
بنغــازي إىل الكفــرة  ،ألفــت كتــاب عــن هــذه الرحلــةAndrew Goudie, wheels Acaross
The Desert Exploration of The Libyan Desert by motor car (1916 -1924) Silphium
press, p. 66
 - 20روزيتــا فورنــس ،رس الصحــراء الكــرى ،ترجمــة صبــي محمــد حســن ،املرجــع
القــوي للرتجمــة ،القاهــرة ،مــر 2013،م ،ص  11ومــا يليهــا.
ً
 - 21هــو الرحالــة االســكتلندي الشــهري جيمــس هامتلــون ،كان مهتـا بالرحــات خاصة
بمنطقــة شــمال أفريقيــا حيــث كان يجيــد اللغــة العربيــة ،كذلــك دراســته املعمقــة
لتاريــخ ليبيــا القديــم خاصــة تاريــخ اإلغريــق والرومــان يف إقليــم برقــة ،كذلــك قــام
183
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برحــات إىل منطقــة املــرق العربــي خاصــة ســوريا ،ألــف كتــاب بعنــوان جــوالت يف
شــمال أفريقيــا  1853م شــارل فــرو ،الحوليــات الليبيــة ،تحقيــق محمــد عبــد الكريــم
الــوايف ،طرابلــس :املنشــأة العامــة للنــر والتوزيــع واإلعــان،1983 ،ص125
 - 22جميــس هاملتــون جــوالت يف شــمال افريقيــا ،ترجمــة املــروك محمــد الصويعــي ،
طرابلــس ،ليبيــا ،دار الفرجانــي للنــر والتوزيــع ،ص .96
 - 23جميس هاملتون  ،املصدر السابق ،ص .96
 - 24جيمــس ويلــارد ،الصحــراء الكــرى ،طرابلــس ،ليبيــا ،مكتبــة الفرجانــي 1967 ،م،
ص .198
 - 25جميس ويلالد ،املرجع السابق.199 ،
 - 26جــون رايــت ،انبثــاق ليبيــا ،ترجمــة الزبــر الطيــب ،دار الفرجانــي ،طرابلــس،
ليبيــا ،2013،ص .17
27 - Henr DUVEYRIERi Henri: Exploration du Sahara Les Touaregs du Nord
300، Paris,1864. P
 - 28انتــر الطــوارق عــى مســاحات شاســعة مــن الصحــراء يف أقاليــم تمتــد جنــوب
الجزائــر ،وجنــوب غــرب ليبيــا ،وشــمال مــايل ،وشــمال النيجــر ،ترجــع الكثــر مــن
الدراســات التاريخيــة أصــول قبائــل الطــوارق إىل صنهاجــة للمزيــد أنظــر :أحمــد رجــب
،دور طــوارق االزقــر الليبيــة ىف الــراع العثمانــي الفرنــي يف الصحــراء الكــرى 1858-
1911م  ،رســالة دكتــور غــر منشــورة  ،جامعــة عــن شــمس  ،القاهــرة 2018م ،ص 4
ومــا يليهــا.
 - 29أحمد رجب فرج ،املرجع السابق.92 ،
 - 30بوعزيــز ،يحيــى ،مــع تاريــخ الجزائــر يف امللتقيــات الوطنيــة والدوليــة ،ديــوان
املطبوعــات الجامعيــة ،الجزائــر، 1999 ،ص .12
31 - Dominique Casajus, Henri Duveyrier Un saint-simonien au desert Ibis Press
Paris, 2007,p.75.
32 - , Henri Duveyrier ,OP,Cit,p.302
33 - OP,Cit,p.302
 - 34هــو محمــد بــن عبــد اللــه مــن أوالد ســيدي أحمــد بــن يوســف فــرع قبيلــة أهــل
غســول قــرب عــن تموشــنت ،ويف عــام  1840اســتقر يف مدينــة تلمســان بعــد احتــال
تلمســان يف أواخــر شــهر ديســمرب  1841حمــل لــواء املقاومــة ضــد الفرنســيني ملــدة
تقــارب  30عامــا.كان يف بدايــة نشــاطه يتســر بثيــاب التعبــد حتــى ال يثــر شــكوك
الفرنســيني حولــه وعندمــا اكتشــف أمــره عــام  1844غــادر تلمســان إىل إســكندرية
ومــن هنــاك اتجــه إىل مكــة ألداء فريضــة الحــج ،واتصــل بعــدد مــن الجزائريــن املنفيــن
وكان مــن بينهــم” محمــد بــن عــي الســنويس الــذي طــرد مــن الجزائــر عــام 1849م ،
عــى اغنابزيــة ،مواقــف اعيــان االغــواط مــن الحركــة مــن ســلطة االمــر عبدالقــادر
واالحتــال الفرنــي ،مجلــة الــراج ىف الرتبيــة وقضايــا املجتمــع ،العــدد الخامــس،
2018م.
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 - 35االخــر رشيــط ،زوايــا الحركــة السنوســية ودورهــا ىف طريــق الحــج ،مركــز
البحــواث والدراســات التاريخيــة ،الخرطــوم ،الســودان 2016م.223 ،
36 - 3 , Henri Duveyrier ,OP,Cit,p.30
37 - ,Studi Magrebini, 2006, , pp.15-25. Le voyageur et le vieux chef Casajus
Dominique
38 - ,OP,Cit,p.25 Dominique Casajus
.املرجع السابق ،ص39 - 21
40 - ,OP,Cit,p.25 Dominique Casajus
41 - 26. Ibid. p
 - 42الطاهــر موســاوي ،االستكشــافات األوروبيــة للصحــراء الجزائريــة خــال القــرن -
 19م ،مرجــع ســابق ،ص .. 20
 - 43جريالــد رولفــس ،رحلــة إىل الكفــرة ،دراســة ومراجعــة عمــاد الديــن غانــم،
طرابلــس ،مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة ، 2000 . ،ص 4؛ زاهــر ريــاض،
اســتعمار إفريقيــا ،الــدار القوميــة للطباعــة والنــر ،القاهــرة 1965،م،ص .114
 - 44تقــع واحــة جالــو عــى الجنــوب مــن مدينــة أجدابيــا بمســافة  270كيلومــر،
تقريبــا وتكــون مــع أوجلــة واجخــرة مثلثًــا يــكاد يكــون متســاوي األضــاع مــع واحــة
أوجلــه والحرفــة الرئيســية لســكان هــو الزراعــة وخاصــة القمــح والشــعري والطماطــم،
وبهــا آيــار النفــط الليبيــة  ،ص  : 209 ، 207عبــد الســام محمــد شــلوف  ،املرجــع
الســابق ،ص . 209 – 207
 - 45ان ازويــة قبيلــة كبــرة تتمركــز يف منطقــة الكفــرة وفــزان  ,وتنتــر حتــي تشــاد ,
وتتخــذ مــن فايــا مركــزا لهــا وهــي تتواجــد ً
أيضــا بــدار فــور بالســودان للمزيــد :انظــر
محمــد ســعيد القشــاط ،جهــاد الليبيــن ضــد فرنســا يف الصحــراء الكــري ،دار امللتقــى
للطباعــة والنــر1998 ،م ،ص 184
() �https://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/ar
46
chiv/afrikane
Rohlfs, Gerhard, Kufra: Journey From Tripoli to Kufra, from Leipzig, - 47
. 1881,p.122
Rohlfs,riḥla ilā al-kufrā,OP,Cit,p124 - 48
 - 49جون رايت ،املرجع السابق،ص .132
 - 50عمــاد الديــن غانــم ،الرحالــة األملانــي رولفــس وليبيــا ،مجلــة البحــوث التاريخيــة،
مــج ، 1،ع  1مركــز البحــوث والدراســات التاريخيــة ،طرابلــس  ،ليبيــا،ص .123
 - 51عماد الدين غانم ،الرحالة األملاني رولفس وليبيا ،املرجع السابق ،ص .124
 - 52جون رايت ،املرجع السابق ،ص .21
 - 53هــو الرحالــة األملانــي الدكتــور ناختيجــال ولــد يف قريــة أيخســتد بإقليــم سكســونيا
يف  23فربايــر  1834م ألرسة متواضعــة وتــويف يف  19إبريــل  1885م ،درس الطب العســكري
كان ملم ـا ً يف اللغــة العربيــة تــوىل منصــب القنصــل يف تونــس ثــم يف أفريقيــا الغربيــة،
قــام بعــدة رحــات يف بــاد الســودان وأواســط أفريقيــا وأهمهــا رحلتــه مــن طرابلــس
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فــزان إىل دار فــور ثــم القاهــرة 186 91874- ،م شــوقي الجمــل ،تاريــخ كشــف أفريقيــا،
القاهــرة ،مكتبــة أنجلــو املرصيــة 1971 ،م ،ص.410 .
 - 54جوســتاف ناختيجــال ،الصحــراء وبــاد الســودان ،ترجمــة :عبــد القــادر املحيــي،
طرابلــس ،منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة 2007 ،م ،ص.28
 - 55ميــاد امحمــد الزليتنــي ،موقــف الســكان الليبيــن مــن نشــاط الرحالــة العــرب
واألوروبيــن يف الفــرة مــا بــن  1923 - 1798م ،مجلــة البحــوث األكاديميــة ،العــدد
الثالــث عــر ينايــر .2019،229
56 - Gostav nachtigal, Ergebnisse sechs jahriger reisen in afrika erster theil, berlin ,1879,p. 175
57 - Ibid. p 176.
 - 58هــو الرحالــة الســويرسي هانــس فيــر ،كان يحمــل الجنســية اإلنجليزيــة عــاش
وتعلــم يف إنجلــرا قــام برحلتــه يف األرايض الليبيــة ســنة  1906م ،عمــل موظــف يف اإلدارة
املدنيــة االســتعمارية االنجليزيــة يف شــمال نيجرييــا اعطــى معلومــات قيمــة عــن الحيــاة
السياســية واالقتصاديــة االجتماعيــة يف ليبيــا يف ســنة  ، 1906أتيليــو مــوري ،املرجــع
الســابق  ،ص ص  79 . 78مصطفــى عبداللــه بعيــد ،املختــار يف مراجعــة تاريــخ ليبيــا
الجــزء الثانــي  ،بنغــازي  :دار ليبيــا للنــر والتوزيــع  1976 ،م  ،ص ص .. 205 – 204
 - 59هانــس فيــر ،عــر الصحــراء الكــرى  1910م  ،ترجمــة الطيــب الزبــر ،طرابلــس
 :دار الفرجانــي  ) ،ب ت(  ،ص. 120 .
 - 60هانس فيرش ،عرب الصحراء الكربى  1910م ،املصدر السابق.120،
 - 61جون رايت  ،املرجع السابق ،ص .25
 - 62روزيتا فوربس ،املصدر السابق ،ص  28ومايليها.
 - 63روزيتا فوربس  ،املصدر السابق ،ص .30
 - 64املصدر السابق  ،ص.40
 - 65نفسه ،ص .253
 - 66روزيتا فوربس  ،املصدر السابق ،ص .411
 - 67أحمــد محمــد حســنني ،رحلــة يف صحــراء ليبيــا ،املؤسســة العربيــة للدراســات
والنــر 1923 ،م ،ص .62
 - 68صحفــي دنمركــي ومستكشــف تحــول إىل اإلســام بعــد ترحالــه يف شــمال أفريقيــا.
ِ
هورســنْس ســنة  1902وســافر إىل املغــرب يف شــبابه ليتعــرف عــى اإلســام
ولــد يف
وليتعلــم اللغــة العربية.للمزيــد انظــر :كنــود هاملبــو ،مغامــرة عــر شــمال أفريقيــا
ترجمــة حامــد محمــد مــراد واخــرون ،مؤسســة جســور للطباعــة 2006،م  2 ،ومــا
يليهــا.
 - 69كنــود هاملبــو ،مغامــرة عــر صحــراء شــمال افريقيــا ،ترجمــة محمــد حامــد مراد،
مؤسســة جســور للخدمات الثقافيــة 2006 ،م،ص .87
 - 70كنود هاملبو ،املصدر السابق  ،ص.90
 - 71رحالــة يف ليبيــا كنــود هوملبــو ،مواجهة الصحــراء والحقيقــة (،النســخة االلكتورنية
www.HiSTORY.ly
) ،مجلــة تاريــخ ليبيا،اكتوبــر  ،2015،ص .38
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 - 72كنود هاملبو ،املصدر السابق  ،ص.95
، www.HiSTORY.ly - 73املرجع السابق .40 ،
 - 74نفسه،ص .42
(امل�صادر واملراجع)

� ً
أول  -امل�صادر العربية :
1 .أحمــد محمــد حســنني ،رحلــة يف صحــراء ليبيــا ،املؤسســة العربيــة للدراســات
والنــر 1923 ،م.
2 .محمــد بــن عثمــان الحشــائيش ،الرحلــة الصحراويــة عــر أرض طرابلــس وبــاد
الطــوارق ،تحقيــق محمــد املرزوقــي ،تونس:الــدار التونســية للنــر 1984م.
3 .محمــد عثمــان الحشــائيش ،جــاء الكــرب عــن طرابلــس الغــرب ،تقديــم وتحقيــق
عــي مصطفــى املرصاتــي ،بــروت 1965 ،م.
4 .ابــن العربــي عــي حــرازم بــرادة املغربــي الفــاريس جواهــر املعانــي وبلــوغ األمانــي
يف فيــض ســيد أبــي العبــاس التيجانــي ،تحقيــق :عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن،
منشــورات محمــد عــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1997 ،م .
5 .االخــر رشيــط  ،زوايــا الحركــة السنوســية ودورهــا ىف طريــق الحــج ،مركــز
البحــواث والدراســات التاريخيــة  ،الخرطــوم ،الســودان 2016م.
6 .إسماعيل العربي ،معجم الفرق أو املذاهب اإلسالمية1993 ،م.
7 .بوعزيــز ،يحيــى  ،مــع تاريــخ الجزائــر يف امللتقيــات الوطنيــة والدوليــة ،ديــوان
املطبوعــات الجامعيــة ،الجزائــر. 1999 ،
ثانيًا -املراجع العربية:
1 .الدواخــل الليبيــة يف مجموعــة دراســات الرحالــة األملانــي غوتلــوب أدولــف كــراوزه،
ترجمــة :عمــاد الديــن غانــم ،طرابلــس منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات
التاريخيــة 1 998م ،عمــاد الديــن غانــم ،وثائــق ومخطوطــات يف أعمــال رولفــس
وكــروازه ،ضمــن أعمــال املؤتمــر األول للوثائــق واملخطوطــات يف ليبيــا واقعهــا وآفاق
العمــل حولهــا ،الجــزء الثانــي ،زليتــن.. 1988 ،
2 .زاهر رياض ،استعمار إفريقيا ،الدار القومية للطباعة والنرش ،القاهرة 1965،م.
 3 .زكــي مجاهــد  ،االعــام الرشقيــة يف املائــة الرابعــة عــرة الهجريــة ،الجــزء الثانــي،
بــروت  :دار الغــرب ،اإلســامي 1994 ،م .
4 .شوقي الجمل ،تاريخ كشف أفريقيا ،القاهرة ،مكتبة أنجلو املرصية 1971 ،م.
5 .الطاهر موساوي ،االستكشافات األوروبية للصحراء الجزائرية خالل القرن19م
6 .عبد الرحمن حميدة ،أعالم الجغرافيني العرب ،القاهرة  :دار الفكر . 1984
7 .عمــاد الديــن غانــم ،الدواخــل الليبيــة يف مجموعــة دراســات للرحالــة األملانــي
غوتلــوب أدولــف كــراوزة ،طرابلــس ،منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات
التاريخيــة 1998 ،م.
8 .عماد الدين غانم ،غدامس يف رحلة رولفس األوىل إىل ليبيا يف أواخر سنة  1864م.
9 .عمــاد الديــن غانــم ،وثائــق ومخطوطــات يف أعمــال آدولــف كــروزاه ،ضمــن أعمــال
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املؤتمــر األول للوثائــق واملخطوطــات يف ليبيــا وآفــاق العمــل حولهــا ،الجــزء الثانــي،
زليتــن 1988 ،م،
	10.محمــد ســعيد القشــاط ،جهــاد الليبيــن ضــد فرنســا يف الصحــراء الكــري ،دار
امللتقــى للطباعــة والنــر1998 ،م.
	11.مصطفــى عبداللــه بعيــد ،املختــار يف مراجعــة تاريــخ ليبيــا الجــزء الثانــي  ،بنغــازي
 :دار ليبيــا للنــر والتوزيــع  1976 ،م.
ً
ثالثا -امل�صادر االجنبية املرتجمة:
1 .جميــس هاملتــون جــوالت ىف شــمال افريقيــا ،ترجمــة املــروك محمــد الصويعــي ،
طرابلــس ،ليبيــا ،دار الفرجانــي للنــر و التوزيــع.
2 .جوســتاف ناختيجــال ،الصحــراء وبــاد الســودان ،ترجمــة :عبــد القــادر املحيــي،
طرابلــس ،منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة 2007 ،م.
3 .جريالــد رولفــس ،رحلــة إىل الكفــرة ،دراســة ومراجعــة عمــاد الديــن غانــم ،طرابلس،
مركــز جهــاد الليبيني للدراســات التاريخيــة2000 . ،
4 .جريالــد رولفــس ،رحلــة مــن طرابلــس إىل اإلســكندرية ،ترجمــة عمــاد الديــن غانــم،
طرابلــس ،منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة2002،م .
5 .روزيتــا فورنــس  ،رس الصحــراء الكــرى ،ترجمــة صبــي محمــد حســن ،املرجــع
القــوي للرتجمــة ،القاهــرة ،مــر 2013،م.
6 .غوتلــوب أدولــف كــراوز ،الدواخــل يف مجموعــة دراســات الرحالــة األملانــي غوتلــوب
أدولــف كــراوزه ،ترجمــة :عمــاد الديــن غانــم ،طرابلــس ،منشــورات مركــز جهــاد
الليبيــن للدراســات التاريخيــة1998،م.
7 .كنــود هاملبــو ،مغامــرة عــر شــمال أفريقيــا ترجمــة حامــد محمــد مــراد واخــرون،
مؤسســة جســور للطباعــة 2006،م.
رابع ًا -املراجع الأجنبية:
1. Andrew Goudie, wheels Acaross The Desert Exploration of The Libyan Desert
by motor car (1916 -1924) Silphium press, p.
2. Henr DUVEYRIERi Henri: Exploration du Sahara Les Touaregs du Nord ,
Paris,1864.
3. Dominique Casajus, Henri Duveyrier Un saint-simonien au desert Ibis Press
Paris, 2007.
4. Dominiqu casajus ,Le voyageur et le vieux chef,studi Magrebini
5. Gerhard Rohlfs, Kufra: Journey From Tripoli to Kufra, from Leipzig,1881.
6. Gostav nachtigal, Ergebnisse sechs jahriger reisen in afrika erster theil, berlin ,1879.
7. John Wright , Anarrative of Travels in Nortern Frica in The John Wright ,
Anarrative of Travels in Nortern Frica in The Years (1818-1820) Siphium
Press , 2005.
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خام�سا -املراجع الأجنبية املرتجمة:
1 .جون رايت ،انبثاق ليبيا ،ترجمة الزبري الطيب ،دار الفرجاني  ،طرابلس ،ليبيا .2013،
2 .جيمس ويلالرد ،الصحراء الكربى ،طرابلس ،ليبيا ،مكتبة الفرجاني 1967 ،م.
3 .شــارل فــرو ،الحوليــات الليبيــة ،تحقيــق محمــد عبــد الكريــم الــوايف ،طرابلــس:
املنشــأة العامــة للنــر والتوزيــع واإلعــان.1983 ،
4 .فرانشيسكو روفريي ،عرض للوقائق التاريخية الربقاوية 2003 ،م.
5 .هنريكو دي اغسطيني،سكان ليبيا  ،ترجمة خليفة التلييس 1917 ،م.
6 .م نقوال زيادة ،إفريقيات لندن ،رياض الريس للكتب والنرش1991. ،
�ساد�س ًا -املجالت العلمية:
1 .ميــاد امحمــد الزليتنــي ،موقــف الســكان الليبيــن مــن نشــاط الرحالــة العــرب
واألوروبيــن يف الفــرة مــا بــن  1923 - 1798م ،مجلــة البحــوث واألكاديميــة العــدد
الثالــث عــر ينايــر 2019،229
2 .عمــاد الديــن غانــم ،الرحالــة األملانــي رولفــس و ليبيــا مجلــة البحــوث التاريخيــة،
مــج ، 1،ع  1مركــز البحــوث والدراســات التاريخيــة  ،طرابلــس.
3 .عبــد القــادر بوبايــة ،دور الرحالــة واملستكشــفني يف حركــة التوســع الفرنــي يف
الصحــراء الجزائريــة ،مجلــة عصــور ،جامعــة وهــران ،الجزائــر الســنة الثالثــة
العــدد  4و  ، 5ديســمرب  ، 2003جــوان . 2004
�سابعًا :الر�سائل اجلامعية :
1 .أحمــد رجــب ،دور طــوارق األزقــر الليبيــة ىف الــراع العثمانــي الفرنــي يف الصحراء
الكــرى 1858-1911م  ،رســالة دكتــور غــر منشــورة  ،جامعــة عــن شــمس ،
القاهــرة 2018م.
2 .الطاهــر موســاوي ،االستكشــافات األوروبيــة للصحــراء الجزائريــة خــال القــرن
–  ، 19مذكــرة ماجســتري إرشاف عبــد املجيــد بــن نعميــة ،جامعــة بشــار ،قســم
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية فــرع تاريــخ 2012 – 2011 . ،
ً
ثامنا بحوث ومقاالت من على مواقع �شبكة الأنرتنت العاملية :
1 .رحالــة يف ليبيــا كنــود هوملبــو ،مواجهــة الصحــراء والحقيقــة (،النســخة االلكرتونية
www.HiSTORY.ly
) ،مجلــة تاريــخ ليبيا،اكتوبــر .2015،
2. https://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/afrikane
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ملحات عن احلركة العلم َّية يف الزاوية ال�سنو�س َّية
()1969_1841
د.

ِّ
املقدمة

د .أحمد محمَّ د جاد الله

ـنويس -أو (األســتاذ األكــر) كمــا كان
لقــد كان الســيِّد محمَّ ــد بــن عــي ٍّ السـ
ُّ
ـنويس الكبــر) -كان يف صغــره
يُعــرف بــن أتباعــه ،واملعــروف يف كتــب التاريــخ بـ(السـ
ِّ
يف ِّكــر بعمــق يف حــال األمَّ ــة ،ويؤملــه مــا وصلــت إليــه مــن ضعــف وهــوان ،حتَّــى تأ َّكدت
ً
وانطالقــا
لديــه حقيقــة مهمَّ ــة ،أال وهــي أهمِّ يَّــة العلــم يف النهــوض باألفــراد واألمــم،
مــن ذلــك ســعى إىل تطويــر مفهــوم الزاويــة مــن مــكان يختــي فيــه الصــويف ُّ للعبــادة،
ـي ومنــارة
منقطعً ــا عــن النــاس ،معتمــدًا عــى مــا يوقــف للزاويــة ،إىل مركــز إصالحـ ٍّ
علميَّــة ،وتتجـ َّ
ـى أهمِّ يَّــة العلــم يف قولــه -وهــو يبـ ِّ
ـن الغايــة مــن تأســيس الزاويــة...« :-
()1
ليحصــل املقصــود منــه ويــدوم ،مــن تع ُّلم العلــم وتعلميــه ،وإقــراء القــرآن وتفهيمــه» ،
ويف رســالة أخــرى يقــول محـ ِّددًا دور خليفتــه يف مشــيخة الزاويــة« :رتَّبنــا لــك ِّل واحــدة
خليفــة يقــوم فيهــا بمــا ذُكــر مــن :الجمعــة ،وتعليــم القــرآن ،ودرس العلــم ،وداللــة
الخلــق عــى دينهــم ،وعودتهــم إىل ربِّهــم»(.)2
ونظــ ًرا إىل َّ
أن التع ُّلــم والتعليــم كانــا يف طليعــة اهتمامــات الدعــوة السنوســيَّة،
َّ
َّ
ً
بصيصــا
والوصفي-لتسـ ِّلط
ـي
ـ
التاريخ
ـن
ـ
املنهج
ـة
ـ
بع
ت
مـة
ـ
ي
البحث
ـة
ـ
جــاءت هــذه الورق
َّ
َّ
مــن الضــوء عــى الحركــة العلميَّــة يف تلــك الحقبــة مــن تاريــخ الوطــن (،)1969_1841
يف مقدِّمــة ومبحثــن وخاتمــة:
ُ
خ ِّ
صصت املقدِّمة للكالم عىل أهمِّ يَّة املوضوع ،وهيكليَّة البحث ،واملنهج املتَّبع.
ِّ
(املؤســس) ،وفيــه
وتحـدَّث املبحــث األوَّل عــن الحركــة العلميَّــة يف عهــد األســتاذ األكــر
مطلبــان:
املطلب األوَّل :طور اإلعداد والتأسيس.
واملطلب الثاني :زاوية الجغبوب (كربى الزوايا).
أمَّ ــا املبحــث الثانــي فتح ـدَّث عــن الحركــة العلميَّــة يف مــا بعــد عهــد األســتاذ األكــر،
وفيــه ثالثــة مطالــب:
محمَّ
السنويس.
د
ِّد
ي
الس
األعظم
األستاذ
املطلب األوَّل :عهد
املهديِّ
ِّ
السنويس.
املطلب الثاني :عهد السيِّد أحمد الرشيف
ِّ
السنويس.
املطلب الثالث :عهد السيِّد محمَّ د إدريس
ِّ
وتضمَّ نت الخاتمة أه َّم النتائج والتوصيات
وأردفت ذلك بفهريس املصادر واملراجع ،وموضوعات البحث.
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املبحث الأوَّل
احلركة العلم َّية يف عهد الأ�ستاذ الأكرب (امل� ِّؤ�س�س)
املطلب الأوَّل :طور الإعداد والت�أ�سي�س

�أو ًَّل :مرحلة الن�ش�أة والتكوين
يف يــوم  12ربيــع األول 1202هـــ 22/ديســمرب 1787م وبســهل الواســطة
بمســتغانم ،عنــد مــا يُعــرف اآلن بــدوار املهايديَّــة التابــع حاليًّــا لبلديَّــة الســوافليَّة ،وُلــد
ـنويس الخ َّ
ـني،
األســتاذ األكــر اإلمــام السـيِّد محمَّ ــد بــن عـي ٍّ السـ
ـي اإلدريـ ًّ
ُّ
ـي الحسـ ًّ
طابـ ًّ
وتـ ِّ
ـوف والــده بعــد عامــن مــن والدتــه ،وبمســقط رأســه أقبــل عــى حفــظ القــرآن؛
حيــث تو َّلــت عمَّ تــه الســيِّدة فاطمــة تربيتــه وتنشــئته ،وكانــت مــن فضليــات أهــل
زمانهــا ،متبحِّ ــرة يف العلــوم ،منقطعــة للتدريــس؛ فاهتمَّ ــت بابــن أخيهــا الــذي أظهــر
َّ
فتلقــى القــرآن الكريــم عــن عـدَّة مشــايخ؛ منهــم محمَّ د
حبًّــا عظيمً ــا لتحصيــل العلــوم؛
ُ
ـي املعمَّ ــر
بــن قعمــش الطهــراويُّ زوج عمَّ تــه ،وابنــه عبدالقــادر ،وابــن عمِّ ــه الــويل ُّ الربَّانـ ُّ
ـنويس الــذي تـ َّ
ـوله بعد وفــاة عمَّ تــه عــام 1209هـــ1794/م فأتـ َّم عليه حفظ
محمَّ ــد السـ
ُّ
َّ
ِ
ـراءات الســبعَ ،وقــرأ عليــه مــورد الظمــآن ،واملصبــاح،
القــرآن الكريــم ،وتلقــى عنــه القـ
ِّ
والعقيلــة ،والجزريَّــة ،والهدايــة املرضيَّــة يف القــراءة املكيَّــة ،والشــاطبيَّة ،وغريهــا ممَّ ــا
هــو مــن وظائــف قــارئ القــرآن ،وبعــد أن أت ـ َّم مــا يلزمــه مــن علــوم القــرآن الكريــم،
رشع ابــن عمِّ ــه يف تعليمــه علــوم العربيَّــة والرشيعــة بالتــد ُّرج ،وتربيتِــه عــى العمــل
بمــا تع َّلــم ،و َّملــا تـ ِّ
ـوف ابــن عمِّ ــه جلــس إىل شــيوخ مســتغانم ســنتني يطلــب العلــم ،ثـ َّم
خــرج مــن مســتغانم إىل بلــدة مازونــة ،ومكــث بهــا ســنة واحــدة وتلمــذ لعــدد مــن
علمائهــا ،وبعدهــا ارتحــل إىل ِتلِمْ ســان وأقــام بهــا ســنة ،وتلمــذ لكبــار شــيوخها(.)3
وبعــد أن قطــع املرحلــة األوىل مــن طلــب العلــم يف بلــده تاقــت نفســه إىل املزيــد،
فكانــت املرحلــة الثانيــة يف الطلــب ،فقصــد مدينــة فــاس عــام 1220ه1805/م ،حيــث
جامعــة َ
القرويِّــن؛ ليأخــذ العلــم عــن أفاضــل علمائهــا ،ويتبحَّ ــر يف معرفــة الطــرق
ُّ
الصوفيَّــة ،إىل جانــب التفقــه يف ســائر العلــوم النقليَّــة ،والعلــوم العقليَّــة؛ كالحســاب
والفلــك والرياضــة والهندســة والهيــأة والطبيعــة واملوســيقى واملســاحة والتعديــل
َّ
تحصــل عــى اإلجــازات
والتقويــم والوقــف والتكســر والجــر واملقابلــة وغريهــا( ،)4حتَّــى
مــن علمــاء راســخني ،وصــار مد ِّر ً
ســا بالجامــع الكبــر بمدينــة فــاس ،ونــال لقــب
َّ
(املشــيخة الكــرى)( ،)5وأقبــل إليــه طــاب العلــم ينهلــون مــن معينــه.
ويف عــام 1235ه1820/م ،غــادر فــاس عائ ـدًا إىل مســتغانم والقليعــة ،ومنهــا إىل
أبــي ســعادة بالجنــوب الجزائــريِّ -وبــه أ َّلــف كتابــه األوَّل( :بغيــة الســول ،يف االجتهــاد
والعمــل بحديــث الرســول) -ثــ َّم قســنطينة ،ويف طريــق عودتــه تلــك َّ
توغــل يف أعمــاق
صحــراء الجزائــر ليــزور أشــهر الزوايــا ويقابــل مقدَّميهــا ،وكان يف أثنــاء رحلتــه تلــك
ِّ
ويفقههــم بأمــور دينهــم.
يعــظ النــاس
ثــ َّم قــاده شــوقه إىل األرايض املقدَّســة ،كمــا أنَّــه رأى يف اإلقامــة بم َّكــة فرصــة
ـامي ،فغــادر الجزائــر عــام 1238هـــ1823/م ،ودخــل
للقــاء كبــار علمــاء العالــم اإلسـ ِّ
تونــس ،وألــ َّم بجامــع الزيتونــة وأفــاد مــن شــيوخه ،و ُ
طلــب منــه التدريــس فلبَّــى،
ث ـ َّم واصــل ســره ودخــل طرابلــس الغــرب ،ومكــث بهــا م ـدَّة للوعــظ واإلرشــاد ونفــع
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ً
ً
دروســا ،ثـ َّم واصل ســره مــرو ًرا
معروفــا بهــا َّإل ألقــى فيــه
العبــاد ،ولــم يــرك مســجدًا
َّ
بمرصاتــة فزليتــن فربقــة ،واســتم َّر يف رحلتــه مــع الصحــراء حتــى دخــل القاهــرة عــام
1239ه1824/م(.)6
وقــد ألهمتــه زيارتــه ملــر رؤيــة جديــدة ومهمَّ ــة يف اإلصــاح؛ حيــث أيقــن أنَّــه
يف حاجــة ملحَّ ــة إىل تحصيــل علــوم كثــرة غــر العلــوم العقليَّــة والنقليَّــة التــي َّ
تلقاهــا،
واقتنــع َّ
أن تفــوُّق أوربَّــا يف الصناعــة والفنــون الحربيَّــة هــو وليــد العلــم ،وقــد ملــس
ذلــك يف املشــاريع التــي أرشفــت عليهــا فرنســا وبريطانيــا يف مــر يف زمــن محمَّ ــد عـي ّ
باشــا(.)7
وبعــد أن مكــث بــرواق املغاربــة بالجامــع األزهــر مــدَّة ناهــزت الســنة ،غــادر
القاهــرة متَّجهً ــا إىل الحجــاز ،فوصــل إىل م َّكــة أواخــر ســنة 1240هـــ1825/م ،وهنــاك
بعــد أن أخــذ عــن معظــم علمــاء الحرمــن الرشيفــن -اجتمــع بضا َّلتــه املنشــودة؛ـايس ،الــذي تأثَّــر بــه تأث ُّـ ًرا عظيمً ــا،
األســتاذ الس ـيِّد :أحمــد بــن إدريــس العرائــيِّ الفـ ِّ
وأخــذ عنــه الطريقــة اإلدريســيَّة املحمَّ ديَّــة ،ودرس عليــه الحديــث ،وأمــره بتأليــف
(املراصــد) ،وقــى معــه ســنوات عديــدة ،إىل أن اض ُ
ط ـ َّر الس ـيِّد أحمــد إىل االرتحــال مــن
الحجــاز إىل َ
صبيــا( ،)8ولكنَّــه لــم ينتقــل حتَّــى أجــاز األســتاذ وألــحَّ عليــه أن يقــوم
ـنويس ،فنحــن أمرنــاه
مقامــه ،وكان ممَّ ــا قالــه « :أمَّ ــا ولدنــا الس ـيِّد محمَّ ــد بــن السـ
ِّ
أن يــد َّل الخلــق عــى اللــه ،ويجــذب الطالبــن إىل اللــه ،إيَّاكــم ثــ َّم إيَّاكــم مــن ك ِّل مــا
يقطعكــم عــن صحبتــه ،فإنَّــه النائــب عنَّــا ،قــد اختــاره اللــه لذلــك ...ونحــن مــا أقمنــاه
حتَّــى أقامــه اللــه ورســوله ،فقــد قــام امتثـ ً
ـال ألمرهمــا»(.)9
ثانيًا :مرحلة ال�شروع يف الدعوة
التحــق األســتاذ األكــر بشــيخه ابــن إدريــس يف َ
صبيــا ،ث ـ َّم عــاد مــن جديــد إىل
ـرف عــى البيــت الحــرامَّ ،
أســس
م َّكــة املرشَّفــة ،وهنــاك ،وعــى جبــل أبــي ُقبيــس املـ ْ ِ
أوىل زوايــاه ،التــي عُ رفــت بـ(زاويــة أبــي ُقبيــس) ،ورشع يف إلقــاء الــدروس وتعليــم مــن
يقصــده مــن املريديــن وطـ َّ
ـاب العلــم؛ حيــث كان يلتقــي بوفــود الحجيــج ،وكانــت تلــك
الجمــوع تربــة خصبــة اســتطاع أن يبــذر فيهــا دعوتــه ،وينتخــب منهــا مــن يصلــح
ملعاونتــه(.)10
وبعــد  15عامً ــا قضاهــا بــن م َّكــة واملدينــة والطائــف ،وتحدي ـدًا يف  30مــن ذي
الحجَّ ــة 1255هـــ 6/مــارس 1840م ،شـدَّه رحلــه إىل الجزائــر -التــي كانــت قــد احتُ َّلــت
مــن قِ بــل الفرنس ـيِّني خــال إقامتــه املذكــورة بالحجــاز -فاتَّجــه صــوب مــر ،وأل ـ َّم
دروســا نافعــة ،وممَّ ــا يــروى يف تلــك الزيــارة َّ
ً
أن أحــد
بالجامــع األزهــر ،وألقــى فيــه
مشــايخ األزهــر وقــف وقــال :أنصتــوا أيُّهــا العلمــاء ،لقــد حــ َّل بــن أظهركــم عالــم
األمَّ ــة املحمَّ ديــة ،ونــراس الرشيعــة املطهَّ ــرة ،وشــمس ســماء املعــارف اإللهيَّــة:
ـازي َف َل دِ يـ َك َ
ص ْل َ
إِذَا َ
ار ٌخ
ص ِ
صـ َل ا ْلبَـ ِ

و ََل َفاخِ ـ ٌ
ـت ِ ف أَيْ ِكـ ِ
َتن َّ ُم
ـه ي َ َ

ـي،
أال وهــو الشــيخ الكامــل سـيِّدي محمَّ ــد بــن عـي ِّ السـ
ـني اإلدريـ ُّ
ُّ
ـنويس الحسـ ُّ
فارتــجَّ الجامــع بعلمائــه(.)11
ولــم يمكــث األســتاذ بمــر غــر ثالثــة أشــهر ،ثــ َّم واصــل ســره إىل واحــة
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ســيوة ،ومنهــا إىل جالــو ،ومـ َّر باجخـ َّرة ،فأوجلــة ،ثـ َّم رحــل إىل برقـ َ
ـة الحمــرا ِء ،ومنها إىل
برقـ َ
ـة البيضــا ِء ،ثـ َّم ســار إىل رست ،فالهيشــة ،ومنهــا إىل مرصاتــة ،ومنهــا إىل طرابلــس،
ولـــمَّ ا وصــل إىل زوارة مكــث بهــا م ـدَّة شــهرين ،ث ـ َّم ســار إىل قابــس ،وبعــد وصولــه
إليهــا علــم بعــزم الفرنسـيِّني عــى الغــدر بــه ،فرجــع إىل طرابلــس ليبقــى بهــا  4أشــهر،
اجتمــع خاللهــا بواليهــا عــي عســكر باشــا الــذي طلــب االنتظــام يف ســلك األســتاذ بعــد
أن ا َّ
طلــع عــى حقيقتــه خــال املناظــرة التــي جــرت يف حرضتــه(.)12
ْ
ً
ـر،
ومــن طرابلــس يمَّ ــم رشقــا ،إىل أن وصــل إىل رست ،ومنهــا إىل العقيلــة ،ثـ َّم ِبـ َ
حتَّــى دخــل بنــي غــازي وأقــام بهــا شــهر رمضــان مــن ســنة 1275ه/أكتوبــر 1481م،
ثـ َّم اتَّجــه إىل الجبــل األخــر ،وهنــاك اســتقبله أهـ ُل الجبــل الذيــن كانــوا قــد رشعــوا يف
تأســيس الزاويــة البيضــاء مــع بعــض اإلخــوان الذيــن ســبقوا وصــول األســتاذ ،بالقــرب
ـي الجليــل رويفــع بــن ثابــت األنصــاريِّ  ،tبمحـ ٍّل يقــال لــه (دنقرة)،
مــن مرقــد الصحابـ ِّ
وهــي أوَّل زاويــة سنوسـيَّة أ ُ ِّ
سســت يف ليبيــا ،ولــذا يســمُّ ونها (أ َّم الزوايــا)(.)13
الدعوة ال�سنو�س َّية يف برقة:
وهنــا دخلــت برقــة مرحلــة هــي مــن أهـ ِّم مراحــل تاريخهــا ،حــن رشع األســتاذ
يف تأســيس زوايــاه ،وأخــذت القبائــل تتوافــد عليــه ،وتطلــب إقامــة زوايــا لهــا إســوة
بزاويــة الرباعصــة ،حتَّــى َّ
أســس مــا يزيــد عــن  20زاويــة بربقــة يف أق ـ َّل مــن  5أعــوام،
وكان األســتاذ يصلــح مــا فســد مــن عقائــد النــاس ،ويزيــل مــا بينهــم مــن أحقــاد
وتِــرات ،ويذ ِّكرهــم برابطــة اإليمــان وأخــوَّة اإلســام ،ويأمرهــم بالتعــاون عــى الــرِّ
والتقــوى ،ويأخــذ عليهــم العهــود بطاعــة مشــايخ الزوايــا ،وتعليــم أبنائهــم( .)14كمــا
يقــول هــو نفســه يف ج ـ ِّل رســائله.
ويف شــوَّال 1262هـ/يوليــو 1846م ،عــاد إىل الحجــاز -املركــز األوَّل لدعوتــه-
واســتأنف مــن هنــاك إنشــاء العديــد مــن الزوايــا يف ليبيــا ويف الحجــاز ،واســتطاع أن
يســاهم يف تربيــة أبنــاء القبائــل ،وإرشــادهم إىل دينهــم ،كمــا جلــس لتعليــم إخوانــه
بنفســه ،فعقــد لهــم يف املدينــة ثــ َّم م َّكــة والطائــف ،دروس الفقــه والحديــث وغريهــا
مــن العلــوم ،وأ َّلــف لهــم عــددًا مــن الكتــب منهــا (بغيــة املقاصــد ،يف خالصــة املراصــد)،
حيــث انتهــى منــه ســنة 1264ه1848/م ،و(مقدِّمــة مو َّ
طــأ اإلمــام مالــك) يف أوَّل ســنة
1267هـ1851/م(.)15
وبعــد  8أعــوام قضاهــا األســتاذ يف الحجــاز ،لحــق بــه وفــد مــن أعيــان برقــة
ووجهائهــا يلتمســون عودتــه ،فخــرج مــن م َّكــة املرشَّفــة يــوم األربعــاء لعــر بقــن
مــن ذي الحجَّ ــة ســنة 1270هـــ 13/ســبتمرب 1854م ،وتوجَّ ه إىل جُ ـدَّة ،ومنهــا إىل الوجه،
فالســويس ،ومنهــا إىل كرداســة بمــر ،فحــوش عيــى ،لينــزل بقــر الع ِّزيَّــات يــوم
الســبت  4ربيــع األوَّل 1271هـــ 25/نوفمــر 1854م ،ويــرع يف تأســيس الزاويــة.
أقــام األســتاذ يف زاويــة الع ِّزيَّــات ســنتني ،لــم يــزل اإلخــوان خاللهمــا يف جــ ٍّد
واجتهــاد يف القــراءة والبنــاء ،وكانــت تلــك األرض قبــل نــزول األســتاذ بهــا مهجــورة،
ـا حتَّــى عــادت مقصــدًا للــزوَّار وطـ َّ
فلــم يلبــث بهــا َّإل قليـ ً
ـاب العلــم مــن ك ِّل فــجٍّ
عميــق.
ُّ
لتوســطه بــن
ويف تلــك املــدَّة أراد األســتاذ تأســيس الجغبــوب بقصــد ســكناه،
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األوطــان ،وبُعــده عــن نفــوذ الــدول ،فأرســل بعثــة مــن إخوانــه مكوَّنــة مــن  15رجـ ً
ـا،
لبنــاء زاويــة الجغبــوب َّ
فأسســوها يف مـدَّة قليلــة ،وارتحــل مــن الع ِّزيَّــات آخـ َر يــوم مــن
محـ َّرم الحــرام 1272هـــ 30/أكتوبــر 1856م ،ليصــل إىل ا ْلجغبــوب يف صفــر 1273هـــ/
نوفمرب  1856م(.)16
املطلب الثاين :زاوية اجلغبوب (كربى الزوايا)
يف الجغبــوب –التــي كانــت واحــة مقفــرة يــأوي إليهــا الغــزاة والخارجــون عــن
القانــون -بنــى األســتاذ أكــر زوايــاه ،فصــارت مهــد أمــان ومركــز عبــادة ،ومــرق
أنــوار ومعلــم هدايــة؛ حيــث جلــس للتدريــس فيهــا كبــار علمــاء اإلخــوان ،فتخـ َّرج فيها
املحدِّثــون والفقهــاء ،والشــعراء واألدبــاء ،والقــادة الحكمــاء ،وال غــرو ،فهــم أتبــاع ذلــك
املع ِّلــم الــذي طاملــا قــال مخاطبًــا إيَّاهــم« :إيَّاكــم ومــن ِّ
يزهدكــم يف العلــم ممــن ال خــرة
لــه بمــا عليــه أماثــل القــوم مــن اقتبــاس العلــوم األربعــة ،التــي هــي علــوم :الــذات
والصفــات ،والحديــث ،والفقــه ،واآلالت ،حســبما هــو مبـ َّ
ـن عنــد الشــاذيل ِّ وز ُّروق .)17(»
�أو ًَّل� :أع�ضاء هي�أة التدري�س بزاوية اجلغبوب
ٌ
تبــع األســتاذَ األكــر أثنــاء دعوتــه -والس ـيَّما عنــد إقامتــه بم َّكــة -نخبــة مــن
العلمــاء والفقهــاء؛ ســلكوا طريقتــه ،واخت ُّ
طــوا منهجــه ،فاصطفــى منهــم أعضــاء
مجلســه ،وك َّلــف مــن بينهــم مشــايخ الزوايــا ،وفـ َّرغ كبــار العلمــاء للتدريــس يف زاويــة
الجغبــوب ،فغــدت تلــك النخبــة مــن اإلخــوان أركانًــا شــديدة للدعــوة السنوس ـيَّة أثنــاء
حياتــه وفيمــا بعــد(.)18
وقــد ذكــر األســتاذ األشــهب أســماء بعــض العلمــاء الذيــن ألقــوا الــدروس يف
زاويــة الجغبــوب بــإرشاف األســتاذ األكــر؛ وهــم :عمــران بــن بركــة الفيتــوريُّ  ،وأحمــد
ـي ،وعبدالرحيــم بــن أحمــد
ـي ،وفالــح الظاهــريُّ  ،وأحمــد التواتـ ُّ
بــن عبدالقــادر الريفـ ُّ
ـي ،ومحمَّ ــد
املحبــوب ،ومحمَّ ــد بــن أحمــد الشــفيع ،وبوســيف مق ـ ِّرب ح ـدُّوث الربعـ ُّ
ـي،
ـ
الطائف
ـدريس ،ومحمَّ ــد صــادق
ـاني ،وحســن املوهــوب الـ
ُّ
ُّ
ـي التلمسـ ُّ
مصطفــى املدنـ ُّ
()19
ـي ،ومحمَّ ــد القسـ
ـنطيني ،ومحمَّ ــد حســن البســكريُّ .
ُّ
وأحمــد الطائفـ ُّ
التعليمي بزاوية اجلغبوب
ثانيًا :الربنامج
ُّ
العلمي:
 - 1الربنامج
ُّ
َّ
َّ
يتأسســون يف الزوايــا الصغــرة (مرحلــة ابتدائيَّــة) ،ومــن يتميَّــز
كان الطــاب
منهــم ينتقــل إىل زاويــة الجغبــوب ،حيــث ال يقتــر الربنامــج عــى حفــظ القــرآن الكريم
وبعــض املتــون العلميَّــة فقــط ،بــل يــدرس الطـ َّ
ـاب أهـ َّم العلــوم العقليَّــة والنقليَّــة ،مــن
تفســر ،وحديــث ،وأصــول ،وفقــه ،وفرائــض ،وتصــوُّف ،وتوحيــد ،ومنطــق ،ونحــو،
ورصف ،وبالغــة ،وأدب(.)20
ومــن بــن املتــون والكتــب املقــ َّررة :يف الــرف والنحــو والبالغــة :الع ِّزيَّــة،
واآلج ُّروميَّــة ،واألزهريَّــة ،واأللفيَّــة بــرح ابــن عقيــل ،والجوهــر املكنــون .ويف الفقــه:
ـي عــى العشــماويَّة ،وابــن عــارش بــرح ميَّــارة ،ورســالة
ـي بحاشــية الصفتـ ِّ
ابــن تركـ ٍّ
َّ
ـي ،ومختــر خليــل بــرح الدرديــر .ويف الحديــث :موطــأ اإلمــام
ابــن أبــي زيــد القريوانـ ِّ
مالــك ،وصحيــح البخــاريِّ  ،وبلــوغ املــرام مــن أد َّلــة األحــكام.
ويــروي لنــا الس ـيِّد أحمــد الرشيــف مــا َّ
تلقــاه عــن عمِّ ــه الس ـيِّد محمَّ ــد املهــديِّ
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يف زاويــة الجغبــوب ،مــن كتــب علميَّــة ،فيقــول« :أخــذت عنــه القــرآن الكريــم وقرأتــه
عليــه ،وقــال يل بلســانه الرشيــف( :مــا َّ
حصلــت القــرآن َّإل ع ـيَّ) وللــه الحمــد واملنَّــة.
وســمعت منــه أوَّل (البخــاريِّ ) ،وقــرأت عليــه (بلــوغ املــرام مــن أد َّلة األحــكام) مــن أوَّله
ـي
إىل آخــره ،وقــرأت عليــه الجــزء األوَّل مــن (الدرديــر الكبــر عــى خليــل) ،و(ابــن تركـ ٍّ
ً
–أيضــا– (ابــن عقيــل عــى األلفيَّــة) ،و(اآلج ُّروميَّــة)،
ـي) ،وقــرأت عليــه
بحاشــية الصفتـ ِّ
و(الجوهــر املكنــون)»(.)21
 خ�صو�ص َّية فقه َّية:َّ
ـي املذهــب إىل
ـ
مالك
ل
ـ
وظ
ـايخه،
ـ
مش
ـد
ـ
ي
ـى
ـ
ع
ـي
ـ
املالك
ـه
ـ
الفق
ـر
ـ
األك
ـتاذ
ـ
األس
درس
َّ
َّ
آخــر حياتــهَّ ،إل أنَّــه وصــل إىل درجــة (مجتهــد مذهــب) فاجتهــد يف عــدد مــن املســائل
ً
مخالفــا فيهــا مشــهور املذهــب ،فهــي ليســت خارجــة عــن املذهــب وإنَّمــا مخالفــة
للمشــهور ،وقــد قــال بهــا كثــر مــن علمــاء املذهــب .هــذه املســائل عمــل بهــا األســتاذ
ومــن قبلــه أســتاذه السـيِّد أحمـ ُد بْـ ُن إدريــس -وأمــر أتباعــه باألخــذ بهــا ،وهــي عــر مســائ َل يف الصــاة ،وإنَّمــا اشــتهرت عنــه دون غــره ألنَّــه دوَّنهــا يف كتابــه ،وأخــذ بهــا
كثــر مــن أصحابــه؛ حيــث إنَّــه ألــف –كمــا يذكــر السـيِّد أحمــد الرشيــف« -أو ًَّل (بغيــة
ـن إدريـ َ
ـس أمــره
الســول) وهــو يف (أبــي ســعادة) ،ث ـ َّم لـــمَّ ا اجتمــع بالس ـيِّد أحم ـ َد بْـ ِ
بتأليــف (املراصــد) ،ثــ َّم اختــر منــه (بغيــة املقاصــد يف خالصــة املراصــد) ،وهــي
مشــهورة عنــد اإلخــوان ،ثــ َّم اختــر منهــا (املســائل العــر) ،ثــ َّم أ َّلــف (إيقــاظ
الوســنان يف العمــل بالحديــث والقــرآن) ،ثــ َّم نظــم نظمً ــا ســمَّ اه (الوســيلة يف اتِّبــاع
صاحــب الوســيلة)»( ،)22وهــذه املســائل هــي( :رفــع اليديــن ،القبــض ،ســكوت املصـ ِّ
ـي يف
ثالثــة مواضــع ،االســتعاذة ،البســملة ،التأمــن ،التكبــر يف القيــام مــن الثانيــة ،الســام،
ُّ
والتوســط).
القنــوت ،تطويــل الصــاة وتقصريهــا
 - 2الربنامج الرتبويُّ :
يتجـ َّ
ـى يف كثــر مــن عبــارات األســتاذ األكــر أنَّــه انتهــج منهجً ــا تربويًّــا راش ـدًا
اســتمدَّه مــن كتــاب اللــه وسـنَّة رســوله  rومــن خربتــه بالطــرق الصوفيَّــة التــي درس
َّ
وتلقاهــا بأســانيدها ،ومــن تعاليمــه أنَّــه يتعـ َّ
ـن عــى املريــد «تصحيــح عقيدتــه
ج َّلهــا
بميــزان اعتــدال أهــل الســنَّة والجماعــة -كثَّــر اللــه ســوادهم ،وأدام إمدادهــم! -وألَّ
يُقــدم عــى فعــل يشء حتَّــى يعلــم حكــم اللــه فيــه ،فيتع َّلــم مــا يحتــاج إليــه مــن
املســائل الفقهيَّــة املتع ِّلقــة بظاهــر البــدن ،عــى مذهــب مــن املذاهــب األربعــة ،ثــ َّم
ـر؛ َّ
ألن ذلــك
يتوجَّ ــه إىل تزكيــة النفــس ،وتهذيــب األخــاق ،وتصفيــة القلــب ،وتنقيــة الـ ِّ
مــن املهمَّ ــات املطلوبــة رشعً ــا» إىل أن يقــول« :ومــن أســبابه :ســماع أحاديــث الرتغيــب
والرتهيــب ،وحكايــات الشــيوخ يف مجاهداتهــم ورشيــف معامالتهــم ،فإنَّهــا جنــد مــن
جنــود اللــه»(.)23
ويقــول األســتاذ فيمــا ينقلــه عنــه حفيــده الس ـيِّد أحمــد الرشيــف« :مــن يريــد
اإلخــوان َّ
َ
كافــة بلــزوم قــراءة
طريقتنــا الربهانيــة فقــد أمرنــا -بأمــر أســتاذنا -t
صحيــح البخــاريِّ  ،واملو َّ
ـي
طــأ ،وبلــوغ املــرام يف الحديــث ،ورســالة ابــن أبــي زيــد القريوانـ ِّ
يف الفقــه ،وبقــراءة الرســائل الســبع يف التصـوُّف ،التــي هــي :الرائيَّــة ،واملباحــث األصليَّــة
يف خالــص العرفــان ،والهائيَّــة يف خالــص الســلوك ،والفضليَّــة ،والحاتميَّــة والرســانيَّة،
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والفصــوص ،والــرزخ بينهــا الــذي هــو الحكــم العطائيَّــة»(.)24
أن ممَّ ــا َّ
ً
أيضــاَّ -تلقــاه عــن عمِّ ــه الس ـيِّد
هــذا ،ويذكــر الس ـيِّد أحمــد الرشيــف
محمَّ ــد املهــديِّ (« :الــردة) و(بانــت ســعاد) و(الزينبيَّــة) و(منظومــة األســتاذ يف
النفــوس) وغريهــا مــن القصائــد التصوُّفيَّــة.
(الســيفي ،واألحــزاب ،واملحامــد ،والصلــوات ،والحصــون،
وقــرأت عليــه
َّ
والنفحــات ،واملغنــي) ،وأخــذت عنــه الطريقــة املحمَّ ديَّــة ،وصافحنــي ،وناولنــي األحــزاب،
وأجازنــي يف قراءتهــا وإجازتهــا ،وناولنــي الســبحة؛ أفرغهــا يف يــدي بيــده الرشيفــة»(.)25
 مفهوم الت�ص ُّوف عند الأ�ستاذ الأكرب:نســتطيع القــول َّ
أن األســتاذ قــد أحــدث ثــورة تنويريَّــة يف عالــم التصـوُّف؛ حيــث
ُّ
َّ
تعمَّ ــق يف دراســته ،و«اســتم َّر اهتمامــه بالصوفيَّــة حتــى آخــر حياتــه ،وبقــي خطهــا
بــار ًزا يف شــخصيَّته ،حتَّــى إنَّــه ن َّ
َّ
خاصــة ،عُ رفــت باســمه»( ،)26وكتــب كتابه
ظــم طريقــة
(السلســبيل ا َملعــن ،يف الطرائــق األربعــن) الــذي تحـدَّث فيــه عــن الطــرق الصوفيَّــة التي
َّ
تلقاهــا بأســانيدها ،ووصــف الطريقــة املثــى التــي ارتضاهــا ،فهــو لــم يقبــل الصوفيَّــة
عــى إطالقهــا ،ولــم يرفضهــا بالجملــة ،بــل قادهــا بزمــام الكتــاب والســنَّة ،وجعــل
طريقتــه مبنيَّــة عــى «متابعــة الس ـنَّة يف األقــوال ،واألفعــال ،واألحــوال»( ،)27وهــذا مــا
ـي إىل القــول بـ َّ
ـأن األســتاذ لــم «يغـ ُل يف صوفيَّتــه ،ولــم يُغــرق يف شــطحاتها،
دفــع الدجَّ انـ َّ
كمــا أنَّــه لــم يغـ ُل ،ولــم يقــف عنــد الحــروف الفقهيَّــة ،ولــم يتجمَّ ــد يف فهــم أحكامهــا،
بــل زاوج بــن دراســتيه واتِّجاهيــه ،فأكســب صوفيَّتــه طابــع الس ـنَّة ،ولجمهــا بحــدود
الــرع ،وأكســب فقهــه طابــع الروحيَّــة املتأ ِّلقــة»( ،)28وهذا مــا نلمســه يف قولــه« :عِ لمنا
مقيَّــد بالكتــاب والسـنَّة ،فمــن لــم يســتمع الحديــث ،ويجالــس الفقهــاء ،ويأخــذ أدبــه
مــن املتأدِّبــن ،أفســد مــن يتبعــه»(.)29
ويبـ ِّ
ـي) فيذكــر
ـي ،والربهانـ ِّ
ـن األســتاذ معالــم طريقتــه ذات املســلكني (اإلرشاقـ ِّ
َّ
أن بــاب الدخــول إىل األوَّل منهمــا هــو «مجاهــدة النفــس ،ومخالفتهــا بإذاقتهــا البــؤس،
َّ
ومالزمــة ذكــر العزيــز الغفــار ،آنــاء الليــل وأطــراف النهــار ،حتَّــى تنقــدح يف قلــب
الذاكــر األنــوار ،وتفــاض عليــه شــآبيب األرسار ،فيســتنري باطنــه وظاهــره ،وينــرح
ضمــره وخاطــره ...فيســتفيد العلــوم منــه بــه إليــه ،ويســتغني عــن املع ِّلــم يف ك ِّل مــا
يــؤول أمــره عليــه ،مــن بــاب( :وَاتَّ ُقــوا اللـ َه َويُعَ ِّل ُم ُكـ ُم اللـ ُه) ،و(مَ ــا اتَّ َخـذَ اللـ ُه ِمـ ْ
ـن و َِل ٍّ
ـة ،إِنَّمَ ــا ُهـ َو نُــو ٌر ي َ
ـس ا ْلعِ ْلـ ُم ِب َكث ْـ َر ِة ال ِّروَايَـ ِ
ـو اتَّ َخـذَ ُه َلعَ َّلمَ ـهُ) ،و( َليْـ َ
َضعُ ـ ُه اللـ ُه
جَ اهِ ـ ٍ
ـلَ ،و َلـ ِ
()30
َ
ْ
ْ
ـب مَ ــن يَشــا ُء ِمــن عِ بَــادِ هِ)» .
ِف َق ْلـ ِ
َّ
الربهانــي -يقــوم عــى «اتِّبــاع األوامــر ،واجتنــاب
وأن الثانــي منهمــا –وهــو
ُّ
()31
َّ
النواهــي ،واقتبــاس العلــوم األربعــة»  ،وأنــه األغلــب عــى أحــوال أســتاذه السـيِّد أحمد
ـي وغالــب أصحابــه ،وهــي تعمــر الظواهــر
بــن إدريــس ،وهــو «غالبًــا حالــة النبـ ِّ
بــاآلداب عــى متابعــة أقوالــه وأفعالــه  ،وتعمــر البواطــن بمراقبــة اللــه تعــاىل يف
جميــع الحــركات والســكنات ،عــى َّ
الســنن النبــويِّ  ،والنهــج املصطفــويِّ »( ،)32ذاكـ ًرا أنَّــه
ـي ،مــن حديــث وتفســر
ـ
الرشع
ـم
ـ
العل
ـاب
ـ
ب
ـن
ـ
م
ـول
«ال ســبيل إىل ذلــك الســبيل َّإل بالدخـ
ِّ
وفقــه ،عــى الوجــه األكمــل الــذي كان عليــه الســلف الصالــح يف الصــدر األوَّل ،وورثــه
عنهــم الخلــف ،وهــذه طريقــة ال ُكمَّ ــل مــن أربــاب الربهــان ،وهــي أفضــل الطريقتــن،
وأهلهــا أكمــل الفريقــن»(.)33
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ويصــف شــاعر الوطــن التصـوُّف السـن ِّ َّي للطريقــة السنوسـيَّة ،موث ِّ ًقــا موقفهــا
مــن شــطحات غــاة الصوفيَّــة ،فيقــول [مــن الكامــل]:
َ
َ
َ
ْ
ْ
الس ـيِّ ُد (ا ْلمَ هْ ـدِيُّ ) أَعْ َ
بَعْ ــ َد الئِمَّ ِ
َّ
ال ْ
ظ ـ ُم م ْ
صــا ِح
ـح
ــة قــا َم ِب ِ
ُص ِلـ ٍ
عَ ـ ْ
ـن جَ ذْبَـ ِ
ص ـو ِ
ِّف َّ
ـة ا ْل ُمتَ َ
َّاح
الس ـب ِ
ُّ
ِبــد ٍَع ،و َِم ْ
َّاح
ــض
ــن ُمتَنَاقِ ِ
الــر ِ

ص َلحُ ــ ُه الدِّيـ َ
ـن َّ
إِ ْ
الصحِ يــحَ ُمنَــ َّز ٌه

خ َر َ
ـن ُ
ـان ا ْلعَ َقا ِئ َد ِمـ ْ
صـ َ
افـ ٍ
َ
ـات ،و َِم ْن
ام ً
مَ ــا َك َ
الشيعَ ِ
ــة عَ ِ
ــا
ان إ ِ َّل ِب َّ ِ
ِّــا أ َ ْ
خ َ
ُمتَ َقي ً
ــا َق وَالِــ ِد ِه ا َّلــذِي

ـي تُ ًقــى و َ
اح
ِبا ْلعِ ْل ـ ِم ِ ف نَهْ جَ ـ ْ
َســمَ ِ
بَــدَأ َ ا ْل ِجهَ ــا َد ِب ِهمَّ ٍ
ــاح
ــة َوك َِف ِ
ال ْ
َاح
تُ ْغنِــي عَ ِ
ــن ْ ِ
طــ َرا ِء و َْالَمْ ــد ِ
ْالَو َ
َ
نَب َِوي ٍ
ــاح
 ل ْ َل َء ِة
َّــة
ْض ِ

(ابْــ ُن َّ
وس) ا َّلــذِي آثَــا ُر ُه
الســن ُ ِ ِّ
ط ِر َ
ــت َ
َكان َ ْ
يقتُــ ُه ا ْلقِ يَــا َم ِب ُســن َّ ٍة

ُّف أ َ ْو ِبال َّر ْقـ ِ َ
ِبالد ِّ
َاح()34
ـص أ ْو ِب ِصي ِ

ـت ِل َد ْرو َ
َلي َْسـ ْ
ـة ا ْلم ُِريــ ِد وَجَ ذْ ِبـ ِ
َشـ ِ
ـه

�صناعة التدري�س:
لــم تقــف السنوس ـيَّة عنــد ح ـ ِّد محاربــة الجهــل ونــر العلــم ،بــل تجاوزتــه إىل
ـي بطرائــق التدريــس ،مــن خــال رؤيــة تربويِّة
محاولــة تطويــر أســاليب التعليــم ،والرقـ ِّ
َّ
تلقاهــا األســتاذ األكــر عــن مشــايخه ،وســار عليهــا خلفــاؤه مــن بعــده ،وظهــرت
آثارهــا يف كتــاب (فيوضــات املواهــب امل ِّكيَّــة ،بالنفحــات الربَّانيَّــة املصطفويَّــة) ،حيــث
أفــرد السـيِّد أحمــد الرشيــف مطلبًــا منــه لـــ (كيفيَّــة صناعــة التدريــس) ،ضمَّ نــه عــددًا
مــن املبــادئ الرتبويَّــة والتعليميَّــة التــي ترســم مالمــح العالقــة بــن املع ِّلــم واملتع ِّلــم.
حيــث تحـدَّث عــن األهليَّــة (اإلجــازة)()35؛ وهــي أوَّل رشط ينبغــي توافــره فيمــن
أراد احــراف مهنــة التدريــس؛ فــا ينبغــي للطالــب أن يتصــدَّر لهــذه املهنــة املقدَّســة
قبــل أن يأنــس مــن نفســه (الكفــاءة العلميَّــة) أو ًَّل ،و(يــأذن لــه) أســاتذته ثانيًــا .وبــذا
لــم تكــن الزاويــة السنوس ـيَّة تتســاهل يف إجــازة َّ
طلبهــا ،يــد ُّل عــى ذلــك الطــرق التــي
ُرويــت عنهــم يف االمتحانــات ،ومنهــا أن يكتــب الطالــب القــرآن كامـ ً
ـا مــن ذاكرتــه
ِّ
متخصصــة لتقديــر مــدى
بــإرشاف أحــد األســاتذة ،ث ـ َّم تُعــرض املصاحــف عــى لجنــة
جــودة حفــظ الطالــب وإتقانــه للضبــط والرســم ،وهنــاك طريقــة أخــرى شــفهيَّة،
َّ
الحفــاظ يف صــاة النافلــة ،وعــادة مــا يكــون هــذا
وهــي أن يــؤ َّم الطالــب مجموعــة مــن
االمتحــان يف شــهر رمضــان ،حيــث يقــرأ يف الليلــة الواحــدة ربــع القــرآن؛ ليختــم يف أربــع
ليــال ،فتســتمع اللجنــة إىل تــاوة الطالــب للقــرآن كامـ ً
ـا ،وهــذه هــي الطريقــة املثــى
لإلجــازة ،التــي يســتمع فيهــا األســتاذ املقــرئ إىل تــاوة الطالــب القــارئ مــن الفاتحــة
إىل النــاس(.)36
ومــن تلــك املبــادئ الرتبويَّــة التــي تحـدَّث عنهــا :إتقــان صنعــة التدريــس (طرائق
ـلوب عرضهــا ملســتوى الطـ َّ
ـاب ،والتواضــع
التدريــس) ،ومالءمــة املــادَّة العلميَّــة وأسـ ِ
لهــم ،وحســن اإلصغــاء إليهــم ،وعقــد حلقــات النقــاش معهــم ،وكيفيَّــة التعامــل مــع
أخطائهــم(.)37
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املهني:
الربنامج
ُّ
ِّ
لــم يقتــر التعليــم يف زاويــة الجغبــوب عــى تلقــي العلــوم العقليَّــة والنقليَّــة،
بــل تعدَّاهــا إىل تعليــم املهــن والحِ ــرف والصناعــات؛ كالبنــاء والنجــارة والحــدادة والغــزل
والتجليــد ،وصناعــة البــارود واألســلحة ،وكان األســتاذ األكــر  tيحـ ُّ
ـث إخوانــه ومريديــه
ـي الــذي يكســبون بــه لقمــة العيــش ،ويدعوهــم إىل مزاولتــه؛ ســعيًا
عــى التعليــم املهنـ ِّ
ًّ
منــه إىل تصحيــح مفهــوم العبــادة يف أذهــان إخوانــهَّ ،
وأن كل مــن العلــم والعمــل عبــادة،
َّ
َّ
شــأنهما شــأن باقــي العبــادات مــن صــاة وصــوم وذكــر للــه عــز وجــل ،ويظهــر
ذلــك يف قولــه يف أحــد األيَّــام ... « :بالكــم تقولــون الــذي يخــدم الحَ جَ ــر مــا نوصلــه إىل
اللــه ،بالكــم تقولــون الــذي يرعــى اإلبــل مــا نوصلــه إىل اللــه» ،وهكــذا ،وع ـدَّد أشــياء
كثــرة« ،ال ،كيــف مــا نوصــل صاحــب (ال إلــه َّإل اللــه محمَّ ــد رســول اللــه يف ك ِّل ملحــة
ونفــس عــدد مــا وســعه علــم اللــه) نوصــل غــره»( ،)38وقولــه ملــن طلــب منــه أن يع ِّلمــه
الكيميــاء -وهــو املصطلــح الــذي كان يُقصــد بــه تحويــل املعــادن الرخيصــة إىل ذهــب:-
«الكيميــاء يف س ـ َّكة املحــراث»(.)39
ولنختــم الحديــث عــن زاويــة الجغبــوب بقــول رفيــق يف وصــف الزوايــا
السنوس ـيَّة ،وكيــف أنَّهــا كانــت منــارات لنــر علــوم الدنيــا والديــن ،ومعاقــل إلعــداد
القــادة واملجاهديــن:
َو َك َفــا ُه ن َ ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ـل الحُ ُ
ـاح
ــرًا ِل ْلعُ لــو ِم ِبنَــاؤ ُه
ـل ِمثـ ِ
لِمَ عَ اقِ ـ ٍ
صـ ِ
ـون فِ َسـ ِ
ِت ْلــ َك ال َّزوَايَــا ا ْل َقائِمَ ُ
ــات َكأَنَّهَ ــا

ـج َّ
ـاري ِضيَــا ُء َ
ـاح
السـ ِ
صبَـ ِ
ِل ْل ُم ْد ِلـ ِ
ِل ْلمُحْ تَ ِمــ َ
ــاح
ن ،وَمَ ــو ِْر َد ا ْلمُمْ تَ ِ

ــت مَ نَــا ًرا ِل ْلعُ لُــوم ،وَمَ ْلجَ ــأ ً
َكان َ ْ
ِ
ِلت َ
 ف عَ َر َ
صاتِهَ ــا
آن ِ
ِــا َو ِة ا ْل ُقــ ْر ِ

ـاح
َك ـد َِويِّ ث َـو ِْل النَّحْ ـ ِ
ـل ِ ف ْالَجْ بَـ ِ
َهــدْيٌ يُنِــرُ إِنَــا َر َة ا ْل ِم ْ
َــاح
صب ِ

َار ِس التَّوْحِ يــد ِِ ف أ َ ْرجَ ائِهَ ــا
َو ِلــد ِ

وس ا ْلحَ ــ ْر ِث ِل ْل َف َّ
يُ ْلقِ ــي ُد ُر َ
ــا ِح
َ ()40
َف ٍّ
ــن ِبأَحْ ــد ِ
َث عُ ــ َّد ٍة و َِســا ِح

َو ِلنَهْ َ
ان َك َ
ان ِبذَات ِ
ض ِ
ِــه
ــة ا ْلعُ مْ ــ َر ِ

ـان مُعْ تَ ِم ـدًا عَ ـ َ
سـ َ
َويُـ َد ِّربُ ا ْل ُف ْر َ
ـى

ً
ثالثا :الكتاب ومكانته بزاوية اجلغبوب
وبمــا َّ
أن الجغبــوب أضحــت مركــ ًزا لتخريــج القــادة والعلمــاء والدعــاة ،فقــد
حــرص األســتاذ األكــر ،وابنــه السـيِّد محمَّ ــد املهــديُّ مــن بعــده ،عــى أن ِّ
يوفــروا للعلماء
وطـ َّ
ـي ،ومــن أه ـ ِّم الوســائل التعليميَّــة (الكتــاب)،
ـاب العلــم ك َّل أســباب النشــاط العلمـ ِّ
ـنويس الكبــر عا ًملــا كبـرًا ومؤ ِّل ًفــا
ويتحـدَّث بريتشــارد عــن ذلــك فيقــول« :لــم يكــن السـ
ُّ
بــار ًزا فحســب ،بــل كان مغرمً ــا بالكتــب ً
أيضــا ،لــذا نجــده يمتلــك مكتبــة طيِّبــة تحــوي
ثمانيــة آالف مج َّلــد ،معظمهــا تصانيــف يف الرشيعــة اإلســاميَّة والفقــه والصوفيَّــة
والفلســفة والتاريــخ والتفســر والشــعر والفلــك والتنجيــم» ،إىل أن يقــول« :وكان حواليــه
َّ
الحقــة ،والواقــع أنَّــه كان مــن
عــدد مــن الرجــال األ ْكفــاء الذيــن ينتفعــون بهــذه املكتبــة
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ـامي آنــذاك عــدا القاهــرة ح ْلقــة مــن متداريس
العســر عــى املــرء أن يجــد يف العالــم اإلسـ ِّ
العلــم خـرًا مــن هــذه»(.)41
وقــال الحشــائيشُّ عــن هــذه املكتبــة التــي اســتغرق جمعهــا قرنًــا مــن الزمــان،
والتــي زارهــا شــخصيًّا يف عهــد السـيِّد املهــديِّ « :أمَّ ــا الكتــب املوجــودة يف خزائنهــا فقــد
نيَّفــت عــى الثمانيــة آالف مج َّلــد ،مــن تفســر وأحاديــث وأصــول وتوحيــد وفقــه ،وغــر
ذلــك مــن كتــب العلــوم املعقولــة والعلــوم الطبيعيــة وغــر ذلــك ،وال يُطبــع يف العالــم
كتــاب باللغــة العربيَّــة َّإل ويبحثــون عنــه ويظفــرون بــه»(.)42
و َّملــا انتقــل األســتاذ األعظــم الس ـيِّد محمَّ ــد املهــديُّ فيمــا بعــد (عــام  )1895إىل
ال ُكفــرة ،نقــل معــه قســمً ا كبـرًا مــن هــذه املكتبــة ،وممَّ ــا يؤســف لــه َّ
أن أيــدي الغــزاة
اآلثمـ َ
ـة قــد عبثــت بتلــك الثــروة العلميَّــة الضخمــة؛ فأخــذت تبدِّدهــا ذات اليمــن وذات
الشــمال ،وتقــد بهــا النــران لصنــع للطعــام ،ولـــمَّ ا صــدرت األوامــر بجمــع مــا َّ
تبقــى
منهــا ونقلــه إىل بنغــازي ،حملتــه أربعــون سـيَّارة شــحن كبــرة وعــدد كبــر مــن اإلبــل،
ـرب كثــر منــه إىل
وحتَّــى هــذا الجــزء الــذي بقــي منهــا لــم ينــجُ مــن العبــث؛ فقــد تـ َّ
أيــدي األفــراد ،ونُقــل جــزء كبــر منــه إىل إيطاليــا(.)43
وأمَّ ــا القســم الــذي ظــ َّل يف مكتبــة الجغبــوب ،فمــا نجــا منــه بعــد االحتــال
اإليطــايل ِّ لــم يتجــاوز الثالثــة آالف وخمــس مئــة ( )3500مخطــوط ،وبعــد االعتــداء
اآلثــم عــى زاويــة الجغبــوب عــام 1984م بقــي منهــا فقــط حــوايل تســع مئــة ()900
مخطــوط ،حُ فظــت يف مكتبــة جامعــة بنغــازي( ،)44وحتَّــى هــذا العــدد القليــل لــم
ـي يف األحــداث األخــرة التــي
ينــجُ مــن العبــث والنهــب بعــد أن اســتبيح الحــرم الجامعـ ُّ
عصفــت باملدينــة خــال الســنوات .2014-2017
ويف مرثاتــه لألســتاذ األكــر يوثِّــق س ـيِّدي عبدالرحيــم املحبــوب (1888_1825م)
أســماء عــدد مــن الكتــب التــي كانــت متداولــة يف زاويــة الجغبــوب ،وكيــف َّ
أن تلــك
الكتــب تبكــي األســتاذ ،فيقــول [مــن البســيط]:
ف ال ُّ
ِيهمُو مَ ا حَ وَى ( َك ْش ُ
ون) وَمَ ا
يَبْك ِ
ظن ُ ِ

يَ ْر ِوي (ا ْلـجَ و ِ
َامعُ) مَ ْع مَ ا َ
سا َر ُه (ا ْلـمَ ث َ ُل)

َ
ُــوس) يَحْ تَفِ ــ ُل؟
ــان) وَ( ِل ْل َقام
ِ
أ ْو ( ِل ِّل َس ِ

اح) و َ
َ(شمْ ِس ا ْلعِ ْل ِم) بَعْ د ُ
مَ ْن (ل ِّ
َهمُو
ِلصحَ ِ

ـر) و ْ
َار) َنْتَخِ ـ ُل؟
َ(الَن ْـو ِ
ـر) وَ(النَّهْ ـ ِ
وَ(ا ْلبَحْ ـ ِ

مَ ـ ْ
ـن) وَ(ا ْل َك َّشـ ِ
ـاف) يَن ْ ُقــ ُد ُه
ـن ( ِل ْلجَ َل َلـ ْ ِ

ــات) و ْ
ِ
أ َ ْو ( ِل ْل ُفتُوحَ
س ِار) يَنْتَفِ ــ ُل؟
َ(ال َ ْ َ

مَ ْن (ل ِّ
اج) ي ِ
َات) وَ(ا ْل ِ
ِلش َفاء ِ
ُوضحُ هَ ا
ـمنْهَ ِ

ومــن هــذه األبيــات يمكننــا التعـ ُّرف عــى عيِّنــة مــن الكتــب التــي كانــت تحتفــظ
بهــا زاويــة الجغبــوب يف خزائــن كتبهــا ،وهــي« :ا ْلجوامــع»؛ كالكتــب الس ـتَّة ،وجامــع
ـيوطي ،وغريهمــا مــن ا ْلجوامــع .و«املثــل الســائر» البــن األثــر
ابــن األثــر ،وجامــع السـ
ِّ
يف األدب .ومــن كتــب اللغــة« :الصحــاح» ل ْلجوهــريِّ  ،و«شــمس العلــوم» لنشــوان ســعيد،
ـي ،و«القامــوس» للمجــد الشــرازيِّ  .ومــن
و«لســان العــرب» البــن منظــور الطرابلـ ِّ
َّ
ِّ
و«الكشــاف» للزمخــريِّ  ،و«البحــر»
والســيوطي،
التفاســر« :ا ْلجاللــن»،
للمحــي ِّ
ِّ
199

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

و«النهــر» ألبــي حيَّــان ،و«أنــوار التنزيــل» للبيضــاويِّ  .والشــفاءات؛ كـــ «شــفاء» عياض
وابــن ســينا وغريهمــا .و«املنهــاج» للبيضــاويِّ  ،يف األصــول .و«الفتوحــات» اإللهيَّــة،
و«األرسار» الربَّانيَّــة.
بــل إنَّهــا تحتفــظ بمــا هــو أكثــر مــن ذلــك بكثــر؛ فــك ُّل مــا حــواه كتاب «كشــف
الظنــون ،يف أســماء الكتــب والفنــون» يبكــي األســتاذ؛ ألنَّــه لــم يعــد يجــد مــن يرشحــه،
ويحـ ُّل ألفاظــه ،ويــرح غريبــه.
�آثار الأ�ستاذ العلم َّية:
اختلــف الباحثــون يف عــدد الكتــب التــي أ َّلفهــا األســتاذ؛ فزيــادة يذكــر أنَّــه أ َّلــف
تســعة كتــب أحدهــا كان شــع ًرا( ،)45ويذكــر لــه شــكري أســماء خمســة كتــب مطبوعــة،
إن لــه ســبعة عــر كتابًــا ،ثمانيــة ُ
وثالثــة لــم تُطبــع( ،)46وأمَّ ــا األشــهب فيقــول َّ
طبعت،
()48
وتســعة لــم تُطبــع( ،)47ويف (هديــة العارفــن) نســب إليــه البغــداديُّ خمســة وثالثــن
()49
مؤ َّل ًفــا مــا بــن كتــاب ورســالة .أمَّ ــا السـيِّد أحمد الرشيــف فــأورد لــه يف (الشــموس)
َّ
توصلــت إليــه الدراســة واحــد وس ـتُّون مؤ َّل ًفــا ،وفيمــا
ســبعة وأربعــن عنوانًــا ،والــذي
يأتــي ثبَــت بأســمائها مرتَّبــة هجائيًّــا ،مــع اإلشــارة إىل املطبــوع منهــا:

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

إزاحــة األكنَّــة ،يف العمــل بالكتــاب
والســنَّة.
إرشاق شــموس الســنَّة اليقينيَّــة ،عــى
تراكــم غياهــب اعرتاضــات األربعينيَّــة.
األصوليَّة يف العمل بالكتاب والسنَّة.
إيقــاظ الوســنان ،يف العمــل بالحديــث
والقــرآن(.)50
البــدور الســافرة ،يف عــوايل األســانيد
الفاخــرة.
بغيــة الســول ،يف االجتهــاد والعمــل
بحديــث الرســول.
بغيــة املقاصــد ،يف خالصــة املراصــد،
املســمَّ ى (املســائل العــر)(.)52
تأليف فيما يتع َّلق بالعصمة.
التحفــة الرشيفــة ،والبغيــة الرسيَّــة
املنيفــة ،ألوائــل بعــض مشــاهري األمَّ هات
الحديثيَّــة ،مــن معظــم منتقيــات
أصولهــا األثريَّــة ،وبعــض التفاســر
األثريَّــة والعرفانيَّــة والتأويليَّــة.
تحفــة املحــارضة ،يف آداب التفهُّ ــم
والتفهيــم واملناظــرة.

32

رشح األحاديــث األربعــة ( :إنَّمــا الديــن
النصيحــة)( ،إنَّمــا األعمــال بالنيَّــات)،
ـن والحــرام بـ ِّ
(الحــال بـ ِّ
ـن)( ،مــن حســن
إســام املــرء تركــه مــا ال يعنيــه).

33

اليدوني.
رشح ألفيَّة
ِّ

34

رشح عىل البسملة ،فيه اثنا عرش علمً ا.

35

رشح عىل خليل بالكتاب والسنَّة.

36

شفاء الصدر ،بأري املسائل العرش(.)51

37

الشــموس الشــارقة ،يف أســانيد شــيوخنا
املغاربــة واملشــارقة.

38

طواعن األسنَّة ،يف طاعني أهل السنَّة.

39

فحم األكباد ،يف موا ِّد االجتهاد.

40

فهرســة كتــاب (املواهــب الرسيَّــة ،يف منتقــل
األوضــاع الحرفيَّــة).

41

ق َّرة عني أهل الصفا ،يف صالة املصطفى.
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التحفــة املنيفــة ،املشــتملة عــى زبــدة
ِّ
محققــي مذهــب
مــا لجهابــذة بعــض
اإلمــام أبــي حنيفــة.

42

12

جامع مساند أبي حنيفة.

43

13

ختم ابن ماجه.

44

14

ختم البخاريِّ .

45

15
16
17
18

ختم املو َّ
طأ.
النسائي.
ختم
ِّ
ختم سنن أبي داوود.
ختم سنن الرتمذيِّ .

46
47
48
49

19

ختم مسلم.

50

20

الشافعي.
ختم مسند اإلمام
ِّ
الــدرر الســنيَّة يف أخبــار الســالة
اإلدريســيَّة (تاريــخ األدارســة)(.)54
رسالة السلوك ،أو (منظومة السلوك).
رسالة الفالح ،يف الفتح والنجاح.
رســالة جامعــة يف أقــوال الســنن
وأ فعا لهــا .
رســالة شــاملة يف مســألتي القبــض
والتقليــد.
رســالة رشيفــة ،وتحفــة منيفــة،
مشــتملة عــى زبــدة مــا لجهابــذة
ِّ
محققــي مذهــب اإلمــام أبــي
بعــض
حنيفــة.
ريحانــة عواطــر الجيــوب ،يف أعمــال
النســب والســطوح والجيــوب.
السلســبيل ا َملعــن ،يف الطرائــق
ا ألر بعــن ( . )5 7
سوابغ األيد ،بمرويَّات أبي زيد.
ســيف النــر  والتوفيــق ،وغايــة
الســلوك والتحقيــق.
ِّ
محقــق
شــذور الذهــب ،يف محــض
النســب.

51

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

كتاب عصمة الرسل.
كتــاب يف األعمــال األربعــة :يف االســطرالب
واملقنطــر واملجيــب.
الكواكب ال ُّد ِّريَّة ،يف أوائل الكتب األثريَّة.
لوامــح الخِ ــذالن ،عــى مــن لــم يعمــل
بالقــرآن.
مجموع مسانيد اإلمام أبي حنيفة.
مخترص املواهب الباريَّة.
َّ
الطلب ،يف علم األنساب.
مخترص بغية
مخترص مسند االمام أحمد.
املراصــد األصوليَّــة ،يف العمــل بالحديــث
والســنَّة النبويَّــة.
املسلسالت العرش يف األحاديث النبويَّة(.)53

52

مع ُّد الحسام ،عىل واجب العمل باإللهام.

53
54

مقدمة مو َّ
طأ اإلمام مالك(.)55
منظومة السلوك ،إىل ملك امللوك.

55

املنهج املبني ،يف أد َّلة املجتهدين.

56

املنهــل الــرويُّ الرائــق ،يف أســانيد العلــوم
وأصــول الطرائــق(.)56

57

املواهب الرسيَّة يف منتقى األوضاع الحرفية.

58

مواهب القيُّوم ،يف تذييل روضة الفهوم.

59

ِّ
مفس القرآن(.)58
نزهة الجنان ،يف أوصاف

60

نظم اإلتقان .يف أربعة آالف بيت.

61

هداية الوسيلة ،يف اتِّباع صاحب الوسيلة.

َّ
توصلــت إليــه مــن مؤ َّلفــات األســتاذ ،قــال الس ـيِّد أحمــد الرشيــف« :وتآليفــه
هــذا مــا
 tال تــكاد تحــر ،وقــد رسدنــا بعــض يشء للتـرُّكَّ ،
وإل فــا قــدرة لنــا عــى إحصائهــا
ً
ً
وخصوصــا علمــي الجفــر
خصوصــا التــي يف مس ـوَّداتها ولــم نعــرف أســماءها،
ك ِّلهــا
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ـإن لــه  tفيهمــا تآليـ َ
والتوقيــت؛ فـ َّ
ـف عديــدة ،غــر أنَّهــا يف مس ـوَّداتها ولــم نجــد لهــا
أســماء»(.)59
املبحث الثاين
احلركة العلم َّية يف ما بعد عهد الأ�ستاذ الأكرب
املطلب الأوَّل :عهد الأ�ستاذ الأعظم ال�س ِّيد حم َّمد املهديِّ
ال�سنو�سي
ِّ
()60
�أو ًَّل� :سريته العلم َّية
ولدتــه أمُّ ــه الســيِّدة :فاطمـ ُ
ـة بنـ ُ
ـن فــ َر ِج اللــه ،يــوم االثنــن ،األوَّل
ـت أحمــ َد بْـ ِ
مــن ذي َ
القعــدة الحــرام 1260هـــ 11/نوفمــر 1844م ،يف الجبــل األخــر بليبيــا،
قــرب الزاويــة البيضــاء ،وســمَّ اه والــده محمَّ ــدًا املهــديَّ  .و َّملــا رشَّ ق والــده إىل الحجــاز
عــام 1262هـــ1846/م ،بقــي مــع والدتــه وشــقيقه الس ـيِّد محمَّ ــد الرشيــف يف الجبــل
األخــر .وعندمــا بلــغ الخامســة مــن عمــره أرســل األســتاذ إىل اإلخــوان الكافلــن لــه:
أن «أدخلــوه ال ُكتَّــاب ،وع ِّلمــوه الوضــوء والصــاة»(.)61
ويف عــام 1267هـــ1851/م طلبــه والــده بالحجــاز ،فــكان أوَّل اجتمــاع لهمــا
يف مدينــة رســول اللــه ،وممَّ ــا زاده فرحً ــا ورسو ًرا أنَّــه لـــمَّ ا طلــب لوحــه ،وجــد أوَّلــه:
ـى ُ
( َوإِن َّـ َك َلعَ ـ َ
ـق عَ ِظيـ ٍم)( ،)62وهنــاك يف زاويــة املدينــة واصــل حفــظ القــرآن الكريــم.
خلُـ ٍ
وبعــد عــام قدمــت والدتــه وشــقيقه إىل الحجــاز ،وحجُّ ــوا جميعً ــا مــع األســتاذ الــذي
عــاد إىل برقــة يف 1269هـــ1854/م ،وتــرك السـيِّد محمَّ ـدًا املهــديَّ مــع والدتــه وشــقيقه؛
ليتــ َّم حفــظ القــرآن ،ويــرع يف ِّ
تلقــي مبــادئ العلــوم ،عــى كبــار اإلخــوان؛ فحفــظ
()63
َّ
القــرآن الكريــم بزاويــة املدينــة املنــوَّرة عــى يــد الســيِّد أحمــد البقــايل ِّ  ،ثــ َّم قــرأ يف
زاويــة أبــي ُقبيــس بم َّكــة عــى الســيِّد عيــد الدمنهــوريِّ ( ،)64كمــا قــرأ عــى الســيِّد
ـي( )65وقــت إقامتــه بزاويــة الطائــف ،وآخــر مــن قــرأ عليه وهــو بم َّكة
ـي التلمسانــ ِّ
املدنــ ِّ
()66
السـيِّد محمَّ ــد بــن إبراهيــم الغمــاريِّ الصغــر  ،وعليــه أتقــن حفــظ القــرآن ،وكانــت
م ـدَّة إقامتــه بالحجــاز حــوايل س ـتَّة أعــوام.
و َّملــا بلــغ مــن العمــر أربعــة عــر عامً ــا طلبــه والــده إىل الجغبــوب ،وذلــك يف
1274هـــ1858/م ،ليواصــل تعليمــه بــإرشاف األســتاذ األكــر عــى أيــدي كبــار علمــاء
اإلخــوان ،وهــم :الســيِّد عمــرا ُن بْــ ُن بركــة( ،)67والســيِّد أحمــد
الريفــي( ،)68والســيِّد
ُّ
َّ
فحصــل الــازم لــه مــن ســائر
ـي( ،)69والســيِّد عبدالرحيــم املحبــوب(،)70
أحمــد التواتـ ُّ
العلــوم ،يف ظــرف خمســة أعــوام ،وأجــازه مشــايخه املذكــورون يف جميــع مــا أجازهــم
بــه والــده األســتاذ األكــر مــن علــوم عقليَّــة ونقليَّــة ،مــا بــن ســماع وعــرض وإجــازة
ومناولــة ،حتَّــى صــار «عا ًملــا مــن علمــاء اإلســام يف الفقــه والديــن ،وأســتاذًا كب ـرًا يف
التصــوُّف»( ،)71ثــ َّم رشع بنفســه يف إلقــاء الــدروس.
ثانيًا :مكانة العلماء ،وازدهار احلركة العلم َّية ،يف عهده.
كان الس ـيِّد املهــديُّ -الــذي يُطلــق عليــه إخوانــه اســم األســتاذ األعظــم -كث ـرًا
«إن والــدي بــدأ عمـ ً
مــا يقــولَّ :
ـا مــن املنتظــر أن يأتــي بنتائــج عظيمــة ،وقــد أخــذت
()72
عــى عاتقــي إتمامــه ،وليــس يل غــرض آخــر»  ،وهــذا مــا حصــل بالفعــل؛ ففــي املـدَّة
التــي اضطلــع فيهــا بعــبء قيــادة الطريقــة ( ،)1902_1859اســتكمل مســرة والــده
الدعويَّــة اإلصالحيَّــة ،وبلغــت الطريقــة السنوس ـيَّة ذروتهــا ،وانتــرت زواياهــا داخــل
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أرايض الوطــن وخارجهــا؛ حيــث بلــغ عددهــا ( )146زاويــة مو َّزعــة عــى النحــو اآلتــي:
برقــة ( ،)45مــر ( ،)21الحجــاز ( ،)17طرابلــس ( ،)18فــ َّزان ( ،)15ال ُكفــرة (،)6
جنــوب الصحــراء (.)14
َّ
خاصــة؛ فبعــد وفــاة والــده
ـي عنايــة
وقــد أوىل األســتاذ األعظــم الجانــب العلمـ َّ
األســتاذ األكــر يف  9صفــر 1276ه 7/ســبتمرب 1859م ،ك ـوَّن (مجلســه الخـ َّ
ـاص) مــن
ث َّلــة مــن كبــار علمــاء اإلخــوان املقيمــن يف الجغبــوب؛ وهــم :صنــوه الســيِّد محمَّ ــد
الرشيــف ،والســيِّد عبدالعــال بــن أحمــد بــن إدريــس ،والســيِّد عمــران بــن بركــة
ـي ،والســيِّد أحمــد بــن أبــي القاســم
الفيتــوريُّ  ،والســيِّد أحمــد بــن عبدالقــادر الريفـ ُّ
ـي ،وسـيِّدي عبدالرحيــم بــن أحمــد املحبــوب البنغــازيُّ  ،وسـيِّدي حامــد بــن محمَّ ــد
التواتـ ُّ
ـامي
غانــم خــرة ،وسـيِّدي عـي ُّ بــن عبداملــوىل
ُّ
الصفاقيس ،وسـيِّدي حســن بوشــامة الشـ ُّ
ـاني ،وس ـيِّدي حمُّ ــود املقعــاويُّ  ،والس ـيِّد
ـ
التلمس
ـي
ُّ
ـي ،وس ـيِّدي محمَّ ــد املدنـ ُّ
ث ـ َّم الطائفـ ُّ
ُ
محمَّ ــد بــن الحســن البســكريُّ  .وكانــت جلســات هــذا املجلــس تعقــد يوميًّــا .ويك ـوِّن
هــذا (املجلــس الخـ ُّ
ـاص) إضافــة إىل الســادة مشــايخ الزوايــا (املجلــس األعــى للطريقــة)
()73
الــذي يجتمــع ســنويًّا يف الجغبــوب .
ـي ،وانتظــم ســر العمــل يف الزاويــة
ويف عهــده حفلــت الجغبــوب بالنشــاط العلمـ ِّ
ـي كمــا يســمِّ يه األشــهب -و ُرتِّبــت أمــور الدراســة ،وك ُّل مــا يتع َّلــق
–أو املعهــد الجغبوبـ ِّ
()74
ـابَّ ،
بالطـ َّ
بدقــة متناهيــة .
ومــن شـدَّة حرصــه عــى متابعــة العمليَّــة التعليميَّــة كان غالبًــا مــا يحــر بعــد
صــاة العــر مســتمعً ا للــدروس العلميَّــة التــي يلقيهــا كبــار العلمــاء؛ كالسـيِّد محمَّ ــد
ـي؛ حيــث كان يجلــس خلــف
الرشيــف ،والسـيِّد عمــران بــن بركــة ،والسـيِّد أحمــد الريفـ ِّ
إحــدى ســواري املســجد املحاذيــة لح ْلقــة الــدرس(.)75
كمــا أنَّــه ســار عــى منــوال والــده يف حـ ِّ
ـي ،فــكان
ـث اإلخــوان عــى التعليــم املهنـ ِّ
يوجِّ ــه بنفســه ك َّل متع ِّلــم للحرفــة التــي يتوقــع منــه أن يتقنهــا ،ويقــول -وهــو يشــتغل
معهــم« :-يظـ ُّ
ُّ
والســبيحات أنَّهــم يســبقوننا عنــد اللــه ،ال واللــه مــا
ـن أهــل الوريقــات
َّ
َّ
َّ
يســبقوننا» ،ولذلــك كان الطــاب يتعلمــون الحِ ــ َرف كل خميــس ،فيرتكــون أقالمهــم
وقراطيســهم ويشــتغلون بالبنــاء والنجــارة والحــدادة والزراعــة وغــر ذلــكُ ،
وخ ِّ
صصــت
()76
عش ـي َُّة يــوم الجمعــة ملمارســة بعــض أنــواع الرياضــة كالرمايــة وركــوب الخيــل .
وممَّ ــا يــد ُّل عــى عنايتــه بســر العمليَّــة التعليميَّــة َّ
أن أســماء الطلبــة الناجحــن كانــت
تُعــرض عليــه؛ ليتـ َّ
ـول هــو نفســه االحتفــاء بهــم وتهنئتهــم ،يف مقابلــة شــخصيَّة كانــت
تعنــي للطـ َّ
ـاب الــيء الكثــر ،وترفــع مــن هممهــم ،وتقــوِّي مــن عزائمهــم إلتمــام
()77
ـي .
مشــوارهم التعليمـ ِّ
لقــد كان عهــد السـيِّد املهــديِّ عهـدًا ذهبيًّــا لزاويــة الجغبــوب ،حيــث تقـدَّم بهــا
ليضعهــا يف مصـ ِّ
ـاف املراكــز العلميَّــة الكــرى ،وليــس مــن املبالغــة أن يقــول بريتشــارد:
ُ
«كانــت جغبــوب هــي تلــك الواحــة التــي قــدِّر لهــا أن تصبــح مركــ ًزا للطريقــة
السنوســيَّة ،ومهــدًا لجامعــة إســاميَّة ،هــي الثانيــة يف أفريقيــا بعــد األزهــر»(.)78
ويمكننــا القــول َّ
إن الحركــة العلميَّــة يف عهــد الســيِّد املهــديِّ فجَّ ــرت الطاقـ ِ
ـات
الكامنـ َ
ـة ،وخ َّرجــت عــرات مــن األجيــال ،صــاروا فيمــا بعــد دعــاة مصلحــن ،وعلمــاء
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ربَّانيِّــن ،حملــوا مشــاعل النــور يف مجاهــل إفريقيــا الغارقــة يف ظلمــات الجهــل ،كمــا
حملــوا الســاح يف وجــه الغــازي املحتـ ِّل ،وبذلــك «انتــرت التعاليــم (املهديَّــة) عــى ألـ ِّد
األعــداء وأقواهــا فتـ ًكا باألمــم ،وهــو الجهــل ،وكانــت أُوىل الوســائل التــي اتَّخذهــا اإلمــام
السـيِّد املهــديُّ وأهمَّ هــا هــو نــر التعليــم ،فــرز أثــره يف املرحلــة األوىل مــن جهــاده»(.)79
ال�سنو�سي:
املكانة العلم َّية لل�س ِّيد حم َّمد ال�شريف
ِّ
كان للكثــر مــن أعضــاء (املجلــس الخـ ِّ
ـاص) -الــذي شــبَّهه األشــهب بمجلــس
الــوزراء -أعمــال أخــرى؛ كاإلرشاف عــى طلبــة القــرآن ،وطلبــة العلــم ،ومتابعــة املع ِّلمني 
ـي ،ومراقبــة املكتبــة الجغبوبيَّــة ،وليــس يشء أد َّل عــى
يف املدرســة القرآنيَّــة واملعهــد العلمـ ِّ
عنايــة السـيِّد محمَّ ــد املهــديِّ بشــأن ســر العمليَّــة التعليميَّــة مــن تكليفــه صنوَه السـيِّد
محمَّ ـدًا الرشيــف -الــذي كان عا ًملــا موســوعيًّا -بمتابعــة شــأنها شــخصيًّا( ،)80ولعـ َّل هــذا
مــا يفـ ِّ
ـر قــول األســتاذ األكــر يف إحــدى املناســبات« :املهــديُّ لــه الســيف ،والرشيــف
()81
َّ
لــه الكتــاب»  ،وال بـ َّد لنــا هنــا مــن التعـ ُّرف عــى هــذه الشــخصيَّة العلميَّــة الفـذة.
وُلــد السـيِّد محمَّ ــد الرشيــف بزاويــة درنــة يف  4رمضــان  1262هـــ 26/أغســطس
1846م ،وفيهــا نشــأ ،ولـــمَّ ا تجــاوز السادســة أُدخــل ال ُكتَّــاب ليتع َّلــم القــرآن الكريم ،ويف
ســنة 1269ه1853/م طلبــه والــده بالحجــاز ،وهنــاك أتـ َّم حفــظ القــرآن عــى يد الشــيخ
ـن إبراهيـ َم الغمــاريِّ  ،والشــيخ أحمـ َد َّ
البقــايل ِّ ،ورشع يف ِّ
تلقــي العلــم عــن كبــار
محمَّ ـ ِد بْـ ِ
علمــاء الحجــاز.
ويف ســنة 1275ه1858/م بعــث إليــه وال ـدُه الس ـيِّ َد عبدالرحيــم املحبــوب ليأتــي
بــه إىل ا ْلجغبــوب ،فأخــذ يف إتمــام ِّ
تلقــي العلــوم عــن العاملــن الفاضلــن السـيِّ ِد عمـ َ
ـران
ـي ،وكان شــديد الــذكاء ،قــويَّ التحصيــل،
ـن بركــة الفيتــوريِّ  ،والســيِّ ِد أحمــ َد الريفـ ِّ
بْـ ِ
عــى الرغــم مــن صغــر س ـنِّه.
ولـــمَّ ا تـ ِّ
َّ
ولكن
ـوف والــده صــار الســاعد األيمن لشــقيقه السـيِّد محمَّ ــد املهــديِّ ،
ذلــك لــم يشــغله عــن اإلرشاف عــى ســر العمليَّــة التعليميَّــة ،بــل كان يجلــس بنفســه
للتدريــس ،فتحــر لــه الطبقــة العليــا مــن كبــار اإلخــوان؛ إذ كان موســوعة لشــتَّى
املعــارف ،وحجَّ ــة يف حفــظ التاريــخ والشــعر ،ويــروي لنــا األســتاذ محمَّ ــد الطيِّــب عــن
ـن إدريــس األشــهب –وكان أحــد تالميــذ السـيِّد محمَّ ــد الرشيــف-
والــده األســتاذ أحمـ َد بْـ ِ
قولــه« :كنَّــا نحــر عــى الســيِّد الرشيــف ،وكنَّــا نــدرس عنــه الحديــث والتفســر
والتصـوُّف ومطـوَّالت كتــب اللغــة ،فــكان يجلــس بــك ِّل تواضــع ،ويضــع الكـ َّراس الــذي
بيــده فــوق منضــدة مــن الخشــب توضــع أمامــه ،ويق ـ ِّرر مــا نحــن بصــدده ،وعندمــا
ـرد لنــا  tمــن ذاكرتــه جميــع وجوههــا
نمـ ُّر بمشــكلة فقهيَّــة أو تاريخيَّــة أو لغويَّــة يـ ُ
ومــا ورد فيهــا مــن أقــوال العلمــاء أو األئمَّ ــة املصنِّفــن بأســلوب عــذب ســاحر خـ َّ
ـاب،
ـول ورد فيهــا َّإل ويأتــي بــه ،ثـ َّم ِّ
وال يــرك قـ ً
يوضــح األصــحَّ مــن األقــوال واملتَّفــق عليــه.
وعندمــا نقــف عــى أيِّ بيــت مــن الشــعر يف أيِّ كتــاب نقــرؤه ،أو أيِّ موضــوع نتناولــه،
إن هــذا البيــت هــو مــن قــول فــان ،املولــود ســنة كــذا ،واملتـ َّ
يقــول لنــاَّ :
ـوف ســنة كــذا،
يف مناســبة كــذا ،ويبتــدئ يف قــراءة القصيــدة مــن ذاكرتــه ،إىل أن يقــف عــى البيــت الــذي
كان الســببَ يف إعالمنــا بقـوَّة حافظــة سـيِّدنا وســامة ذاكرتــه» ،وال عجــب إذن أن يح ِّليَه
ولــده السـيِّد أحمــد الرشيــف يف رحلته بقولــه« :األريــب ،الفاضــل األديــب ،العالــم العامل،
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ـي الكامــل ،وحيــد دهــره ،وفريــد عــره ،املاجــد الطاهــر ،والنــور الزاهــر ،موالي
ال َّل ْوذَعِ ـ ُّ
()82
ووالــدي املنيــف ،سـيِّدي السـيِّد محمَّ ــد الرشيــف» .
لقــد كان هــذا الحــر الجليــل ،مــن أشـ ِّد أركان الحركــة العلميَّــة ،وبوفاتــه اهتـ َّزت
الجغبــوب ،وتأثَّــر الســيِّد محمَّ ــد املهــديُّ تأثُّــ ًرا عظيمً ــا ،وبــكاه اإلخــوان السنوســيُّون
يف ك ِّل األقطــار ،وأبَّنــه العلمــاء ،ورثــاه الشــعراء ،ومــن بينهــم شــاعر الحــرة الس ـيِّد
ـي ،فــكان ممَّ ــا قــال:
أبوســيف مق ـ ِّرب الربعـ ُّ
ِــس ْالَعْ َ
ــا ِق
يَعْ تَــا ُد نَهْ ــبَ ن َ َفائ ِ
ن وَال ُّ
ِل ْلعَ افِ ــ َ
طــ َّراق
أَب َْقــا َك

َّه ـ ُر يَمْ تَــاحُ ْال َ َ
وَالد ْ
خا ِي ـ َر ،وَال ـ َّردَى

ــار َم حَ ْرفِ ِ
ــا ض ُه َلــ ْو أ َ َّن َ
مَ
ــه
َ َّ
ص ِ

َ
آف ُ
ُــوب) عَ َ
ــاق
ــاق (جَ ْغب
ٍ
ــى ْال َف ِ
ــرُ ُم َ
جَ مْ عً ــا لِمَ ْ
ــن نَــاوَا َك َغ ْ
ــاق
ط ِ

وَا ْلعِ ْلـ ِم وَا ْلحِ ْلـ ِم ا َّلـذِي َشــمَ َخ ْ
ت ِب ِه

يَــا جَ ِ
امعً ــا أ َ ْ
صـ َل ا ْلعُ لُــو ِم و ََف ْرعَ هَ ــا
المَ ــا ُم ِل ـ ُك ِّل مَ ـ ْ
أَنْـ َ
ـن أ َ َّم ا ْلهُ ـدَى
ـت ْ ِ

َ
َال ْ
ــاق
وَالد
ــاع و ْ ِ
ِّيــن ِب ْ ِ
ص َف ِ
الجْ مَ ِ
()83
ال ْ
تَحْ ـ َ
ـت َّ
َاق
ـح مُحْ َك ـ ُم ْ ِ
طب ِ
الص َفا ِئـ ِ

ِ
َار ٍ
ــار ٍ
ف
ف وَعَ ــو ِ
للــه َكنْــ ُز مَ عَ ِ

انتقال ال�س ِّيد املهديِّ من اجلغبوب �إىل ال ُكفرة:
وهكــذا بلغــت الحركــة العلميَّــة يف الجغبــوب أوج ازدهارهــا يف عهــد األســتاذ
األعظــم ،ثـ َّم انتقــل نشــاطها بانتقالــه إىل عمــق الصحــراء بال ُكفــرة يف شــوال 1312هـــ/
إبريــل 1895م؛ حيــث ابتنــى يف ضواحيهــا عـدَّة زوايــا ،واتَّخــذ مــن زاويــة التاج مقـ ًّرا له،
ومــن ال ُكفــرة وصلــت الدعــوة إىل مــا وراء جبــال تيبســتي ومجاهــل الســودان ،فاعتنقــت
أعــداد هائلــة مــن وثنيِّــي تلــك املناطــق اإلســام ،عــى يــد دعــاة السنوسـيَّة وشــيوخها،
ِّ
ومبشيهــا إىل تلــك املناطــق ،بــل صــار -كمــا
فســبق املهــديُّ بذلــك وصــول غــزاة أو ُربَّــا
ِّ
يقــول أرســان -هــو «املزاحــم األكــر لجمعيَّــات املبشيــن األوروبِّيَّــة املنبثقــة يف قــا َّرة
أفريقيــا»( ،)84وهــو مــا لــم ي ـ ُرق لفرنســا ،فبــارشت الهجــوم العســكريَّ عــى الزوايــا
السنوس ـيَّة ،فلــم يكــن أمــام الس ـيِّد املهــديِّ آنــذاك مــن خيــار ســوى املقاومــة ،فخـ َّ
ـف
فــو ًرا إىل واداي ،وذلــك يف جمــادي الثانيــة 1317هـ/أكتوبــر 1899م ،ليقــود مــن هنــاك
معــارك الدفــاع عــن الزوايــا السنوس ـيَّة .ويف يــوم األحــد  24صفــر 1320هـــ 2/يونيــو
1902م كان الس ـيِّد املهــديُّ عــى موعــد مــع القــدر املحتــوم يف زاويــة ُق ـ ُرو الواقعــة يف
جبــال تيبســتي شــمايل َّ تشــاد(.)85
وجديــر بالذكــر أن انتقــال األســتاذ األعظــم مــن الجغبــوب إىل التــاج لم يتسـبَّب يف
انقطــاع العمليَّــة التعليميَّــة يف الجغبــوب  ،بــل اســتم َّرت الزاويــة يف أداء مهمَّ تهــا العلميَّــة،
إىل أن اشــتعلت حــرب التحريــر ض َّد الغــزاة الطليــان يف 1911م.
ولكــي نعطــي عهــد الس ـيِّد املهــديِّ َّ
حقــه يف الناحيــة العلميَّــة ،يكفــي أن نشــر
إىل َّ
أن كبــار قــادة حركــة الجهــاد ،ث ـ َّم الحركــة العلميَّــة بعــد االســتقالل ،هــم جميعً ــا
مــن ثمــرات غرســه املبــارك؛ كالسـيِّد أحمــد الرشيــف ،والسـيِّد محمَّ ــد إدريــس ،والسـيِّد
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محمَّ ــد الرضــا ،وســيدي عمــر املختــار ورفاقــه مــن قــادة الجهــاد؛ كحســن الجويّفــي،
ـي ... ،وبذلــك تــري بركــة عهــده
والفضيــل بوعمــر ،ويوســف بورحيــل ،وصالــح العوامـ ّ
لتشــمل عهــدي الس ـيِّدين أحمــد الرشيــف وإدريــس الســنويس.
ال�سنو�سي
املطلب الثاين :عهد ال�س ِّيد �أحمد ال�شريف
ِّ
َّ
إن شــهرة الس ـيِّد أحمــد الرشيــف بمقاومتــه للحمــات االســتعماريَّة الرشســة يف
أفريقيــا ،وجهــاده يف الحــرب الليبيَّــة اإليطاليَّــة  -لفتــت أنظــار الدارســن عــن جانــب
ـي.
ـي والتعليمـ ُّ
مهــ ٍّم مــن حياتــه ،أال وهــو ا ْلجانــب العلمـ ُّ
�أو ًَّل� :سريته العلم َّية
كانــت والدتــه يف بلــدة الجغبــوب ،يــوم األربعــاء  27ش ـوَّال 1290ه 18/ديســمرب 
ً
–أيضــا– هــي السـيِّد خديجــة بنــت السـيِّد عمــران بــن
1873م ،مــن أ ٍّم رشيفــة النســب
بركــة الفيتــوريِّ  ،الشــهرية بخديجــة العمرانيَّــة (ت1341:ه1922/م).
تربَّــى يف حجــر والــده السـيِّد محمَّ ــد الرشيــف ،وحينمــا ترعــرع وبلــغ السادســة
ً
ً
محفوفا
مكنوفــا بالرعايــة،
مــن عمــره دخــل تحــت كنــف عمِّ ــه األســتاذ األعظــم ،فنشــأ
بالعنايــة ،يف رحــاب الجغبــوب ،تلــك البيئــة الدينيَّــة العلميَّــة ،بــن والــده وعمِّ ــه وج ـدِّه
ـي أن يتكـوَّن يف طــور اإلعــداد باإليمــان والصــاح ،ويكــرع مــن
ألمِّ ــه؛ فــكان مــن الطبيعـ ِّ
حيــاض املعرفــة والعلــم.
بــدأ قــراءة القــرآن الكريــم عــى عمِّ ــه السـيِّد محمَّ ــد املهــديِّ حتَّــى حفــظ الكثــر
ـي بــن مصطفــى
منــه ،ث ـ َّم بأمــر عمِّ ــه أت ـ َّم حفــظ القــرآن عــى شــيخه الس ـيِّد املدنـ ِّ
ـاني؛ فــكان يكتــب لوحــه عنــد عمِّ ــه ويقــرؤه عليــه ث ـ َّم يحفظــه عنــد الس ـيِّد
التلِمْ سـ ِّ
ـي ،وهكــذا حتَّــى أت ـ َّم حفظــه وإتقانــه ،وحتَّــى قــال لــه عمُّ ــه« :أنــت مــا أخــذت
املدنـ ِّ
َّ
َّ
ِّ
القــرآن إل عنــي» ،كمــا كان إبَّــان حفظــه للقــرآن يعــرض مــا يتلقــاه يوميًّــا عــى والــده
ـي ،رحمــة
الس ـيِّد محمَّ ــد الرشيــف ،وعــى شــيخه الس ـيِّد أحمــد بــن عبدالقــادر الريفـ ِّ
اللــه عليهــم أجمعــن.
ِّ
وبعــد إتقانــه حفــظ القــرآن الكريــم أخــذ يف تلقــي أوَّليَّــات العلــوم ،وتــد َّرج يف
مراقيهــا بعلـ ِّو سـنِّه ،يف زاويــة ا ْلجغبــوب أو ًَّل ،ثـ َّم يف زاويــة التــاج ،عــى يــد أبيــه ،وعمِّ ه،
وجـدِّه ألمِّ ــه السـيِّد عمــران بــن بركــة ،وكبــار علمــاء اإلخــوان يف الزاويتــن ،كمــا َّ
تلقــى
عنهــم مبــادئ الطريقــة السنوسـيَّة وأصولهــا ،إىل أن غــدا يف شــبابه متض ِّلعً ــا مــن العلــم،
متشـبِّعً ا بالرتبيــة الروحيَّــة والتهذيــب الصــويف ِّ(.)86
وقــد مــ َّر بنــا قــول الســيِّد أحمــد -مبيِّنًــا مــا َّ
تلقــاه عــن عمِّ ــه مــن علــوم:-
«أخــذت عنــه (القــرآن الكريــم) وقرأتــه عليــه ،وقــال يل بلســانه الرشيــف( :مــا َّ
حصلــت
القــرآن َّإل عـيَّ) وللــه الحمــد واملنَّــة ،وســمعت منــه أوَّل (البخــاريِّ ) ،وقرأت عليــه (بلوغ
املــرام مــن أد َّلــة األحــكام) مــن أوَّلــه إىل آخــره ،وقــرأت عليــه الجــزء األوَّل مــن (الدرديــر
ً
–أيضــا– (ابــن
ـي) ،وقــرأت عليــه
ـي بحاشــية الصفتـ ِّ
الكبــر عــى خليــل) ،و(ابــن تركـ ٍّ
عقيــل عــى األلفيَّــة) ،و(اآلج ُّروميَّــة) ،و(الجوهــر املكنــون) .وســمعت منــه (الــردة)
و(بانــت ســعاد) و(الزينبيَّــة) و(منظومــة األســتاذ يف النفــوس) وغريهــا مــن القصائــد
(الســيفي ،واألحــزاب ،واملحامــد ،والصلــوات ،والحصــون،
التصوُّفيَّــة ،وقــرأت عليــه
َّ
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والنفحــات ،واملغنــي) ،وأخــذت عنــه الطريقــة املحمَّ ديَّــة ،وصافحنــي ،وناولنــي األحــزاب،
وأجازنــي يف قراءتهــا وإجازتهــا ،وناولنــي ُّ
الســبحة؛ أفرغهــا يف يــدي بيــده الرشيفــة»(.)87
وقــال مبيِّنًــا مــا َّ
تلقــاه عــن والــده الس ـيِّد محمَّ ــد الرشيــف« :وس ـيِّدنا الوالــد t
كذلــك أخــذت عنــه وقــرأت عليــه (القــرآن) ،وســمعت منــه أوَّل (البخــاريِّ ) ،وقــرأت
و(الصفتــي) ،و(الع ِّزيَّــة)»(.)88
عليــه (اآلج ُّروميَّــة) ،و(األلفيَّــة) ،و(األزهريَّــة)،
َّ
وال عجــب أن يقــول معــارصه األمــر شــكيب أرســان :لقــد كان الســيِّد أحمــ ُد
ـا ،وأســتاذًا كب ـرًا ،مــن أنبــل النــاس رجاحـ َ
ح ـرًا جليـ ً
ـة عقــل ،ورسعــة فهــم ،وقــوة
حافظــة( ،)89فهــو ســليل العلمــاء العاملــن واألوليــاء الصالحــن.
()90
ثانيًا� :آثاره العلم َّية
تـ َّ
ـول السـيِّد أحمــد الرشيــف القيــادة عــام (1320هـــ1902/م) ،فنهض بمشــيخة
ـي ،واإليطــايل ِّ يف ليبيــا ،واإلنجليــزيِّ يف
الطريقــة ،وواصــل الجهــاد ضــد الغــزو الفرنـ ِّ
مــر ،فيمــا بعــد.
ُ
وجديــر بالذكــر َّ
أن تلــك املســؤولي ِ
َّات الجســامَ ،واألعبــاء العظــام ،التــي ألقيــت
ـي؛ فــكان يتــولَّ
عــى كاهلــه ،لــم تشــغله عــن اإلرشاف عــى الجانبــن الدعــويِّ والعلمـ ِّ
متابعــة شــبكة الزوايــا املنتــرة يف برقــة وطرابلــس وفـ َّزان ومــر والســودان والحجاز،
ومراقبــة أدائهــا ملهامِّ هــا اإلصالحيَّــة ،كمــا كانــت لــه مشــاركات يف اإلقــراء والتدريــس،
والتصنيــف والتأليــف؛ يقــول كاتبــه الســيِّد عبداملالــك بــن عــيٍَّّ :
إن الســيِّد أحمــ َد كان
يحــبُّ املطالعــة والتأليــف( ،)91ويقــول الـ ُّ
ـزركيلَّ :
إن السـيِّد أحمــد «صنَّــف يف أوقــات فراغه
عـدَّة كتــب»( ،)92ويضيــف د.جــران :أنَّــه «عُ ــرف بعلمــه واســتقامته ،وبتفانيــه يف خدمــة
ً
ً
ً
وتأليفــا ،وجهــادًا واحتســابًا»( ،)93وال
وتصنيفــا
وتدريســا،
اإلســام واملســلمني ،إقــرا ًء
غــرو ،فالس ـيِّد أحمــد – كمــا يقــول األمــر شــكيب أرســان« :-رسيــع الخاطــر ،س ـيَّال
القلــم ،ال يم ـ ُّل الكتابــة» ،وفيمــا يأتــي بيــان ملــا وقفــت عليــه مــن مؤ َّلفاتــه:
م�ؤ َّلفاته املطبوعة:
()94
 .أاألنوار القدسيَّة ،يف مقدِّمة الطريقة السنوسيَّة .
 .ببغية املساعد ،يف أحكام املجاهد(.)95
 .تالد َّرة الفرديَّة ،يف بيان مبنى الطريقة السنوسيَّة املحمَّ ديَّة(.)96
()97
 .ثالفيوضات الربَّانيَّة ،يف إجازة الطريقة السنوسيَّة األحمديَّة اإلدريسيَّة .
م�ؤ َّلفاته املخطوطة:
()98
 .أتجريد األسانيد .
 .بالثبَت الكبري(.)99
 .تالدرر الفريدة ،يف جواهر كالم سادتي املفيدة(.)100
()101
َّ
الوهاج ،بالرحلة املنرية من ا ْلجغبوب إىل التاج .
 .ثالد ُّر الفريد
 .جالشــموس النورانيَّــة العرفانيَّــة اإلرشاقيَّــة ،يف بيــان أعــام الطريقــة السنوســيَّة
اإلدريســيَّة املحمَّ ديَّــة(.)102
 .حالفتوحات امل ِّكيَّة(.)103
 .خفيوضات املواهب امل ِّكيَّة ،بالنفحات الربَّانيَّة املصطفويَّة(.)104
 .دالكوكب الزاهر ،يف سماء مجىل الظالم العاكر(.)105
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َّ
هــذا إىل َّ
يتوقــف أثنــاء مـدَّة هجرتــه الطويلــة التــي بلغــت
ـي لــم
أن نشــاط السـيِّد العلمـ َّ
 15عامً ــا؛ ففــي أثنــاء إقامتــه برتكيــا ( ،)1923_1918وخــال مــروره ببــاد الشــام،
وطيلــة مـدَّة إقامتــه يف أرض الحجــاز وصـ ً
ـول إىل مشــارف اليمــن ( ،)1933_1923اتَّصــل
بــه كثــر مــن العلمــاء وطـ َّ
ـاب العلــم واملريديــن ،طالبــن منــه اإلجــازة؛ منهــم:
َّ
– َّ
انــي ( ،)1962_1884الــذي
عبدالحــي بــن عبدالكبــر الكت
العلمــة الســيِّد :محمَّ ــد
ُّ
ِّ
يقــول« :أروي عــن الس ـيِّد أحمــد الرشيــف مــا لــه ،مكاتبــة مــن األناضــول ،غــر
مــ َّرة»(.)106
َّ
ـايس الفهــريُّ (،)1879-1963
–
والعلمــة الس ـيِّد :عبدالحفيــظ بــن محمَّ ــد الطاهــر الفـ ُّ
حيــث يقــول« :اســتدعيت منــه اإلجــازة العامَّ ــة[ ،و]يف طريقتهــم السنوســيَّة
َّ
ُّ
خاصــة ،فكتــب إيل َّ مــن م َّكــة املك َّرمــة ...يف  18ذي الحجَّ ــة عــام /7[ 1346
السنِّــيَّة
()107
. »]1928 /6
–ومن إخوانه الذين أخذوا منه ،ورووا عنه ،داخل البالد وخارجها:
ـي ( ،)1975_1893كاتبــه
–القــايض :محمَّ ــد عزالديــن بــن إبراهيــم الباجقنــي الطرابلـ ُّ
الخـ ُّ
ـاص.
ُّ
الخاص.
الربعيص ( ،)1987_1887وكيله
–املجاهد :صالح محمَّ د بو عرقوب
ُّ
ُّ
الخاص.
الدريس ( ،)1997_1900كاتبه
–عبداملالك بن عبدالقادر بن عيل ٍّ
ُّ
–الشيخ :محمَّ د بن عبدالله املوهوب الزويُّ  ،خليفته بزاوية املدينة.
الهوني (.)2000_1900
–شيخ مشايخنا :مختار بن مازن
ُّ
الرشيفي (.)2010_1890
–شيخنا :محسن رويفع بوخرضة
ُّ
َّ
اني (.)2018_1917
–السيِّد :إدريس بن محمَّ د بن جعفر الكت ُّ
َّ
اني (.)1918-
ت
الك
عبدالحي
–شيخنا ،السيِّد :عبدالرحمن بن
ُّ
ِّ
َّ
اني (.)1920-
–السيِّد :محمَّ د الفاتح بن محمَّ د م ِّك ٍّي الكت ُّ
ً
لصيقا به (ق َّراية الحزب):
ومن تالمذته اآلخذين عنه من طابور الط َّلبة الذي كان
 –الشيخ :عبدالسالم املرتيض فركاش (شيخ زاوية املدينة).
 –الشيخ :أحمد موىس.
 –الشيخ :صالح املسماريُّ .
 –الحاجّ  :عبدالرحمن الصويريّ .
عبدالنبي العبيديَّ .
 –
ِّ
 –عبداللطيف العبيديَّ .
 –أحمد العابديَّة.
ال�سنو�سي
املطلب الثالث :عهد ال�س ِّيد حم َّمد �إدري�س
ِّ
�أو ًَّل� :سريته العلم َّية
يف واحــة الجغبــوب ،ويف يــوم الجمعــة ،العرشيــن مــن شــهر رجــب 1307ه12/
مــارس 1890م ،وُلــد السـيِّد محمَّ ــد إدريــس بــن السـيِّد محمَّ ــد املهــديِّ بــن السـيِّد محمَّ د
ـنويس ،واهتــ َّم والــده برتبيتــه تربيــة صالحــة ،فبــدأ بتحفيظــه القــرآن
بــن عــي ٍّ السـ
ِّ
َّ
الكريــم بنفســه مــع دخولــه يف سـ ِّ
ـن الســابعة ،وملــا كان يف التاســعة انتقــل معــه إىل
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واداي ،وهنــاك -وتحديــدًا يف زاويــة ُقــرو -ختــم القــرآن الكريــم عــام 1318ه1900/م،
ث ـ َّم بــدأ يف ِّ
تلقــي مبــادئ العلــوم عــى أيــدي كبــار علمــاء اإلخــوان.
وبعــد رحيــل والــده عــام 1902م كفلــه ابــن عمِّ ــه الســيِّد أحمــد الرشيــف،
فاســتم َّر يف تحصيــل العلــوم ،فتلمــذ ملجموعــة مــن أفاضــل العلمــاء يف زاويــة التــاج،
َّ
ـايس،
ـي،
ـي الفـ ُّ
والعلمــة العربـ ُّ
أشــهرهم :الس ـيِّد أحمــد الرشيــف ،والس ـيِّد أحمــد الريفـ ُّ
ـي بــن محمَّ ــد بــن إبراهيــم
العربـ
وخالــه الســيِّد أحمــد بــن أحمــد بوســيف ،والســيِّد
ُّ
َّ
َّ
الغمــاريُّ  ،والســيِّد حســن السـ
فتلقــى القــراءات ،واملوطــأ ،والصحيحــن،
ـنويس(،)108
ُّ
َّ
ـافعي ،وغــر ذلــك مــن كتــب اللغــة
ـ
للش
م
واأل
ـد،
ـ
وأحم
والســنن ،ومســندي أبــي حنيفــة
ِّ
()109
َّ
وتحصــل عــى إجــازات عــدَّة .
والفقــه والحديــث والتفســر والتاريــخ،
َّ
ومــا إن دخــل يف سـ ِّ
ـن الشــباب حتَّــى رســم لنفســه خطــة علميَّــة؛ فاهتـ َّم بتكوين
َّ
خاصــة أصبحــت يف طليعــة املكتبــات العربيَّــة ،وكان يحــبُّ العلمــاء ويج ُّلهــم،
مكتبــة
َّ
خاصــة ،ويحيطهــم بعطفــه
ويكــر مــا يف صدورهــم مــن العلــم ،وينزلهــم منــه منزلــة
وكرمــه ،وكانــت أحــبَّ العلــوم إليــه علــو ُم الحديــث الرشيــف ،وعل ـ ُم التاريــخ ،واألدب،
والسياســة ،وكان كثــر املطالعــة ،ال يتحـدَّث كثـرًا وال يــديل يف موضــوع َّإل بعــد تدقيــق
وتمحيــص ،ث ـ َّم يأتــي بالحجــج الدامغــة والرباهــن القاطعــة ،تــارة مــن كتــاب اللــه،
ومـ َّرة مــن الحديــث الرشيــف ،وحينًــا مــن أقــوال الســلف الصالــح وأئمَّ ــة املســلمني(.)110
ثانيًا :احلركة العلم َّية يف عهده
عهد الإمارة:
بعــد عــام 1916م تـ َّ
ـول الس ـيِّد محمَّ ــد إدريــس زمــام األمــور يف ظــروف دوليَّــة
َّ
وإقليميَّــة ومح ِّليَّــة شــديدة القســوة ،ولكنــه اســتطاع أن يقــود قبائــل برقــة بحكمــة
ِّ
يحقــق مــا
وسياســة وحــزم ،ودخــل يف مفاوضــات مــع بريطانيــا وإيطاليــا لكــي
يســتطيع مــن املكاســب لشــعبه وبــاده ،ويف تلــك الظــروف الحالكــة لــم يســمح السـيِّد
محمَّ ــد إدريــس باملســاومة عــى الزوايــا السنوســيَّة والعمليَّــة التعليميــة ،فــكان مــن
بــن بنــوده أحــد االتِّفاقــات:
ً
 –«بقــاء جميــع الزوايــا السنوســيَّة التــي ســيطر عليهــا االيطاليُّــون ســابقا ،تحــت
ـنويس.
النفــوذ السـ
ِّ
 –تُعفى جميع الزوايا السنوسيَّة وممتلكاتها من الرسوم والرضائب...
 –تدريــس القــرآن الكريــم ،وأصــول الديــن ،يف املــدارس واملســاجد الليبيَّــة الواقعــة
الســنويس»(.)111
ضمــن مناطــق النفــوذ
ِّ
ـنويس حكومــة وطنيَّــة فعليَّــة عاصمتهــا أجدابيــة
و َّملــا أقــام األمــر ادريــس السـ
ُّ
عــام  ،1917كان التعليــم يف أوَّل أوَّليَّاتــه وطليعــة اهتماماتــه؛ فكانــت بأجدابيــة مدرســة
قرآنيَّــة كــرى ،نهجــت نهــج زاويــة الجغبــوب ،وكان شــيخها األكــر الحــاجُّ طاهــر
ـي ،وأحمــد بــن مــوىس الســيويُّ .
املراكــيُّ  ،ومعــه ســعد املنفـ ُّ
وجلــس بمســجد أجدابيــة الكبــر فطاحــل العلمــاء الذيــن تخ َّرجــوا يف زاويــة
الجغبــوب؛ لتدريــس اللغــة والفقــه والتفســر والحديــث والرياضيَّــات والفلــك وغريهــا،
ـي ،واملختــار
وكان مــن هــؤالء الشــيوخ؛ أحمــد بــن إدريــس األشــهب ،وســليمان الحوتـ ُّ
الهونــي ،وعبدالعزيــز العيســاويُّ ،
الغدامــي ،وحامــد بــركان الرشيــف ،وعبدالعزيــز
ُّ
ُّ
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وع ـي ٌّ املحجــوب ،ومحفــوظ الورفـ ِّ
ـيُّ ،وكان النــاس مقبلــن عــى حلقــات العلــم ،حيــث
تبــدأ بعــد الســاعة التاســعة صباحً ــا وتســتم ُّر إىل الظهــر ،ومــن بعــد صــاة العــر 
إىل العشــاء ،وكان الطلبــة ُّ
ٌ
طبقــات األعيــان
يلتفــون حــول الشــيوخ ،وخ ْلــف هــؤالء
َّ
والوجهــاء والكثــر مــن ضبَّــاط الجيــش ،يســتمعون إىل الوعــظ واإلرشــاد ،ويتلقــون
دروس العلــم ،وانتــرت مــدارس قرآنيَّــة أخــرى بدواخــل البــاد وبجميــع املراكــز(.)112
ورشع األمــر يف بنــاء مدرســة عــى الطــراز الحديــث ،أرادهــا أن تكــون ك ِّليَّــة ،ووضــع
حجــر األســاس لهــا يف حفــل كبــر ضــ َّم الكثــر مــن رجــال الســلطة واألعيــان
والوجهــاء ،وألقيــت يومــذاك الخطــب والقصائــد ،وتـ َّم بناؤهــا وتنســيقها ،وجُ لبــت لهــا
الكتــب والوســائل التعليميَّــة ،وبــدأ تســجيل أســماء التالميــذ الذيــن سينتســبون إليهــا،
وج ُّلهــم مــن تالميــذ املدرســة القرآنيَّــةَّ ،إل َّ
أن اإليطاليِّــن بعــد احتاللهــم أجدابيــة عــام
1923م اتَّخذوهــا مركـ ًزا لضبَّــاط الطــران ،ويف عــام 1927م اتُّخــذت ناديًــا للضبَّــاط ،ويف
ً
ـتوصفا مدنيًّــا ،وبقيــت هكــذا إىل عــام 1942م حيــث نســفها
ســنة 1930م جُ علــت مسـ
()113
األملــان ،وصــارت أثـ ًرا بعــد عــن .
وبعــد انتهــاء الحــرب ،وعودتــه إىل الوطــن ،وتحديـدًا يف ســنة  ،1945بــادر األمــر
إدريــس بإنشــاء الئحــة لتنظيــم الزوايــا السنوســيَّة؛ لتســتأنف أداء مهمَّ تهــا الدعويَّــة
والتعليميَّــة(.)114
عهد اململكة:
اتَّجــه امللــك الس ـيِّد إدريــس -بعــد أن انتزعــت البــاد اســتقاللها يف  24ديســمرب 
1951م -إىل رعايــة آثــار جـدِّه األســتاذ األكــر  ،tفجعــل مــن الزاويــة األ ِّم نــواة لجامعــة
َّ
تفضــل
إســاميَّة كــرى؛ ففــي يــوم األحــد  12ربيــع األوَّل 1372هـــ 30/نوفمــر 1952م
ـي ،الــذي أطلــق عليــه اســم جــدِّه ،اإلمــام
يف احتفــال كبــر -بافتتــاح املعهــد الدينـ ِِّّ
ـنويس ،وتو َّلــت إدارتَــه واإلرشاف
ـ
الس
ي
ـ
ع
ـن
املؤســس ،األســتاذ األكــر :الس ـيِّد محمَّ ــد بـ
ٍّ
ِّ
ـي أصبــح املعهــد
عليــه نظــارة املعــارف حتَّــى عــام 1955م ،حيــث صــدر مرســوم ملكـ ٌّ
بمقتضــاه مسـ ًّ
ـتقل يف إدارتــه وميزانيَّتــه ،تحــت إرشاف مجلســه األعــى ،برئاســة شــيخ
املعهــد.
ويف عــام 1956م صــدر قــرار يخــوِّل شــيخ املعهــد فتــح فــروع يف الواليــات
الثــاث (برقــة ،وطرابلــس ،وف ـ َّزان) ،ويف ينايــر 1957م انض ـ َّم إىل إدارتــه معهــد س ـيِّدي
عبدالســام األســمر بزليتــن ،ومعهــد أحمــد باشــا بطرابلــس ،ويف  10يونيــو 1960م
ـي بواليــة ف ـ َّزان ،وهكــذا ســار (معهــد الس ـيِّد محمَّ ــد بــن
افتُتــح معهــد ســبها الفرعـ ُّ
ـي) نحــو التطــوُّر بخ ً
طــى واســعة؛ ففــي العــام 1961م افتُتــح
عــي ٍّ السـ
ِّ
ـنويس الدينـ ُّ
ـي ،ومعهــد الزاويــة الغربيَّــة ،كالهمــا يف واليــة طرابلــس،
معهــد غريــان بالجبــل الغربـ ِّ
ومعهــد درنــة بواليــة برقــة.
وهكــذا أخــذت الفــروع تنتــر يف شــتَّى واليــات اململكــة الليبيَّــة املتَّحــدة،
وبجانبهــا املــدارس القرآنيَّــة؛ لتكــون روافــد تغذِّيهــا بالطـ َّ
ـاب مــن حفظــة القــرآن
ـاب املســجَّ لني يف مختلــف الفــروع بمــا فيهــم طـ َّ
الكريــم ،وقــد بلــغ مجمــوع الطـ َّ
ـاب
املــدارس القرآنيَّــة عــام 1961م قرابــة  4500طالــب.
ـي تضمَّ ن
ـ
ملك
ـوم
ـ
مرس
ـدر
ـ
ص
1961م،
ويف  19جمــادى األوىل 1381هـــ 29/أكتوبــر
ٌّ
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إعــادة تنظيــم املعاهــد الدينيَّــة تحــت لــواء جامعــة إســاميَّة كــرى يكــون نواتهــا
ـي) ،وض ـ َّم املعاهــد الفرعيَّــة واملــدارس
(معهــد الس ـيِّد محمَّ ــد بــن ع ـي ٍّ السـ
ِّ
ـنويس الدينـ ُّ
واألقســام التابعــة لهــذا املعهــد إىل الجامعــة الجديــدة ،وتكــون لهــا شــخصيَّة اعتباريَّــة
ـنويس اإلســاميَّة) ،يكــون
مســتق َّلة ،وســمِّ يت( :جامعــة الســيِّد محمَّ ــد بــن عــي ٍّ السـ
ِّ
مق ُّرهــا مدينــة البيضــاء ،ويتـ َّ
ـول إدارتهــا شــيخ الجامعــة الــذي يُعـ َّ
ـي،
ـن بمرســوم ملكـ ٍّ
واملجلــس األعــى للجامعــة(.)115
كمــا أصــدر يف  27شــعبان 1382ه 23/ينايــر 1963م مرســومً ا ملكيًّــا ،يقــي 
ُّ
وينــص يف
بإنشــاء هيــأة مســتق َّلة ،أُطلــق عليهــا اســم (إدارة الزوايــا السنوســيَّة)،
مادَّتــه األوىل عــى َّ
َّ
مؤسســة مســتق َّلة ذات شــخصيَّة اعتباريَّــة،
أن «الزوايــا السنوس ـيَّة
مــن أغراضهــا نــر الدعــوة السنوس ـيَّة والتعاليــم اإلســاميَّة ،وذلــك بتحفيــظ القــرآن
الكريــم ،وبـ ِّ
ـث روح املــودَّة بــن املســلمني»(.)116
الســنويس للمؤسســات
ومــن دالئــل االهتمــام الكبــر الــذي يوليــه إدريــس
ُّ
العلميَّــة ،أنَّــه حــر بنفســه افتتــاح إدارة الجامعــة ومكتبتهــا ،وسـ َّلم شــهادات ألوائــل
الطـ َّ
ـاب.
ُ
وبفضــل توجيهاتــه خ ِّ
صــص قســم كبــر مــن ميزانيَّــة الجامعــة الســترياد
الكتــب ،حتَّــى امتــأت املكتبــة عــى اتِّســاعها باملج َّلــدات ،وأُلحــق بهــا قســم للتجليــد،
وآخــر للطباعــة والنــر ،وشــجَّ عت الجامعــة أســاتذتها عــى التأليــف ،ك ٌّل يف مجــال
ُّ
تخصصــه مــن العلــوم ،حتَّــى بلغــت مطبوعــات الجامعــة مئــات املصنَّفــات يف شــتَّى
العلــوم.
ويف عــام 1965م أنشــئ قســم للدراســات العليــا بالجغبــوب ،وزوِّد بواحــدة مــن
أزخــر املكتبــات يف شـتَّى املعــارف ،و ُرصــدت مكافــآت للطـ َّ
ـاب الدارســن بــه زيــادة عــى
مرتَّباتهــم؛ تشــجيعً ا لهــم عــى التفـ ُّرغ للــدرس والبحــث.
ُ
وفتــح املجــال للجامعــة لتوجيــه دعــوات لكبــار العلمــاء يف أطــراف العالــم
لطلبهــا ومو َّ
ـامي ،ليحــارضوا يف مد َّرجــات الجامعــة َّ
ظفيهــا وهــواة الثقافــة مــن
اإلسـ ِّ
ِّ
أبنــاء الشــعب ،فقــدم إىل ليبيــا ودرج عــى أديــم البيضــاء كبــار العلمــاء واملفكريــن مــن
أرجــاء الدنيــا َّ
كافــة ،حتَّــى مــن املســترشقني ،وطيلــة م ـدَّة حيــاة الجامعــة لــم يكــن
ُ
ُ
يخلــو أســبوع مــن محــارضة تحشــد لهــا الطاقــات ،وتف ـ َّرغ األفــكار.
ـامي) ،املج َّلــة العلميَّــة الفصليَّــة التــي صــدر
خــ ِّل عنــك (مج َّلــة الهــدي اإلسـ
ِّ
منهــا حــوايل  70عــددًا ،بــن عامــي  ،1978_1962والتــي تعـ ُّد يف ذاتهــا مدرســة متكاملــة
تق ـدِّم األفــكار النافعــة واآلداب والدراســات االجتماعيَّــة والتاريخيَّــة ،وكانــت تســتقبل
مقــاالت مــن ك ِّل مف ِّكــر أو فيلســوف أو عالــم.
وبلغــت الجامعــة الليبيَّــة غايـ َ
َّ
ـة ُّ
توهجهــا ،ويكفــي أنــه حــارضت يف قاعاتهــا
ـوقي ،وعبدالرحمــن بــدوي ،ومحمــود شــيث خ َّ
طــاب،
أســماء المعــة كـــ :عُ مــر الدسـ ُّ
ومحمَّ ــد الفاضــل بــن عاشــور ،وعثمــان الكعَّ ــاك ،وعبدالكريــم الخ َّ
ـي ،والصــادق
طابـ ُّ
عرجــون ،وعبدالحليــم محمــود .وتخ ـ َّرج فيهــا الرجــال الذيــن خدمــوا الوطــن وأكملــوا
َّ
مؤسســاته طيلــة عقــود الســتينيَّات والســبعينيَّات والثمانينيَّــات مــن القــرن
تكويــن
املــايض.
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لقــد كان الس ـيِّد محمَّ ــد إدريــس -رحمــه اللــه -أم ـرًا ومل ـ ًكا ،نص ـرًا للعلــم والتعليــم،
ولذلــك قــام بتوجيــه شــعبه منــذ تحريــر البــاد نحــو التع ُّلــم والتعليــم ،ولنســتمع إليــه
وهــو يقــول« :إذا مــا أراد املســلمون أن يصلحــوا مــا فســد مــن أحوالهــم ،فلريجعــوا إىل
ـي األمــم وســعادة الحيــاة ومدنيَّتهــا ،ولــن تتبـدَّد
روح اإلســام؛ ألنَّــه أكثــر موافقــة لرقـ ِّ
()117
هــذه الغياهــب املظلمــة َّإل بنــور العلــم» .
ـي ومــادِّيٍّ  ،أمَّ ــا
ومــن مقوالتــه الرائــدة« :والعمــل اإلصالحـ ُّ
ـي عــى وجهــن :دينـ ٍّ
ً
ـي فهــو تحريــر الفكــر مــن قيــود التقليــد ،واعتبــار الديــن صديقــا للعلــم وحاكمً ــا
الدينـ ُّ
عليــه»(.)118
وقــال مبيِّنًــا َّ
أن التع ُّلــم نــوع مــن أنــواع الجهــاد يف ســبيل اللــه« :أيُّهــا العــرب،
ً
َّ
اتَّحــدوا ،وكونــوا كالبنيــان املرصــوص يشــ ُّد بعضــه بعضــا ،فــإن الواجــب املقــدَّس
يدعوكــم أن توحِّ ــدوا صفوفكــم ،وأن تجاهــدوا جميعً ــا يف ســبيل الــذود عــن حيــاض
بالدكــم ودينكــم ،وليــس الجهــاد هــو القتــال فحســب ،بــل َّ
إن أوَّل الجهــاد هــو أن
تعرفــوا معنــى األخـوَّة العربيَّــة وتوحيــد الســبيل ،ثـ َّم تدافعــوا بــك ِّل مــا اســتطعتم ك َّلمــا
أمكنكــم الدفــاع ،وأوَّلــه باليــد ،وليــس معنــى ذلــك هــو إشــها َر الســاح فقــط ،ولكنَّــه
التع ُّلــم ،تع ُّلــم ك ِّل مــا يمكــن أن تتفوَّقــوا( )119بــه مــن الصنائــع ،وباللســان؛ أي ببــذل
ك ِّل مــا أوتيتــم مــن النصيحــة واإلرشــاد ،وبالقلــم؛ أي بتأســيس الصحــف وارتباطهــا
ببعضهــا لتوحيــد الفكــرة وتوجيــه الــرأي العــامِّ ،وبعمــل املالجــئ واملستشــفيات للفقراء
َّ
للمؤسســات األجنبيَّــة التــي قــد
واليتامــى واملــرىض؛ حتَّــى ال يُضط ـ ُّروا( )120إىل االلتجــاء
تـ ُّ
ـدس لهــم السـ َّم يف الدســم مــن عقائــد دخيلــة ،ومذاهــب فاســدة مفســدة ،ثـ َّم إنشــاء
()121
املــدارس الوطنيَّــة ،وتشــجيع التجــارة الوطنيَّــة ،واالكتفــاء بمصنوعــات البــاد» .
وبإجمــال ،فـ َّ
ـنويس –عــى قِ ــره -تحتــاج إىل
ـإن النهضــة العلميَّــة يف عهــد إدريــس السـ
ِّ
َّ
خاصــة يكشــف عــن اإلنجــازات العلميَّــة فيهــا.
توثيــق ودراســة
اخلامتة
َّ
توصلت إليه الدراسة يف النقاط اآلتية:
يف الخاتمة يمكن تلخيص ما
َّ 1.
أن بيئــة ابــن األســتاذ االكــر كانــت بيئــة علميَّــة؛ ولذلــك كانــت نشــأته علميَّــة
ُّ
رشعيَّــةَّ ،
وأن التعلــم والتعليــم كانــا أهــ َّم قواعــد الدعــوة السنوســيَّة اإلصالحيَّــة،
وأُوىل ركائزهــا؛ حيــث كان يــرى َّ
أن ك َّل مهمَّ ــة تنويريَّــة عظمــى ال بـ َّد مــن االســتعداد
َّ
يتنقــل مــن مدرســة إىل أخــرى ،ومــن بلــد إىل
لهــا بالعلــم وبالرجــال؛ لــذا رأينــاه
َّ
آخــر ،طيلــة أكثــر مــن  20ســنة ،تلقــى خاللهــا عــرات العلــوم ،وأخــذ عــن مئــات
العلمــاء ،ودوَّن أســانيدهم يف مختلــف الكتــب وشــتَّى العلــوم ،وانتقــى خاللهــا
أفاضــل الرجــال الذيــن سيســاندونه يف مهمَّ تــه الدعويَّــة والتعليميَّــة.
2.أخــذ األســتاذ األكــر العلــم عــن أفاضــل الشــيوخ ،وتبحَّ ــر يف معرفــة الطــرق
ُّ
التفقــه يف ســائر العلــوم النقليَّــة ،والعلــوم العقليَّــة ،حتَّــى
الصوفيَّــة ،إىل جانــب
أجيــز مــن قِ بــل أســاتذته ،وصــار مد ِّر ً
ســا بالجامــع الكبــر بمدينــة فــاس ،ونــال
لقــب (املشــيخة الكــرى) ،ثـ َّم رأى َّ
أن يف اإلقامــة بم َّكــة فرصــة للقــاء كبــار علمــاء
ـامي واألخــذ عنهــم ،فيمَّ ــم وجهــه شــطر الحجــاز.
العالــم اإلسـ
ِّ
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َّ 3.
ـنويس ملــر ألهمتــه رؤيــة جديــدة ومهمَّ ــة يف اإلصــاح؛ حيــث
أن زيــارة ابــن السـ
ِّ
َّ
أيقــن أنــه يف حاجــة ملحَّ ــة إىل تحصيــل علــوم كثــرة غــر العلــوم العقليَّــة والنقليَّــة
التــي َّ
تلقاهــا ،واقتنــع َّ
أن تفــوُّق أوربَّــا يف الصناعــة والفنــون الحربيَّــة هــو وليــد
العلــم.
ـايس ،بالــغ األثــر يف شــخصيَّة
4.كان لألســتاذ السـيِّد أحمــد بــن إدريــس العرائــيِّ الفـ ِّ
ً
منعطفــا مهمًّ ــا يف معرفتــه وتصوُّفــه بعدمــا أخــذ
ـنويس؛ حيــث شــ َّكل
ابــن السـ
ِّ
عنــه الطريقــة اإلدريسـيَّة املحمَّ ديَّــة ،وأجــازه وألــحَّ عليــه أن يقــوم مقامــه يف داللــة
الخلــق عــى اللــه.
الســنويس الجغبــوب (كــرى الزوايــا السنوســيَّة) ليكــون جامعــة
5.أســس ابــن
ِّ
َّ
َّ
يتأسســون يف (الزوايــا الصغــرة) ،ومــن يتميَّــز منهــم
علميَّــة ،فــكان الطــاب
ينتقــل إىل زاويــة الجغبــوب ،حيــث ال يقتــر الربنامــج عــى حفــظ القــرآن الكريــم
وبعــض املتــون العلميَّــة ،بــل يتعــدى ذلــك إىل أهـ ِّم تع ُّلــم العلــوم العقليَّــة والنقليَّــة،
مــن تفســر ،وحديــث ،وفقــه ،وأصــول ،وفرائــض ،وتصــوُّف ،وتوحيــد ،ومنطــق،
ونحــو ،ورصف ،وبالغــة ،وأدب.
ِّ
6.ومــن بني املتــون والكتــب املق َّررة :يف الــرف والنحــو والبالغــة :العزيَّــة ،واآلج ُّروميَّة،
ـي
واألزهريَّــة ،واأللفيَّــة بــرح ابــن عقيــل ،والجوهــر املكنــون .ويف الفقــه :ابــن تركـ ٍّ
ـي عــى العشــماويَّة ،وابــن عــارش بــرح ميَّــارة ،ورســالة ابــن
بحاشــية الصفتـ ِّ
ـي ،ومختــر خليــل بــرح الدرديــر .ويف الحديــث :مو َّ
طــأ اإلمــام
أبــي زيــد القريوانـ ِّ
مالــك ،وصحيــح البخــاريِّ  ،وبلــوغ املــرام مــن أد َّلــة األحــكام .وممَّ ــا كان يُــد َّرس
ً
أيضــا :الــردة ،وبانــت ســعاد ،والزينبيَّــة ،ومنظومــة األســتاذ األكــر يف النفــوس،
وغريهــا مــن القصائــد التصوُّفيَّــة.
ـي املذهــب إىل
ـي عــى يــد مشــايخه ،وظ ـ َّل مالكـ َّ
7.درس األســتاذ األكــر الفقــه املالكـ َّ
ً
مخالفــا فيهــا مشــهور
آخــر حياتــهَّ ،إل أنَّــه اجتهــد يف عــدد مــن املســائل يف الصــاة
املذهــب ،وهــذه املســائل هــي( :رفــع اليديــن ،القبــض ،ســكوت املصـ ِّ
ـي يف ثالثــة
مواضــع ،االســتعاذة ،البســملة ،التأمــن ،التكبــر يف القيــام مــن الثانيــة ،الســام،
ُّ
والتوســط).
القنــوت ،تطويــل الصــاة وتقصريهــا
َّ
8.يتجـ َّ
ـى يف كثــر مــن عبــارات األســتاذ األكــر أنــه انتهــج منهجً ــا تربويًّــا راشــدًا
اســتمدَّه مــن كتــاب اللــه وس ـنَّة رســوله  rومــن خربتــه بالطــرق الصوفيَّــة التــي
َّ
وتلقاهــا بأســانيدها ،ونســتطيع القــول َّ
ـنويس قــد أحــدث
أن ابــن السـ
درس ج َّلهــا
ِّ
ثــورة تنويريَّــة يف عالــم التصــوُّف؛ فلــم يقبــل الصوفيَّــة عــى إطالقهــا ،ولــم
يرفضهــا بالجملــة ،بــل قادهــا بخطــام الكتــاب والســنَّة.
9.لــم تقــف السنوس ـيَّة عنــد ح ـ ِّد محاربــة الجهــل ونــر العلــم ،بــل تجــاوزت ذلــك
ـي بطرائــق التدريــس ،مــن خــال رؤيــة
إىل محاولــة تطويــر أســاليب التعليــم ،والرقـ ِّ
تربويِّــة وفلســفة تعليميِّــة َّ
تلقاهــا األســتاذ األكــر عــن مشــايخه ،وســار عليهــا
خلفــاؤه مــن بعــده.
ً
	10.احتــوت املكتبــة السنوس ـيَّة التــي اســتغرق جمعهــا قرنــا مــن الزمــان ،أكثــر مــن
 8000مج َّلــد ،يف مختلــف العلــوم ،مــن تفســر وحديــث وتوحيــد وفلســفة وتصـوُّف
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وفقــه وأصــول وتاريــخ وشــعر وفلــك ،وغــر ذلــك مــن كتــب العلــوم املعقولــة
والعلــوم املنقولــة .بقــي منهــا –بعــد مــا حـ َّل بالبــاد مــن حــروب ونكبــات ،ونهــب
وســلب -أق ـ ُّل مــن  1000مخطــوط.
َّ
وتوصلــت الدراســة
	11.اختلــف املؤ ِّرخــون يف عــدد الكتــب التــي أ َّلفهــا األســتاذ األكــر،
َّ
املحقــق ،ومنهــا املطبــوع
إيل أنَّــه تــرك واحـدًا وسـتِّني مؤ َّل ًفــا يف شـتَّى العلــوم ،منهــا
طبعــة حجريَّــة ،ومنهــا املخطــوط ،ومنهــا املفقــود.
	12.لــم يقتــر التعليــم يف زاويــة الجغبــوب عــى ِّ
تلقــي العلــوم العقليَّــة والنقليَّــة ،بــل
تعدَّاهــا إىل تعليــم املهــن والحِ ــرف والصناعــات؛ كالبنــاء والنجــارة والحــدادة والغــزل
والتجليــد ،وصناعــة البــارود وصيانــة األســلحة.
	13.نشــأ الخليفــة األوَّل للطريقــة السنوســيَّة الســيِّد محمَّ ــد املهــديُّ يف بيئــة والــده
العلميَّــة ،فأدخــل ال ُكتَّــاب وهــو ابــن خمــس ســنني ،وبعــد أن حفــظ القــرآن رشع يف
ِّ
تلقــي العلــوم ،و َّملــا َّ
حصــل الــازم لــه مــن ســائر العلــوم العقليَّــة والنقليَّــة ،أجــازه
مشــايخه يف جميــع مــا أجازهــم بــه والــده األســتاذ األكــر.
	14.يف املـدَّة التــي اضطلــع فيهــا السـيِّد املهديُّ بعــبء قيــادة الطريقة ،اســتكمل مســرة
والــده الدعويَّــة اإلصالحيَّــة ،فانتــرت الزوايــا داخــل أرايض الوطــن وخارجهــا ،وأوىل
خاصــة؛ فك ـوَّن (مجلســه الخـ َّ
َّ
ـاص) مــن ث َّلــة مــن كبــار
ـي عنايــة
الجانــب العلمـ َّ
علمــاء اإلخــوان املقيمــن يف الجغبــوب ،وحــرص عــى متابعــة العمليَّــة التعليميَّــة
بنفســه ،وكانــت أســماء الطلبــة الناجحــن كانــت تُعــرض عليــه؛ ليتـ َّ
ـول بنفســه
االحتفــاء بهــم وتهنئتهــم ،كمــا أنَّــه ســار عــى منــوال والــده يف حـ ِّ
ـث اإلخــوان عــى
ـي.
التعليــم املهنـ ِّ
	15.تكــوَّن الســيِّد أحمــد الرشيــف -الخليفــة الثانــي للطريقــة -يف طــور اإلعــداد،
باإليمــان والصــاح ،وكــرع مــن حيــاض املعرفــة والعلــم ،وبعــد إتقانــه حفــظ
القــرآن الكريــم أخــذ يف ِّ
تلقــي أوَّليَّــات العلــوم ،إىل أن غــدا يف شــبابه متض ِّلعً ــا مــن
العلــم ،متشــبِّعً ا بالرتبيــة الروحيَّــة والتهذيــب الصــويف ِّ.
إن تـ ِّ
	َّ 16.
ـول الســيِّد أحمــد الرشيــف مشــيخة الطريقــة وقيــادة حركــة الجهــاد ،لــم
ـي يف شــبكة الزوايــا السنوســيَّة،
يشــغله عــن متابعــة الجانبــن الدعــويِّ والعلمـ ِّ
َّ
كمــا كانــت لــه مشــاركات يف اإلقــراء والتدريــس ،والتصنيــف والتأليــف ،حيــث ألــف
َّ
ـي أثنــاء مـدَّة هجرتــه الطويلــة ،حيــث
حــوايل  12كتابًــا .ولــم
يتوقــف نشــاطه العلمـ ُّ
اتَّصــل بــه كثــر مــن العلمــاء وطـ َّ
ـاب العلــم واملريديــن ،طالبــن منــه اإلجــازة مــن
رشق البــاد وغربهــا.
ـنويس ،عــى
	17.ســار الخليفــة الثالــث للطريقــة السنوسـيَّة ،السـيِّد محمَّ ــد إدريــس السـ
ُّ
ســنن أســافه ،فختــم القــرآن الكريــم وهــو يف سـ ِّ
ـن العــارشة ،بزاويــة قــرو ،ث ـ َّم
رشع يف ِّ
تلقــي مبــادئ العلــوم عــى أيــدي كبــار علمــاء اإلخــوان .ومــا إن دخــل يف
سـ ِّ
َّ
خاصــة أصبحــت يف طليعــة املكتبــات
ـن الشــباب حتَّــى اهت ـ َّم بتكويــن مكتبــة
َّ
العربيَّــة ،هــذا إىل أن مجلســه كان ال يخلــو مــن أهــل العلــم والفكــر واألدب.
	18.أَوىل الس ـيِّد إدريــس الحركــة العلميَّــة اهتمامً ــا واضحً ــا؛ ففــي أحلــك الظــروف لــم
يســمح بالتفــاوض عــى الزوايــا السنوســيَّة والعمليَّــة التعليميَّــة ،ويف أجدابيــة
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(عاصمــة الحكومــة الوطنيَّــة) أنشــأ مدرســة قرآنيَّــة كــرى ،نهجــت منهــج زاويــة
الجغبــوب ،ث ـ َّم رشع األمــر يف بنــاء مدرســة عــى الطــراز الحديــث .وبعــد انتهــاء
الحــرب ،بــادر بإنشــاء الئحــة لتنظيــم الزوايــا السنوســيَّة عــام 1945م .و َّملــا أن
انتزعــت البــاد اســتقاللها افتتــح املعهــد الدينــي عــام 1952م .ويف 1956م افتتحــت
ملكــي
فــروع للمعهــد يف الواليــات الثــاث .ويف كتوبــر 1961م ،صــدر مرســوم
ٌّ
تضمَّ ــن إعــادة تنظيــم املعاهــد الدينيَّــة تحــت لــواء (جامعــة الســيِّد محمَّ ــد بــن
ـي يقــي 
عــي ٍّ السـ
ِّ
ـنويس اإلســاميَّة) ،كمــا صــدر يف ينايــر 1963م مرســوم ملكـ ٌّ
بإنشــاء (إدارة الزوايــا السنوسـيَّة) .ثـ َّم أنشــئ قســم للدراســات العليــا بالجغبــوب.
ـامي ،ليحــارضوا يف مد َّرجــات الجامعة.
ودعــي كبــار العلمــاء يف أطــراف العالــم اإلسـ ِّ
وبالجملــة فـ َّ
ـنويس –عــى قِ ــره -تحتــاج
ـإن النهضــة العلميَّــة يف عهــد إدريــس السـ
ِّ
َّ
خاصــة تكشــف عــن اإلنجــازات العلميَّــة فيهــا.
إىل توثيــق ودراســة
وختامً ــا تــويص الدراســة بإعــادة تفعيــل دور الزوايــا السنوسـيَّة لكــي تتم ِّكــن مــن أداء
رســالتها التعليميَّــة والثقافيَّــة مــن جديــد ،وتســهم يف نــر املحبَّــة واأللفــة والتســامح،
ـطي الــذي خ َّ
طتــه يــد األســتاذ األكــر
بالحكمــة واملوعظــة الحســنة ،وَفــق النهــج الوسـ ِّ
َّ
مؤسســات الدولــة يف
الســنويس  ،tولتقــف بجانــب باقــي
الســيِّد محمَّ ــد بــن عــي ٍّ
ِّ
مواجهــة تيَّــارات الغل ـ ِّو والتط ـ ُّرف التــي أخــذت تغــزو البــاد مــن هنــا وهنــاك ،وتبـ ُّ
ـث
خطــاب الكراهيــة ،وتمــارس العنــف واإلرهــاب ،كمــا نـ َّ
ـي الصــادر يف
ـص املرســوم امللكـ ِّ
 23ينايــر 1963م ،والقــايض بإنشــاء (إدارة الزوايــا السنوسـيَّة) ،يف مادَّتــه األوىل« :الزوايــا
َّ
مؤسســة مســتق َّلة ذات شــخصيَّة اعتباريَّــة ،مــن أغراضهــا نــر الدعــوة
السنوســيَّة
ِّ
السنوســيَّة ،والتعاليــم اإلســاميَّة ،وذلــك بتحفيــظ القــرآن الكريــم ،وبــث روح املــودَّة
بــن املســلمني».
الهوام�ش :
اني ،1967 ،ص .)237
  - 1يُنظر( :الدجَّ ُّ
اني ،1967 ،ص .)237
( - 2الدجَّ ُّ
 - 3يُنظر( :بن عيل ،1966 ،مج  ،1ص ص .)11 ،10
اني ،1967 ،ص .)47
 - 4يُنظر( :شكري ،1948 ،ص  ،)14و(الدجَّ ُّ
 - 5يُنظر( :شكري ،1948 ،ص .)14
اني ،1967 ،ص .)57
 - 6يُنظر( :بن عيل ،1966 ،مج  ،1ص ص  ،)17 – 13و(الدجَّ ُّ
 - 7يُنظر( :شكري ،1948 ،ص.)18 ،
 - 8يُنظر( :شكري ،1948 ،ص.)21 ،
ُّ
(السنويس ،1919 ،ص .)68
-9
اني ،1967 ،ص .)72
 - 10يُنظر( :الدجَّ ُّ
 - 11يُنظر( :الحشائيشُّ  ،1965 ،ص .)150
اني ،1967 ،ص .)78
 - 12يُنظر( :بن عيل ،1966 ،مج  ،1ص  ،)30و(الدجَّ ُّ
 - 13يُنظر( :بن عيل ،1966 ،مج  ،1ص ص .)54 ،53
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 - 14يُنظر( :بن عيل ،1966 ،مج  ،1ص ص .)59 ،58
 - 15يُنظر( :شكري ،1948 ،ص ص .)41-43
 - 16يُنظر( :بن عيل ،1966 ،مج  ،1ص .)79
(السنويس ،1919 ،ص .)56
- 17
ُّ
 - 18يُنظر( :الحاجري ،1983 ،ص .)298
 - 19يُنظر( :األشهب ،1956 ،ص .)50
 - 20يُنظر( :الحاجري ،1983 ،ص  ،)297و(األشهب ،1952 ،ص .)44
(السنويس ،مخ ،الشموس النورانيَّة).
- 21
ُّ
(السنويس ،مخ ،فيوضات املواهب امل ِّكيَّة ،ص .)232
- 22
ُّ
(السنويس ،2013 ،ص .)16
- 23
ُّ
(السنويس ،1919 ،ص ص .)7 ،6
- 24
ُّ
(السنويس ،مخ ،الشموس النورانيَّة).
- 25
ُّ
(الدجَّ
اني ،1967 ،ص .)50
26
ُّ
(السنويس ،1919 ،ص .)5
- 27
ُّ
اني ،1967 ،ص .)51
( - 28الدجَّ ُّ
(السنويس ،1986 ،ص .)130
 - 29يُنظر:
ُّ
(السنويس ،1919 ،ص ص .)9 ،8
- 30
ُّ
(السنويس ،1919 ،ص .)8 ،7
- 31
ُّ
(السنويس ،1919 ،ص .)8
- 32
ُّ
(السنويس ،1919 ،ص .)8
- 33
ُّ
 - 34يُنظر( :األشهب ،1952 ،ص ص .)12 ،11
(السنويس ،مخ ،فيوضات املواهب امل ِّكيَّة ،ص .)109
- 35
ُّ
 - 36يُنظر( :األشهب ،1952 ،ص .)43
(السنويس ،مخ ،فيوضات املواهب امل ِّكيَّة ،ص .)109
- 37
ُّ
َّ
(السنويس ،مخ ،الد ُّر الفريد الوهاج ،ص ص.)57 ،56 ،
- 38
ُّ
( - 39بن عيل ،1966 ،مج ،1 ،ص .)76
 - 40يُنظر( :األشهب ،1952 ،ص .)12
( - 41برتشارد ،د ،ت ،ص ص .)36-39
( - 42الحشائيشُّ  ،1965 ،ص .)152
 - 43يُنظر( :األشهب ،د ،ت.)134 ،
( - 44شمبش ،2001 ،ص .)6
 - 45يُنظر( :زيادة ،1950 ،ص .)73
 - 46يُنظر( :شكري ،1948 ،ص ص .)41-43
 - 47يُنظر( :األشهب ،1956 ،ص .)81
( - 48البغداديُّ  ،1951 ،مج  ،2ص ص .)401 ،400
(السنويس ،مخ ،الشموس النورانيَّة ،مج  ،2ص ص .)702-704
- 49
ُّ
ُ
 - 50طبع هذا الكتاب ثماني م َّرات:
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طبعــة :املطبعــة الثعالبيَّــة بالجزائــر ،ســعى يف نرشهــا وســاعد عــى طبعهــا الســيِّد
أحمــد بــن الشــيخ الشــارف بــن ت ُّكــوك ،شــيخ الزاويــة السنوس ـيَّة بــأوالد شــافع مــن
دائــرة بوقــراط ،ســنة 1333هـــ1914/م.
طبعــة :مطبعــة حجــازي بالقاهــرة ،عــى نفقــة حفيــد املؤ ِّلــف الس ـيِّد محمَّ ــد إدريــس
الســنويس ،ط ،1ســنة 1357هـ1938/م.
ـنويس،
طبعــة ضمــن (املجموعــة املختــارة) مــن مؤ َّلفــات ورســائل اإلمــام ابــن السـ
ِّ
ُ
طبعــت بمعرفــة وزارة اإلعــام والثقافــة بليبيــا ،بأمــر مــن حفيــد اإلمــام ملــك ليبيــا
الســيِّد محمَّ ــد إدريــس بــن محمَّ ــد املهــدي الســنويس ،ط ،1ســنة 1388هـــ1968/م.
طبعــة :مطبعــة حجــازي بالقاهــرة ،الطبعــة الثانيــة ،ســنة 1980م وهــي مصــوَّرة
طبــق األصــل عــن نســختها األوىل.
ً
أيضــا -صــورة عــن نســخةطبعــة :دار القلــم ،بــروت ،ط1406 ،1هـــ1986/م وهــي
(املجموعــة املختــارة).
طبعــة :مانشســر ،ضمــن إعــادة نــر (املجموعــة املختــارة) ،عــى نفقــة آل ابــن
غلبــون ،بريطانيــا1990 ،م.
طبعــة :دار زمُّ ــورة ،الجزائــر ،ضمــن إعــادة نــر (املجموعــة املختــارة) ،بدعــم مــن
وزارة الثقافــة الجزائريَّــة2011،م ،دون تحقيــق.
طبعــة :دار الصالــح ،القاهــرة1437 ،ه2014/م ،تعليــق :محمَّ ــد عــوض منصــور
الشــافعي األزهــري.
ُ - 51
طبع عدَّة طبعات:
طبعة :مطبعة املحموديَّة ،القاهرة1360 ،هـ.
طبعــة ضمــن (املجموعــة املختــارة) ،وزارة اإلعــام والثقافــة بليبيــا ،ط،1
1388هـــ1968 /م.
طبعــة :مانشســر ،ضمــن إعــادة نــر (املجموعــة املختــارة) ،عــى نفقــة آل ابــن
غلبــون1990 ،م.
طبعة :دار زمُّ ورة ،الجزائر ،ضمن إعادة نرش (املجموعة املختارة)2011 ،م.
( - 52املسائل العرش) جزء من كتاب (بغية املقاصد) الذي ُ
طبع عدَّة طبعات:
طبعة :مراكش ،عىل نفقة واليها التهامي املزواري (ت1956:م).
طبعــة ضمــن (املجموعــة املختــارة) ،وزارة اإلعــام والثقافــة بليبيــا ،ط،1
1388هـــ1968 /م.
طبعة :مانشسرت ،ضمن إعادة نرش (املجموعة املختارة)1990 ،م.
طبعة :دار زمُّ ورة ،الجزائر ،ضمن إعادة نرش (املجموعة املختارة)2011 ،م.
ً
ـتكمال ملتط َّلبــات
واآلن بــدأ يف تحقيقــه الطالــب :خالــد عبدالرحيــم صالــح املســماري ،اسـ
درجــة املاجســتري ،يف الدراســات اإلســاميَّة ،بــإرشاف أ .د .شــعبان عــوض العبيــدي،
ـي .2018/2019
بأكاديميَّــة الدراســات العليــا ،ببنغــازي ،يف العــام الجامعـ ِّ
ُ - 53
طبع عدَّة طبعات:
طبعة :مطبعة الشباب ،القاهرة1357 ،هـ.
طبعة ضمن (املجموعة املختارة) ،وزارة اإلعالم والثقافة بليبيا ،ط1386 ،2ه1966/م.
217

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

طبعــة :مانشســر ،ضمــن إعــادة نــر (املجموعــة املختــارة) ،عــى نفقــة آل ابــن
غلبــون1990 ،م.
طبعة :دار زمُّ ورة ،الجزائر ،ضمن إعادة نرش (املجموعة املختارة)2011 ،م.
َّ
مؤسسة صفا ،ماليزيا ،ال ت.
طبعة:
َّ
وقام بتحقيقه مؤخ ًرا الدكتور :حافظ امحمَّ د مصطفى القليب ،ولم ينرشه بعد.
ُ - 54
طبع عدَّة طبعات:
طبعة :مطبعة الشباب ،القاهرة1349 ،ه.
طبعة ضمن (املجموعة املختارة) ،وزارة اإلعالم والثقافة بليبيا ،ط1386 ،2ه1966/م.
طبعــة :مانشســر ،ضمــن إعــادة نــر (املجموعــة املختــارة) ،عــى نفقــة آل ابــن
غلبــون1990 ،م.
طبعة :دار زمُّ ورة ،الجزائر ،ضمن إعادة نرش (املجموعة املختارة)2011 ،م.
ُ - 55
طبع عدَّة طبعات:
طبعة :مطبعة الشباب ،القاهرة1374 ،هـ.
طبعة ضمن (املجموعة املختارة) ،وزارة اإلعالم والثقافة بليبيا ،ط1386 ،2ه1966/م.
طبعــة :مانشســر ،ضمــن إعــادة نــر (املجموعــة املختــارة) ،عــى نفقــة آل ابــن
غلبــون1990 ،م.
طبعة :دار زمُّ ورة ،الجزائر ،ضمن إعادة نرش (املجموعة املختارة)2011 ،م.
َّ
مؤخ ًرا الدكتور :أحمد عبدالرازق حسن ،ولم ينرشه بعد.
وقام بتحقيقه
ُ - 56
طبع عدَّة طبعات:
طبعة :مطبعة حجازي ،القاهرة1373 ،هـ1954/م.
طبعة ضمن (املجموعة املختارة) ،وزارة اإلعالم والثقافة بليبيا ،ط1386 ،2ه1966/م.
طبعــة :مانشســر ،ضمــن إعــادة نــر (املجموعــة املختــارة) ،عــى نفقــة آل ابــن
غلبــون1990 ،م.
طبعة :دار زمُّ ورة ،الجزائر ،ضمن إعادة نرش (املجموعة املختارة)2011 ،م.
َّ
مؤسسة صفا ،ماليزيا ،ط1433 ،1ه2012/م.
طبعة:
ُ - 57
طبع عدَّة طبعات:
طبعة ضمن (املجموعة املختارة) ،وزارة اإلعالم والثقافة بليبيا ،ط1386 ،2ه1966/م.
طبعــة :مانشســر ،ضمــن إعــادة نــر (املجموعــة املختــارة) ،عــى نفقــة آل ابــن
غلبــون1990 ،م.
طبعة :دار زمُّ ورة ،الجزائر ،ضمن إعادة نرش (املجموعة املختارة)2011 ،م.
َّ
مؤسسة صفا ،ماليزيا ،ط1433 ،1ه2012/م.
طبعة:
َّ
تحصلت عىل نسخة منه ،وأقوم اآلن بدراسته وتحقيقه.
 - 58بفضل الله
(السنويس ،مخ ،الشموس النورانيَّة ،مج  ،2ص .)704
- 59
ُّ
(السنويس ،2019 ،ص ص .)21-31
 - 60يُنظر لرتجمته:
ُّ
َّ
(السنويس ،مخ ،الد ُّر الفريد الوهاج ،ص  63ب).
- 61
ُّ
َّ
الوهاج ،ص  96أ).
(السنويس ،مخ ،الد ُّر الفريد
- 62
ُّ
َّ
ُّ
 - 63أحمــد البقــايل ،رشيــف الحســب والنســب ،حافــظ متقــن للقــراءات الســبع غايــة
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اإلتقــان ،مــن الصالحــن العابديــن ،مــن تالميــذه الســيِّدان محمَّ ــد املهــديُّ  ،ومحمَّ ــد
الرشيــف؛ حيــث أتمَّ ــا عليــه حفــظ القــرآن الكريــم بالحجــاز .تُـ ِّ
ـوف باملدينــة املنــوَّرة
ـنويس ،مــخ ،الشــموس النورانيَّــة،
ســنة ( ،)1287/1870ودُفــن بالبقيــع .يُنظــر( :السـ
ُّ
مــج  ،1ص ص .)78 ،77
 - 64عيــد الدمنهــوريُّ  ،صحــب األســتاذ الس ـيِّد أحمــد بــن إدريــس وأخــذ عنــه ،وبعــد
ـنويس حتَّــى
توجُّ ــه السـيِّد أحمــد إىل اليمــن الزم خليفتــه األســتاذ األكــر السـيِّد ابــن السـ
ِّ
فتــح اللــه عليــه فتــوح العارفــن .أخــذ عنــه األســتاذ األعظــم الس ـيِّد محمَّ ــد املهــديُّ
القــرآن ،وهــو ثالــث شــيوخه الذيــن قــرأ عليهــم ،وقــد طعــن يف السـ ِّ
ـن ،وصــار مقعـدًا يف
آخــر عمــره ،تـ ِّ
ـنويس ،مــخ،
ـوف بم َّكــة املرشَّفــة ســنة [1276هـــ1859/م] .يُنظــر( :السـ
ُّ
الشــموس النورانيَّــة).
ـي بــن مصطفــى حامد ،مــن ِتلِمســان بالجزائــر ،وُلــد ســنة (1240ه1825/م)،
 - 65املدنـ ُّ
َّ
ً
التحــق باألســتاذ األكــر يف الحجــاز ســنة (1265ه1849/م) ،تــول أعمــال كثــرة؛ فقــد
كان مع ِّلمً ــا للقــرآن بزاويــة الطائــف ،ثــ َّم بزاويــة الع ِّزيَّــات ،ثــ َّم ُك ِّلــف شـ ً
ـيخا لزاويــة
وادي قطمــر ،ثــ َّم مع ِّلمً ــا وناظــ ًرا بزاويــة الجغبــوب ،ويف آخــره عمــره تـ َّ
ـول مشــيخة
زاويــة تازربــو ،حيــث َّ
توفــاه اللــه بهــا ســنة (1331ه1913/م) .يُنظــر( :الفصــل األوَّل
َّ
الوهــاج).
مــن تحقيقنــا لكتــاب :الــد ُّر الفريــد
ـي ،الصغــر ،كان قدومــه عــى األســتاذ األكــر
 - 66محمَّ ــد بــن إبراهيــم الغمــاريُّ امليمونـ ُّ
 Iبم َّكــة املرشَّفــة ســنة 1267ه1849/م ،وهــو آخــر مــن أخــذا عــن الس ـيِّدان القــرآن.
ـول مشــيخة الزاويــة البيضــاء .تـ ِّ
تـ َّ
ـوف بالجغبــوب يــوم  19رمضــان 1313ه 4/مــارس
ـنويس،
1896م ،ومازالــت مشــيخة الزاويــة البيضــاء يف عقبــه إىل اليــوم .يُنظــر( :السـ
ُّ
مــخ ،الشــموس النورانيَّــة).
َ
 - 67أبــو مــوىس عمــرا ُن بْــ ُن بركــة الفيتــوريُّ  ،وُلــد بزليتــن حــوايل ســنة
(1212هـــ1797/م) ،اجتمــع باألســتاذ األكــر وقــت مــروره بزاويــة املحجــوب ســنة
(1238ه1823/م) ،ثـ َّم لحــق بــه يف م َّكــة ســنة (1253ه1837/م) .تـ َّ
ـول مشــيخة الزاوية
البيضــاء ،كمــا قــام بالتدريــس يف زاويــة الجغبــوب .مــن اآلخذيــن عنــه :الســيِّدان،
وأبوســيف مق ـ ِّرب ،وفالــح الظاهــريُّ  ،والس ـيِّد أحمــد الرشيــف .تـ ِّ
ـوف يف الجغبــوب عــام
(1331ه1894/م) .يُنظــر لرتجمتــه( :جاداللــه ،ومحمــود ،2018 ،ص ص .)18-67
ً
ُّ
الريفــي مولــدًا يف
أصــا،
املازونــي
الحســني،
اإلدريــي
 - 68أحمــد بــن عبدالقــادر
ُّ
ُّ
ُّ
(1244ه ،)1828/التحــق باألســتاذ يف الحجــاز ســنة (1265ه .)1849/اســتخلفه األســتاذ
يف تربيــة أبنائــه وتعليمهــم ،فــكان أســتاذًا للس ـيِّدين محمَّ ــد املهــديِّ ومحمَّ ــد الرشيــف،
ث ـ َّم الس ـيِّد أحمــد الرشيــف  .tتـ َّ
ـول رئاســة مجلــس اإلخــوان ،وكان املستشــار الخـ َّ
ـاص
ِّ
تــوف بال ُكفــرة عــام (1329ه1911/م) .يُنظــر( :الفصــل األوَّل مــن
للســيِّد املهــديِّ .
َّ
الوهــاج).
تحقيقنــا لكتــاب :الــد ُّر الفريــد
ـي ،العبَّـ ُّ
ـي مولــدًا ،نســبة
ـايس نســبًا ،التواتـ ُّ
 - 69أحمــ ُد بْــ ُن أبــى القاســم التَّمَ نْطيطـ ُّ
َّ
إىل تــوات بصحــراء الجزائــر ،قــدم عــى األســتاذ بمكــة ســنة (1265هـــ1849/م)،
ـي بــإرشاف األســتاذ ،تـ َّ
ـول
وهــو أحــد العلمــاء الذيــن ألق ـوُا الــدروس باملعهــد الجغبوبـ ِّ
مشــيخة زوايــا ســيوة والزيتــون وزوايــا مــرزق وواو وغريهــا مــن زوايــا ف ـ َّزان .تــوفِّ
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ـنويس ،مخ،
ســنة (1284هـــ1867/م) بربقــة الحمــراء ،بزاويــة الطيلمــون .يُنظــر( :السـ
ُّ
الشــموس النورانيَّــة ،مــج  ،1ص ص  ،)54–52و(األشــهب ،1956 ،ص ص .)59 ،58 ،50
 - 70عبدالرحيــم بــن أحمــد بــن عبدالرحيــم املحبــوب ،كان لقبــه املغبــوب َّ
فغيه األســتاذ
ـي .وُلــد ســنة (1240ه1825 /م) ،حفــظ القــرآن وتع َّلــم
األكــر ،الزمُّ ــوريُّ البنغــازيُّ الربقـ ُّ
ُّ
العلــوم عــى يــد األســتاذ الــذي نــال ثقتــه ،فــكان يوجِّ هــه إىل الزوايــا لتفقــد أحوالهــا،
كمــا أنَّــه انتُــدب لتمثيــل الحــرة السنوسـيَّة لــدى اآلســتانة عـدَّة مـ َّرات .وبعــد وفــاة
األســتاذ األكــر كان مــن بــن ثالثــة عــر رجـ ً
ـا ينعقــد عليهــم مجلــس السـيِّد محمَّ ــد
املهــديِّ  .تـ ِّ
ـوف يف بنغــازي (1306هـــ1888/م) .يُنظــر لرتجمته( :املحبــوب ،2019 ،ص ص
.)260-280
( - 71األشهب ،1952 ،ص .)58
 - 72يُنظر( :األشهب ،1952 ،ص .)134
(السنويس ،مخ ،الشموس النورانيَّة ،مج  ،2ص ص  629وما بعدها).
 - 73يُنظر:
ُّ
 - 74يُنظر( :شكري ،1948 ،ص .)58
( - 75األشهب ،1952 ،ص .)81
اني ،1967 ،ص .)193
( - 76الدجَّ ُّ
 - 77يُنظر( :األشهب ،1952 ،ص .)43
( - 78برتشارد ،د ،ت ،ص .)32
( - 79األشهب ،1952 ،ص .)49
 - 80يُنظر( :األشهب ،1952 ،ص .)35
َّ
الوهاج ،ص  98أ).
(السنويس ،مخ ،الد ُّر الفريد
- 81
ُّ
 - 82يُنظــر :لرتجمتــه( :األشــهب ،1936 ،ص ص  ،)229 – 221و(األشــهب ،1956 ،ص
ص  43ومــا بعدهــا) ،و(األشــهب ،1952 ،ص .)35
( - 83جادالله ،ومحمود ،2017 ،ص ص .)74 ،73
( - 84لوثروب ،1972 ،مج  ،1ص  ،)162ويُنظر( :الحبوش ،2017 ،ص .)41
 - 85يُنظر( :األشهب ،1936 ،ص  ،)237و(الحبوش ،2017 ،ص .)42 ،41
 - 86يُنظــر( :جــران ،د ،ت ،مــج  ،3ص ص  ،)287 ،286والفصــل األوَّل مــن تحقيقنــا
َّ
الوهــاج.
لكتــاب :الــد ِّر الفريــد
(السنويس ،مخ ،الشموس النورانيَّة).
- 87
ُّ
(السنويس ،مخ ،الشموس النورانيَّة).
- 88
ُّ
 - 89يُنظر( :لوثروب ،1972 ،مج  ،2ص .)159
 - 90يُنظــر (جاداللــه ،2016 ،ص ص  ،)150-286وقــد نسـ ُ
ـبت فيــه إىل الســيِّد أحمــد
كتابــن ،األوَّل :آثــار األنظــار ،ومبتكــرات األفــكار ،وهــو (شــموس براهــن الديــن
العقليَّــة ،وأقمــار أخبــار اليقــن النقليَّــة) .والثانــي :علــم اليقــن ،يف الــر ِّد عــى املتنــر 
ـن يل فيمــا بعــد َّ
عمــاد الديــن .ثــ َّم تبـ َّ
أن الكتابــن للســيِّد :أحمــد (أفنــدي) الرشيــف
ً
َّ
ُ
ـني ،رئيــس تحريــرات مديريَّــة الدقهليَّــة ،وأحــد كتــاب نظــارة الداخليَّــة ســابقا.
الحسـ ِّ
يُنظــر( :رسكيــس ،1928 ،مــج  ،2ص ص .)1122 ،390
 - 91يُنظر( :بن عيل ،1966 ،مج  ،2ص ص .)142 ،120
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( - 92الزركيلُّ ،1978 ،مج  ،1ص .)135
( - 93جربان ،د ،ت ،مج  ،3ص .)281
 - 94رســالة جامعــة نافعــة يف الطريقــة السنوســيَّة وأركانهــا وتعاليمهــا وتراجــم
رجالهــا وأســانيد إمامهــا يف الكتــب الحديثيَّــة والطرائــق الصوفيَّــة وآداب الســلوك.
ُ
طبعــت يف اســتانبول عــام ( 1342هـــ 1923/م).
ُ - 95
طبعــت طبعتهــا األوىل بمطبعة جريدة الشــعب يف القاهرة ،ســنة (1332هـ1914/م)،
واآلن يقــوم بتحقيقهــا ودراســتها الباحــث إبراهيــم جربيــل بواعزيــزة؛ اســتكمالً
ملتط َّلبــات اإلجــازة العاليــة (املاجســتري) ،بقســم الدراســات اإلســاميَّة ،بجامعــة عمــر
املختــار.
ُ
 - 96مختــر لكتــاب (األنــوار القدســيَّة) .طبــع طبعــة قديمــة جــدًّا يف املطبعــة
الحجازيَّــة.
 - 97إجــازة تتضمَّ ــن أســانيد الســيِّد أحمــد يف القــرآن والصحــاح والســنن واملســانيد
والطــرق الصوفيَّــة واألوراد ،يعطيهــا ألتباعــه يف الطريقــة السنوســيَّةُ .
طبعــت طبعــة
قديمــة يف اســتانبول ،و َ
طبعتهــا دار الســنويس للــراث اإلســامي بماليزيــا عــام
(1434هـــ2013/م).
َ
ْــن
ب
د
أحمــ
ِّد
ي
الســ
ِّدنا
ي
ســ
أســانيد
تجريــد
مــن
نبــذة
فهــذه
«...
 - 98قــال مؤ ِّلفــه:
ِ
ٌ
ـني ،مختــرة مــن أصــل األســانيد العامَّ ــة».
الس ـيِّد محمَّ ــد الرشيــف السـ
ِّ
ـنويس الحسـ ِّ
وقــد َّ
حقــق هــذا املخطــو َ
ط السـيِّد ســعيد طولــه ،بتوجيــه مــن السـيِّد أحمــد مالــك بــن
ـي بــن أحمــد الرشيــف –رحمــه اللــه– ولكنَّــه لــم يطبــع إىل اآلن.
العربـ ِّ
َّ
ُّ
ـي الع ـزوزيُّ عندمــا تح ـدَّث عــن لقائــه بالس ـيِّد
 - 99قــال العلمــة الس ـيِّد محمَّ ــد العربـ ُّ
أحمــد يف بــروت« :وقــد تــرك عنــدي ثبتــه الكبــر بقصــد الطبــع ،فلــم يتيـ َّ
ـر طبعــه
إىل اآلن ،وهــو ثبــت عظيــم يف نحــو  500صفحــة» (العــزوزيُّ  ،د ،ت ،ص ص ،)130 ،129
ويغلــب عــى الظـ ِّ
ـي« :وللسـيِّد أحمد
ـي الكتَّانـ ُّ
ـن أنَّــه هــو الــذي قــال عنــه السـيِّد عبدالحـ ِّ
الرشيــف املذكــور كتــاب (فيــوض املواهــب الرحمانيَّــة) ،وهــو كبــر ج ـدًّاَّ ،
فصــل فيــه
أحــوال ســلفه ومعارفهــم ووارداتهــم وتراجــم أصحابهــم ،رتَّبهــم عــى ثــاث طبقــات،
وهــم عنــده نحــو ثــاث مئــة ،وهــو تاريــخ مهـ ٌّم يف نحــو مج َّلديــن ،يـ َّ
ـر اللــه طبعــه»
ـايس« :لــه مؤ َّلفــات ،منهــا( :فيوضــات
ـي ،1982 ،مــج  ،2ص  .)927وقــال الفـ ُّ
(الكتَّانـ ُّ
نفحــات املواهــب الرحمانيَّــة يف الطريقــة السنوس ـيَّة) ،وهــو يف مج َّلــد ،تك َّلــم فيــه عــى
الطريقــة السنوسـيَّة ،وتراجــم رجالهــا ،وبيــان أســانيده وشــيوخه ،اشــتمل عــى مقدِّمة
ومقصــد وخاتمــة ،واملقصــد فيــه ســبعة عــر بابًــا ،أتمَّ ــه ســنة ســت وأربعــن [1346
ه 1927/م]» (الفــايس ،2003 ،ص  .)110ولــم أقــف عــى هــذا الكتــاب إىل اآلن.
 - 100جــاء يف أوَّلــه« :أمَّ ــا بعــد ،فيقــول عبدربِّــه الحقــر ،املفتقــر إىل رحمــة ربِّــه القدير،
ـنويس ،الخ َّ
ـي:
أحمــد ابــن األســتاذ السـيِّد محمَّ ــد الرشيــف السـ
ِّ
ـني اإلدريســ ِّ
ـي الحسـ ِّ
طابـ ِّ
إنِّــي لـــمَّ ا كنــت باألناضــول ،وكنــت متف ِّر ًغــا ،خطــر ببــايل أن أجمــع فرائــد درر مــا
التقطتــه مــن ألفــاظ أرسار كالم ســادتي  yممَّ ــا ســمعته ،ورويتــه ،ووجدتــه مقيَّــدًا
برقــم بنانهــم ،فجــاء مجموعً ــا حافـ ً
ـا والحمــد للــه ،وســمَّ يته بـــ( :الــدرر الفريــدة،
يف جواهــر كالم ســادتي املفيــدة)» ،وورد يف ترجمــة الســيِّد أحمــ َد التــي ُ
صــدِّرت بهــا
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(سلســلة الســادة السنوسـيَّة) املطبوعــة يف ماليزيــا َّ
أن للسـيِّد أحمــد كتابًــا اســمه (الــد ُّر
َّ
ـن أنــه هــو هــذا الكتــاب ،أو َّ
النضيــد ،مــن كالم ســاداتنا املفيــد) ،ويغلــب عــى الظـ ِّ
أن
أحدهمــا مختــر مــن اآلخــر.
 - 101أ َ َّلــف هــذا الكتــاب يف طريقــه مــن الجغبــوب إىل ال ُكفرة بــن عامــي ،1896 – 1894
وقــد احتــوى هــذا الكتــاب عــى ثــاث رحــات ،ولــم يــرك الســيد أحمــد شــاردة وال واردة
يف هــذه الرحــات َّإل وثَّقهــا ،فلهــذه الرحلــة أهمِّ يَّــة تاريخيَّــة وأدبيَّــة كــرى .وبتوفيــق
اللــه –تعــاىل– انتهيــت مــن تحقيقهــا عــى خمــس نســخ خ ِّ
طيَّــة ،باالشــراك مــع زميــي
الدكتــور عبدالغنــي عبداللــه محمــود ،وهــي اآلن تحــت الطبــع.
 - 102هــذا الكتــاب هــو أكــر مؤ َّلفــات الســيِّد أحمــد الرشيــف ،بــل هــو خالصتهــا
ـوال أئمَّ تهــا،
وخاتمتهــا ،فهــو موســوعة حــوت تاريــخ الطريقــة السنوس ـيَّة ،وذِك ـ َر أحـ ِ
وتراجـ ِم أعالمهــا .والــذي وقفــت عليــه مــن هــذا الكتــاب هــو املرصــد الثانــي بتمامــه،
وأبــواب مــن املرصــد األوَّل.
 - 103ذَكــر هــذا الكتــابَ عبداملالــك بْـ ُن عـي ٍّ يف كتابــه (الفوائــد ا ْلجليَّــة) ،حيــث قــالَّ :
إن
السـيِّد أحمـ َد رشع يف تأليفــهَّ ،إل أنَّــه لــم يُقـدَّر لســيادته إتما ُمــه ،بســبب تــوايل األمراض
ـر اال ِّ
عليــه يف ِسـنِي حياتــه األخــرة .فلعـ َّل اللــه –تعــاىل -ييـ ِّ
طــاع عــى مــا كتبــه منــه.
 - 104قــال املؤ ِّلــف يف مقدَّمتــه« :اعلــم أنِّــي وضعــت هــذه العجالــة لتبيــن أســانيد
مشــايخ ســادتي يف ســائر العلــوم والطريــق ...ورتَّبتهــا عــى مقدِّمــة ،ومقصــد
وخاتمــة» .وقــد َ
طبعــت دار الســنويس بماليزيــا ســنة ( 1434هـــ 2013/م) قســمً ا مــن
هــذا الكتــاب.
َّ
َّ
َّ
 - 105هــذا الكتــاب ملحــق بكتــاب (الــد ُّر الفريــد الوهــاج)؛ ألن موضوعــه متصــل بــه،
فهــو متضمِّ ــن لذكــر ع ـدَّة ِرحَ ــل ،وقــد َّ
حققنــاه معــه.
اني ،1982 ،مج  ،2ص .)928
( - 106الكتَّ ُّ
( - 107الفايس ،2003 ،ص ص .)111 ،110
 - 108يُنظر( :هويدي ،1988 ،ص .)102
 - 109يُنظر( :شكري ،1948 ،ص ص .)184 ،183
 - 110يُنظر( :األشهب ،1936 ،ص .)354
( - 111الشنيطي ،1951 ،ص .)83
 - 112يُنظر( :األشهب ،1936 ،ص .)365
 - 113يُنظر( :األشهب ،1936 ،ص .)365
 - 114رســالة مــن األمــر إدريــس إىل شــيخ زاويــة أ ّم حفــن السنوســيَّة ،بتاريــخ 15
ديســمرب 1945م.
ٍّ
ِّ
السنويس ،1961 ،ص .)13
 - 115يُنظر( :جامعة السيِّد محمَّ د بن عيل
 - 116موسوعة الترشيعات امللكيَّة.1963 ،
( - 117األشهب ،د ،ت ،ص)241
 - 118يُنظر( :األشهب ،د ،ت ،ص .)219
 - 119يف األصل« :تتفوقون» ،والصواب ما أثبتُّه.
 - 120يف األصل« :يضطرون» ،والصواب ما أثبتُّه.
( - 121األشهب ،د ،ت ،ص .)220
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فهر�س امل�صادر واملراجع

القر�آن الكرمي
املخطوطات:
َّ
الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن
ـنويس ،أحمــد الرشيــف( .مخطــوط) .الــد ُّر الفريــد
 –السـ
ُّ
الجغبــوب إىل التــاج.
ـنويس ،أحمــد الرشيــف( .مخطــوط) .الشــموس النورانيَّــة العرفانيَّــة اإلرشاقيَّــة،
 –السـ
ُّ
يف بيــان أعــام الطريقــة السنوس ـيَّة اإلدريس ـيَّة املحمَّ ديَّــة.
ِّ
الســنويس ،أحمــد الرشيــف( .مخطــوط) .فيوضــات املواهــب املكيَّــة ،بالنفحــات
 –
ُّ
الربَّانيَّــة املصطفويَّــة.
املطبوعات:
 –األشــهب ،محمَّ ــد الطيِّــب .)1936( .برقــة العربيَّــة بــن األمــس واليــوم .ط .1مطبعــة
الهـوَّاري .القاهــرة .مــر.
ـنويس .ط .1مطبعــة بلينــو ســاجي.
 –األشــهب ،محمَّ ــد الطيِّــب .)1952( .املهــديُّ السـ
ُّ
طرابلــس .ليبيــا.
ـنويس الكبــر .ط .1مطبعــة محمَّ ــد عاطــف.
 –األشــهب ،محمَّ ــد الطيِّــب .)1956( .السـ
ُّ
القاهــرة .مــر.
ـنويس .ط .1دار العهــد الجديــد للطباعة.
 –األشــهب ،محمَّ ــد الطيِّــب( .د.ت) .إدريــس السـ
ُّ
مكتبــة القاهــرة بميــدان األزهــر .القاهــرة .مرص
 –األشــهب ،محمَّ ــد الطيِّــب( .د.ت) .عمــر املختــار .ط .1مطبعــة محمَّ ــد عاطــف .ميــدان
الخازنــدار .القاهــرة .مــر.
 –برتشــارد ،إيفانــز( .د.ت) .السنوسـيُّون يف برقــة .ترجمــة :عُ مــر الديــراوي أبوحجلــة.
ط .1مكتبــة الفرجانــي .طرابلــس .ليبيــا.
َّ
 –البغــداديُّ  ،إســماعيل بــن محمــد .)1951( .هديــة العارفــن أســماء املؤلفــن وآثــار
املصنِّفــن .ط .1وكالــة املعــارف الجليلــة يف مطبعتهــا البهيــة .إســتانبول .تركيــا.
 –بــن عــي ،عبداملالــك بــن عبدالقــادر .)1966( .الفوائــد ا ْلجليَّــة يف تاريــخ العائلــة
السنوســيَّة .ط .1مطبعــة دار الجزائــر .دمشــق .ســوريَّة.
 –جاداللــه ،أحمــد محمَّ ــد .ومحمــود ،عبدالغنــي عبداللــه .)2017( .شــعر الســيِّد
َّ
مؤسســة
ـي (شــاعر الحــرة السنوســيَّة) .ط.1
بوســيف مقــ ِّرب حــدُّوث الربعـ ِّ
كالم للبحــوث واإلعــام .أبــو ظبــي .اإلمــارات.
 –جاداللــه ،أحمــد محمَّ ــد .ومحمــود ،عبدالغنــي عبداللــه .)2018( .الس ـيِّد عمــران بــن
َّ
مؤسســة كالم
بركــة الفيتــوريُّ  ،ترجمتــه ،وتحقيــق مــا بقــي مــن آثــــاره .ط.1
للبحــوث واإلعــام .أبــو ظبــي .اإلمــارات.
َّ
ـنويس .ط .1اململكــة الليبيــة
 –الجامعــة .)1961( .جامعــة السـيِّد محمَّ ــد بــن عـي ٍّ السـ
ِّ
املتَّحــدة.
َّ
خاصة.
 –جربان ،محمَّ د مسعود( .د.ت) .أعالم من ليبيا يف القديم والحديث .طبعة
 –الحاجــري ،محمَّ ــد طــه .)1983( .دراســات وصــور مــن تاريــخ الحيــاة األدبيَّــة يف
ـي .دار النهضــة العربيَّــة .بــروت .لبنــان.
املغــرب العربـ ِّ
عُ
 –الحبــوش ،يوســف عبدالهــادي .)2017( .مــر املختــار الحقيقــة املغيَّبــة .ط .1مكتبــة
وهبــة .القاهــرة .مــر.
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 –الحشــائيشُّ  ،محمَّ ــد عثمــان .)1965( .رحلــة الحشــائيشِّ إىل ليبيــا (جــاء الكــرب عــن
ـي .دار لبنــان .بــروت .لبنــان.
طرابلــس الغــرب) .تحقيــق :عـي ّ مصطفــى املرصاتـ ّ
ـي ،أحمــد صدقــي .)1967( .الحركــة السنوس ـيَّة ،نشــأتها ونموُّهــا يف القــرن
 –الدجَّ انـ ُّ
التاســع عــر.ط .1دار لبنــان .بــروت .لبنــان.
 –الزركيلُّ ،خري الدين  .)1978(.األعالم .ط .3دار العلم ،بريوت .لبنان.
 –زيادة ،نقوال .)1950( .برقة الدولة العربيَّة الثامنة .ط .1بريوت .لبنان.
 –رسكيــس ،يوســف بــن إليــان بــن مــوىس .)1928( .معجــم املطبوعــات العربيَّــة
واملع َّربــة .ط .1مطبعــة رسكيــس .مــر.
ـنويس ،أحمــد الرشيــف .)1919( .األنوار القدسـيَّة يف مقدِّمــة الطريقة السنوسـيَّة.
 –السـ
ُّ
ط .1مطبعــة عامــرة .إســتانبول .تركيا.
ـنويس ،محمَّ ــد املهــديُّ  .)2019( .املولــد الرشيــف النبــويُّ  .تحقيــق :د .أحمــد محمَّ د
 –السـ
ُّ
َّ
مؤسســة كالم للبحــوث واإلعــام .أبوظبــي .اإلمارات.
جاداللــه .ط.1
ـنويس ،محمَّ ــد بــن عـيٍّ .)1986( .إيقــاظ الوســنان يف العمــل بالحديــث والقــرآن.
 –السـ
ُّ
ط .1دار القلــم .بــروت .لبنــان.
َ
ـنويس ،محمَّ ــد بــن ع ـيٍّ .)2013( .السلســبيل املعــن يف الطرائــق األربعــن .ط.2
 –السـ
ُّ
َّ
مؤسســة صفــا .كواالملبــور .ماليزيــا.
 –شــكري ،محمَّ ــد فــؤاد .)1948( .السنوســيَّة ديــن ودولــة .ط .1دار الفكــر .بــروت.
لبنــان.
 –شــمبش ،فــرج ميــاد .)2001( .فهــرس مخطوطــات مكتبــة جامعــة قاريونــس
املركزيَّــة بنغــازي .ط .1منشــورات جامعــة قاريونــس .بنغــازي .ليبيــا.
 –الشــنيطي ،محمــود .)1951( .قضيَّــة ليبيــا .ط .1مكتبــة النهضــة املرصيَّــة .القاهــرة.
مرص .
محمَّ
ـي( .د.ت) .إتحــاف ذوي العنايــة .ط .1الــدار العمريَّــة .بــروت.
ـ
العرب
ـد
ـ
،
 –العـ ُّز
وزيُّ
ُّ
لبنا ن .
 –الفــايس ،عبدالحفيــظ بــن محمَّ ــد الطاهــر بــن عبدالكبــر .)2003( .معجــم الشــيوخ
(ريــاض الجنَّــة ،أو املدهــش املطــرب) .تحقيــق :عبداملجيــد خيــايل .ط .1دار الكتــب
العلميَّــة .بــروت .لبنــان.
ـي بــن عبدالكبــر .)1982( .فهــرس الفهــارس واألثبــات
 –الكتَّانـ ُّ
ـي ،محمَّ ــد عبدالحـ ِّ
ومعجــم املعاجــم واملشــيخات واملسلســات .تحقيــق :إحســان عبَّــاس .ط .2دار
اإلســامي .بــروت .لبنــان.
الغــرب
ِّ
ـامي .ط .1ترجمــة :عجــاج نويهض.
ـ
االس
ـم
ـ
العال
ـارض
ـ
ح
(.)1972
ـتودارد
ـ
س
ـروب،
 –لوثـ
ِّ
تعليــق :شــكيب أرســان .دار الفكــر .بــروت .لبنان.
 –هويــدي ،مصطفــى عــي .)1988( .الحركــة الوطنيَّــة يف رشق ليبيــا خــال الحــرب
العامليَّــة األوىل .مراجعــة :د .صــاح الديــن حســن الســوريِّ  .ط .1منشــورات مركــز
دراســة جهــاد الليبيِّــن ض ـ َّد الغــزو اإليطــايل ِّ .طرابلــس .ليبيــا.
 –وزارة العدل .)1963( .موسوعة الترشيعات امللكيَّة .اململكة الليبيَّة املتَّحدة.
 –البحوث:
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 –جاداللــه ،أحمــد محمَّ ــد .)2016( .بيــان وتعريــف بمؤ َّلفــات س ـيِّدي أحمــد الرشيــف.
بحــث منشــور ضمــن أعمــال النــدوة العلميَّــة الثالثــة املنعقــدة بطرابلــس .بعنــوان:
َّ
مؤسســة
ـنويس .نشــأته وآثــاره وجهــاده) .منشــورات
(السـيِّد :أحمــد الرشيــف السـ
ُّ
الشــيخ الطاهــر الــزاويِّ الخرييَّــة .ط .1الزاويــة الغربيَّــة .ليبيــا.
 –املحبــوب ،عبدالرحيــم بــن أحمــد .)2019( .القصيــد ُة الالميَّـ ُ
ـة يف رثــاء الس ـيِّد محمَّ ــد
ـي ورشحُ هــا .تحقيــق ودراســة :د .أحمــد محمَّ ــد جاداللــه ،د.
بــن عــي ٍّ السنوســ ِّ
َّ
عبدالغنــي عبداللــه محمــود .مجلــة الدراســات الرتبويَّــة والعلميَّــة ،الصــادرة عــن
ك ِّليَّــة الرتبيــة ،الجامعــة العراقيَّــة ،العــدد الثالــث عــر ،املج َّلــد الثالــث ،اللغــة
العربيَّــة ،كانــون الثانــي 2019م.
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التوا�صل الفكري والعلمي للطريقة ال�سنو�سية
بني �أقطار املغرب العربي
( اجلزائر �أمنوذجا )
د .خالدي بلهادي  -الجزائر
إن مســار البحــث يف مجــال التواصــل الفكــري والعلمــي للطريقــة الســنوية بــن
أقطــار املغــرب العربــي منــذ النشــأة عــى يــد شــيخها الســيد محمــد بــن عيل الســنويس،
والتحــوالت التــي عايشــها ضمــن مراحلهــا املتتاليــة بمنطقــة الجغبــوب الليبيــة ،وحتــى
يف مختلــف نقــاط تمركزهــا يف الداخــل والخــارج ،تؤكــد عامليتهــا الفكريــة والدينيــة،
خاصــة ضمــن النطــاق العربــي واإلفريقــي.
و بذلك فإنها فرضت منطقها الدعوي ثم الحركي ومنه إىل تثبيت أركان الدولة.
فمــا هــي أســاليب التواصــل الفكــري والعلمــي بــن مختلــف األقطــار اإلســامية
عامــة واملغاربيــة خاصــة؟
وهــل أن منطــق الهجــرة كان أهــم الحلــول لالنفــات مــن قبضــة الواقــع
الســيايس العثمانــي واالســتعماري بمختلــف جنســياته؟ والبحــث عــن وجــود حقيقــي
خــارج الديــار باتجــاه الحــوارض العلميــة املرتاميــة؟
اىل أي حــد مكنــت الطريقــة منطقهــا االجتهــادي يف مختلــف الطروحــات الدينيــة
لتشــكل كيانــا مســتقال ســواء مــن حيــث العمــل الدعــوي أو مــن حيــث االنتشــار
والقبــول؟
وكيــف أبدعــت فكريــا يف مقارعــة األفــكار األخــرى التــي كانــت تراهــا غــر
مواكبــة لعرصهــا؟ وهــل ذلــك هــو الــذي مكنهــا مــن خــوض غمــار الــراع مــع
االســتعمار ومحاربتــه ،لتتحــول بذلــك اىل حركــة تحرريــة فاعلــة ،نســجت نضاالتهــا
لتحقــق مالمــح الدولــة ومنهــا تثبيــت ذلــك الكيــان بشــكل عمــي وفعــي.
وقبــل الخــوض يف البحــث وتفكيــك هــذه اإلشــكاليات واإلجابــة عنهــا وجــب
التعريــف يف بدايــة خطــوات ذلــك بشــخصية محمــد بــن عــي الســنويس.
املولد والن�سب :
ولــد الشــيخ محمــد بــن عــي الســنويس يف مســتغانم 12ربيــع األول 1202ه
املوافــق 22ديســمرب  1787واشــتهر بلقــب الســنويس الخطابــي اإلدريــي الحســني(.)1
ولعل رواية حفيده أحمد الرشيف تربز حقيقة النسب السنويس(.)2
وولــده عــي بــن الســنويس بــن العربــي بــن محمــد بــن عبــد العزيــز بــن شــهيدة
بــن محمــد بــن شــهيدة بــن محمــد بــن يوســف بــن عبــد اللــه بــن خطــاب بــن عــي
الســنويس بــن يحــي بــن راشــد بــن أحمــد املرابــط منــداس بــن عبــد القــوي بــن عبــد
الرحمــان ابــن يونــس بــن زيــان بــن زيــن بــن يوســف بــن الحســن بــن ادريــس بــن
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الخليــل بــن عبــد اإللــه بــن حمــزة بــن عــي بــن عمــران بــن ادريــس بــن عبــد اللــه
الكامــل بــن الحســن املثنــى بــن الحســن ســبط بــن عــي بــن ابــي طالــب الهاشــمي
القــريش ،بمعنــى أنــه ينتمــي اىل ســالة ال البيــت(.)3
التن�شئة الفكرية املبكرة والتوا�صل الأ�سري:
إن املتتبــع ملختلــف الظــروف السياســية والدينيــة التــي عايشــتها األمــة العربيــة
واإلســامية يف ظــل االحتــال األجنبــي وحتــى الوجــود العثمانــي املؤثــر مشــارقيا ،يتأكــد
جازمــا أنهــا قــد شــكلت دافعــا قويــا يف إثــارة الفكــر اإلنســاني للبحــث عــن مخــارج
مــن تلــك املــآزق التــي حلــت باألمــة.
فكانــت تلــك الظــروف البيئيــة املســتقرة يف ظهــور الشــيخ محمــد بــن عــي
الســنويس عــى واقــع التحــول االيجابــي لألمــة.
كمــا أن التنشــئة األرسيــة للشــيخ الســنويس منــذ الصغــر ،كان لهــا هــي األخــرى
دور كبــر يف النبــوغ الفكــري واالنفــراد والتميــز يف ذلــك.
فاالســتقامة رافقــت مراحــل حياتــه ،لتجــد الحضــن األرسي العلمــي بدايــة
مــن جدتــه لوالدتــه الســيدة فاطمــة التــي كان لهــا بــاع يف العلــوم الدينيــة والعقليــة
والنقليــة(.)4
علم ـا ً أن والــده الســيد عــي قــد تــويف وســنه لــم يتجــاوز الســنتني ،ولــم يكــن
ذلــك بالعامــل املؤثــر يف مســاره الرتبــوي والتنشــئة العامــة .
فعمتــه الســيدة الفاضلــة فاطمــة التــي كانــت متفرغــة للتدريــس أســهمت إىل
حــد كبــر يف ذلــك إذ حفــظ القــران الكريــم واهتــم بعلــم العقائــد والتوحيــد وهــو يف
ســن العــارشة مــن عمــره.
وبعــد وفاتهــا  1212هـــ 1797 -م كفلــه ابــن عمــه املدعــو الشــايف الــذي درس
عــى يــده الفقــه والتصــوف والحديــث ،وقــرأ عليــه الرســاالت اآلتيــة :مــورد الظمــآن،
املصبــاح ،العقليــة ،النــدى ،الجزريــة ،الهدايــة املرضيــة يف القــراءة املكيــة ،حــرز األمانــي
للشــاطبي ،كمــا أمــده برتاجــم العلمــاء والقــادة والفقهــاء و بذلــك فقــد أســهمت عديــد
العوامــل يف بنــاء شــخصيته وهــو يف الجزائــر أهمهــا :
–البيــت الرشيــف واالنتســاب لــه و لألجــداد األدارســة ،واهتمامــه بتاريخهــم وذلــك
بتأليــف كتــاب فيهــم “ الــدرر الســنية يف أخبــار الســالة االدريســية
–البيئة العلمية املرتامية يف الفقهاء والعلماء وتأثرهم بها
–املوروث الثقايف األرسي املتشبع به
–الواقع السيايس للوجود العثماني وما تركه من أثر يف مخيلته
–األطماع االستعمارية للبالد
الهجرة العلمية والتوا�صل باحلوا�ضر املغاربية:
 - 1اجلزائر:
تمكــن الشــيخ محمــد بــن عــي الســنويس مــن اســتغالل بيئتــه العلميــة
بمســتغانم املنشــأ األول مــن خــال تتلمــذه ملــدة ســنتني عــى عــدد مــن شــيوخها،
منهــم محــي مــن شــلهبة ومحمــد بــن أبــي زوينــة( )5وعبــد القــادر بــن عمــور ومحمــد
القنــدوز ومحمــد بــن عبــد اللــه وأحمــد الطبــويل الطرابلــي.
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انتقــل بعدهــا اىل بلــدة مازونــة و أخــذ عــى علمائهــا منهــم محمــد بــن عــي بــن أبــي
طالــب ،أبــو راس العســكري و أبــو املهــل أبــو زوينــة ،ومنهــا إىل تلمســان التــي مكــث
فيهــا قرابــة الســنة.
غــر أن الظــروف التــي كانــت تمــر بهــا منطقــة وهــران وتلمســان ومســتغانم
بالخصــوص والتــي امتــازت بعــدم االستــــــقرار عــى إثــر فتنــة عــرب تلمســان مــع
األتــراك ومــا تــاه مــن مضـــــــايقات مــن بـــاي وهرـــان عــى بعــض أفــراد الطريقة
الدرقاويــة التــي هاجــرت بدورهــا اىل املغــرب ،جعلــه يفكــر بشــد الرحــال اىل فــاس.
 - 2فا�س املغربية:
خــرج اىل فــاس 1805م1220 -ه كونهــا أهــم الحــوارض اإلســامية حينهــا ،أيــن
درس عــى أيــدي علمائهــا نذكــر منهــم حمــودة بــن الحــاج ،حمــدون بــن عبــد الرحمــان
بــن الحــاج ،الطيــب الكريانــي ومحمــد بــن عامــر املعــوايل ،وأبــو بكــر اإلدريــي وادريس
بــن زيــان العــرايف وغريهــم.
ولعلــه وجــد يف هــذه الحــارضة تنوعــا كبــرا ومميــزا ملختلــف الطــرق الصوفيــة،
جعلتــه يــويل اهتمامــا علميــا بهــا ،ويجعــل منهــا مبعثــا لطريــق جديــد يميــز مســاره
الفكــري والدينــي القائــم عــى التجديــد ال التقليــد.
وقــد انكــب بالدراســة للفقــه عــى املذهــب املالكــي الســائد واطالعــه أيضــا عــى
املذاهــب األخــرى .األمــر الــذي أكســبه صوفيــة قائمــة بذاتهــا مرتكــزة عــى الســنة
والــرع واالجتهــاد يف املبــدأ العــام ،ليتحصــل بعدهــا عــى إجــازات مــن علمائهــا،
ليصبــح مدرســا بالجامــع الكبــر بفــاس وينــال املشــيخة الكــرى ممــا زاده ذلــك إقبــاال
وكســب الثقــة.
فــذاع صيتــه بــن الجميــع ممــا أثــار ذلــك حفيظــة الســلطة الحاكمــة ،وأكســبها
تخوفــا مــن أن تتحــول هــذه الحركــة اىل حركــة منافســة لهــا ،ممــا جعلــه يوضــع
تحــت املتابعــة واملراقبــة ،ليفكــر حينهــا بمغــادرة فــاس( ،)6خاصــة وأنــه حقــق مــا كان
يصبــوا إليــه يف طلــب العلــم.
ولــم تكــن تلــك األســباب وحدهــا هــي التــي جعلتــه يتخــذ قــرار املغــادرة بــل
أن الظــروف السياســية بفــاس لــم تكــن عــى أحســن حــال والتــي أدت اىل خــروج أهــل
فــاس عــى الســلطان ســيلمان وبيعــة املــوىل ابراهيــم بــن يزيــد.
ولعــل تلــك األحــداث زادت مــن اتســاع معارفــه السياســية مــدركا خطــورة الفتــن
ومــا يــؤول إليها.
دخوله �إىل اجلزائر:
عــاد مــن فــاس عــر الصحــراء الجزائريــة ،فحــل بعــن مهــدي ثــم األغــواط
التــي كانــت تتميــز بخاصيــة مميــزة
لتالقــي التجــار والقوافــل القادمــة مــن الســودان الغربــي ،فمكــث فيهــا مــدة
قــــــصرية مدرســا ،ومنهــا إىل مســعد ثــم الجلفــة وبوســعادة ،فأفــاد الكثــر بعلمــه
ووعظــه واســتفاد هــو اآلخــر مــن خــال احتكاكــه بأهــايل املنطقــة وزواياهــا(.)7
ولعــل املنطقــة كانــت ذات نشــاط تجــاري مكثــف بــن أرجــاء الصحــراء الكــرى
،وكــذا ملتقــى العلمــاء والدعــاة يف تلقــي األخبــار وأحــوال النــاس عــر أرجــاء املعمــورة.
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وقــد مكنتــه تلــك التجربــة مــن التواصــل بكثــر مــن وفــود العلمــاء وأقطــاب الطــرق
الصوفيــة ،لريحــل بعدهــا اىل املــرق عــر تونــس باتجــاه الحجــاز ألداء مناســك الحــج .
إذ كان له تواصل مع شيوخ جامع الزيتونة الذين أفادوه كثريا من بحر العلوم.
الزوايا ال�سنو�سية جما ًال للتوا�صل:
يعتــر جــل املؤخريــن أن زاويــة أبــي قبيــس بمكــة املكرمــة بدايــة للطريقــة
السنوســية  ،ولعــل الزاويــة البيضــاء بالجبــل األخــر بربقــة( )8أســاس الطريقــة يف ليبيا
ومناطــق الشــمال االفريقــي (الــدول املغاربيــة).
لتشــكل بذلــك املقــر األســايس للشــيخ محمــد بــن عــي الســنويس لتعلــم علــوم
الديــن و مختلــف العلــوم األخــرى ومركــزا ً جوهريـا ً للتواصــل مــع بقيــة الزوايــا األخرى.
وكانــت نيــة الرجــل بعــد عودتــه مــن الحجــاز الرجــوع اىل الجزائر لكــن الزحــف الفرنيس
باتجــاه الجزائــر وأطمــاع القــوى األوروبية يف املنطقــة حــال دون ذلك(.)9
وقــد بــدأت الدعــوة السنوســـــية مــن الزاويــة البيضــاء ،لينتقــل منهــا اىل زاويــة
الجغبــوب التــي أنشــأت 1280ه1854 -م،لتنتــر زوايــا أخــرى يف القبائــل مــن أجــل
التعليــم ،ليصبــح لــكل منهــا زاويــة ُ
خ ّ
صــت تعليــم القــران ومختلــف العلــوم.
وأصبحــت بذلــك زاويــة الجغبــوب منطقــة تحمــل أبعــادا إســراتيجية مــن حيــث
املوقــع ،الــذي شــكل نقطــة تواصــل حقيقــي بــن مختلــف القوافــل التجاريــة باتجــاه
مناطــق عــدة وحتــى اىل إفريقيــا .
فكانــت بعيــدة عــن كل الضغــوط السياســية ســواء مــن قبــل العثمانيــن،
والســلطة املرصيــة وحتــى مــن النفــوذ الفرنــي املكتســح لوســط افريقيــا.
فاتســع بذلــك نطــاق الزاويــة بطرابلــس وبنغــازي والجبــل األخــر وفــزان
وغــات و واداي وغريهــا  ،ليصــل تعــداد الزوايــا بشــكل عــام مــا يقــارب العــرون(.)10
وكثــرا ً مــا يتســاءل املــرء عــن أســباب اختيــاره للجغبــوب مقــرا ً قيادتــه،
ومحطــة انتشــار فكــره الدينــي والســيايس بــن أوســاط القبائــل وحتــى املناطــق
املغاربيــة األخــرى.
حيــث نجدهــا تتمحــور حــول اهتماماتــه وأهدافــه املســتوحاة مــن القيــم الدينية
االســامية ونبــوغ فكــره املســتنري و املنفتــح عــى كل التيــارات بمختلــف أوجهها.
فالقبائــل املرتاميــة املتنازعــة فيــم بينهــا ،كانــت توحــي لــه بالتفــكك والتناحــر
دون االلتفــات إىل أمهــات قضايــا األمــة وأولوياتهــا ،خاصــة إذا مــا تعلــق األمــر بالجهــل
واالســتعمار األجنبــي.
إن وحــدة األمــة يف اعتقــاده أحــد املخــارج لــكل املشــاكل األمنيــة وااللتفــات اىل
مواجهــة التحديــات الجوهريــة.
كمــا أن طــرق التجــارة الرابطــة بــن الجغبــوب وبوابــات الصحــراء الواســعة
باتجــاه الــرق والغــرب والجنــوب ،كانــت هــي األخــرى تتمتــع باالســتقرار واألمــن
والســكينة ،وهــو مــا أثــار اهتمامــات التجــار ،لتصبــح الزاويــة مؤسســة قــادرة عــى
فــرض منطــق الــرواج التجــاري والتالقــي بــن املناطــق.
وتكــون أيضــا ً محــل ثقــة يحتمــي بهــا الجميــع ،فــزادت قناعاتهــم بالفكــر
الصــويف الســنويس.
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لتصبــح الجغبــوب محيطـا ً جغرافيـا ً ومركــزا ً تجاريـا ً وحــارضة دينيــة وعلميــة يتوافــد
اليهــا الجميــع وينطلــق منهــا اإلخــوان السنوســيني حاملــن الدعــوة اىل جهــات أخــرى،
كانــت تــرزخ تحــت الظلمــات الفقــر والجهــل(.)11
لقــد اعتمــد الشــيخ ابــن الســنويس عــى خــرة العلمــاء والدعــاة ،ليكونــوا
مرشفــن ومعلمــن يف مختلــف الزوايــا املنتــرة عــر الــدول ،ويكــون بعضهــم أيضــا
ضمــن هيئــة التدريــس العليــا يف الجغبــوب نفســها و هــم الذيــن دعمــوا الحركــة وقدموا
لهــا الجهــد الــكايف لتطويرهــا.
وكان هــؤالء العلمــاء مــن الحجــاز كالشــيخ فالــح الظاهــري ومحمد بــن الصادق
الطائفــي ،ومــن الجزائــر أبــو القاســم التواتــي ،ومــن تونــس عــي بــن عبــد املــوىل ،ومــن
الســودان محمــد بــن الشــفيع ،ومــن طرابلــس عمران بــن بركــة الفيتــوري(.)12
ولعــل الحركــة السنوســية يف تبنيهــا مســألة وحــدة األمــة وتوحيــد الصفــوف لتأليــف
القلــوب ،خطــوة أوىل نحــو قبــول الدعــوة وتحكيــم الرشيعــة.
حيــث كان ابــن الســنويس يعتقــد أنــه ال يتحقــق ذلــك إال بوحــدة العقيــدة عــى
الكتــاب و الســنة.
حيــث أن ســامة االعتقــاد هــي الوحيــدة الكفيلــة برتابــط أفــراد املجتمــع
ومختلــف القبائــل ،وصــوال ً اىل تجســيد ســامة اإلســام الصحيــح ،القائــم عــى أصــول
الديــن بعيــدا عــن الخرافــات.
ولعــل أهــم متتبــع لهــذا املســار العقــدي يف اعتقــاد الحركــة السنوســية هــو
رســالة أبــي زيــد القريوانــي العلميــة ،التــي جعــل منهــا أهــم مقــررات مناهــج التدريس
كونهــا جامعــة ألصــول العقيــدة ومســتوحاة مــن الكتــاب والســنة.
إن هذيــن املصدريــن األخرييــن كانــا محــل احتــكام لــكل القضايــا املطروحــة ،ولــه مــن
اآلثــار الدنيويــة يف التمكــن واالســتقرار وانتشــار الفضائــل والحيــاة العامــة الرغــدة.
وكان املنهــج الســيايس أهــم االختيــارات يف مســارات التحــول للطريقــة السنوســية ،قــد
أعطاهــا الداللــة املقنعــة يف تثبيــت وجودهــا ،وتجــاوز كل العقبــات التــي مــن شــأنها أن
تعيــق ذلــك املســار الــذي كان مشــوبا ً باملخاطــر والتحديــات.
ومــن أهــم معاملــه تجنــب االصطــدام مــع الطــرق الصوفيــة يف ليبيــا و بقيــة
الــدول العربيــة ،أي أن سياســة االحتــواء كانــت املســلك األنجــع يف تخطــي كل العوائــق،
ممــا أدى اىل ذوبــان بعــض الطــرق يف الطريقــة السنوســية.
وهــو مــا يعتــر محطــة هامــة يف اســتقطاب األخــر وتوســيع نطــاق النفــوذ
الدينــي العقــدي لهــا ،وانضمــام العــدد األكــر مــن املريديــن واملحبــن والداعمــن لهــا.
كمــا أن مبــدأ التســامح وتقديــم النصائــح يف املحيــط البــدوي واملناطــق الداخليــة ،قــد
لقــي اســتجابة وقبــوال ً مــن أطــراف عديــدة مــن القبائــل ،ولــم يكــن ذلــك يمنعهــا مــن
تقويــم الســلوكات الدينيــة التــي صنفتهــا كل العقائــد الفاســدة(.)13
واعتــر االهتمــام بالتاريــخ ،املنهــج الصائــب يف تحقيــق الفوائــد الرتبويــة مــن
خــال ســرة الرســول محمــد صــل اللــه عليــه وســلم وتاريــخ األنبيــاء والخلفــاء
الرائديــن و ســر العلمــاء والدعــاة.
ولــم يكــن يحقــق ذلــك املنهــج أهدافــه ،اال عندمــا كانــت الدعــوة عــى بينــة
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وإملــام بالعقيــدة الســمحاء مــع اإلرادة القويــة والهمــة العاليــة يف النشــاط والعمــل
الجــاد ،الصــادق القائــم عــى الــورع واالســتقامة.
ويتأكــد مــن تلــك الطروحــات الفكريــة للحركــة أنهــا كانــت ماضيــة يف االرتقــاء
مــن الطريقــة اىل الحركــة ،أي جعــل الفكــر الدينــي محــل تطبيــق يف كل مجــاالت الحيــاة
والعالقــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية.
إن تعامــل بــن الســنويس مــع الخالفــة العثمانيــة بمنطــق الليونــة بعيــدا ً عــن
خلــق رصاعــات بينيــة خاصــة مــع حــكام األقاليــم الليبيــة يف طرابلــس و فــزان
وبنغــازي ،كل ذلــك مــن أجــل كســب ثقتهــم لــه وخلــق مــودة معهــم وفــرض احرتامهــم
لــه ،دون االصطــدام بالســلطة الحاكمــة ،وحتــى مــع أراء العلمــاء ،حتــى يؤمــن الطريــق
لتحقيــق أهدافــه اإلســراتيجية مــن الدعــوة التــي كانــت قمــة أهدافهــا بنــاء الدولــة
القويــة(.)14
فالحكمــة كانــت الســبيل يف تحقيــق املبتغــى و بلــوغ املقاصــد والنجــاة مــن كل
اختــاالت قــد تعيــق الســر نحــو األمــام ،وصــوال ً اىل هــرم األهــداف املتمثــل يف قيــام
الدولــة.
ً
فالحركــة السنوســية كانــت تــرى يف قيامهــا واقعــا يجســد مضامــن العقيــدة
دون تجزئــة الجانبــن.
الن�شاط الدعوي واملواقف املختلفة من جمريات الأحداث يف اجلزائر:
ارتبطــت نشــأة الزوايــا السنوســية بالجزائــر بوصــول بعــض العلمــاء الجزائريــن
ملناصــب قياديــة عليــا يف الحركــة مطلــع القــرن الرابــع عــر ونهايــة القــرن التاســع
عــر ،منهــم العالمــة محمــد التواتــي الــذي وصــل إىل منصــب قــاض ،حينمــا كان
الشــيخ محمــد املهــدي الســنويس مرشف ـا ً عــى الزاويــة.
وكذا وصول السيد محمد البسكري إىل منصب وزير للسنويس.
وقد شكلت تلك الزوايا امتدادا طبيعيا للزاوية األم بالجغبوب القيادة العامة.
وتعتــر زاويــة تكــوك وزاويــة العرعــار بــوالد شــافع بمســتغانم عــى ربــوة
مكســوة عــى الحــدود الفاصلــة بــن بلديــة بوقرياتــو جنــوب واليــة مســتغانم والتــي
تأسســت عــى يــد الشــيخ محمــد الشــارف بــن تككــوك  ،1859منــارا ً علمي ـا ً وديني ـاً،
توافــدت إليــه جمــوع الطلبــة والدارســن مــن كل صــوب.
لإلشــارة فــان الشــيخ محمــد الشــارف بعــد مقتــل شــيخه محمــد بــن لقنــدوز
 ،1829وبعــد عودتــه مــن املغــرب ،قــد أســس عــدة مــدارس قرآنيــة ببوقــرات وموزايــة
وعــن معــذار.
وقــد تعــرض للســجن مــن قبــل اإلدارة االســتعمارية الفرنســية ليبعــد عــن
عشــرته  ،1851ورغــم ذلــك واصــل نشــاطه بتأســيس مدرســة قرآنيــة أخــرى يف عيــد
مــداد والتــي تخــرج منهــا علمــاء أجــاء.
ومن أبرز طلبته سيدي محمد البوزيدي شيخ الزاوية البوزيدية بمستغانم.
وقــد اضطــرت الســلطات الفرنســية بعدهــا إلعادتــه اىل عــن معــذار ،أيــن حولهــا
هــي األخــرى اىل زاويــة  ،1859وتعــرض للســجن بعدهــا عديــد املــرات اخرهــا ،1882
لليلــة واحــدة بعدمــا انتقــل أكثــر مــن عــرة االف شــخص مــن ســكان مهاجــر ومــا
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َاعضــا ومرشــدا ً ومدرسـا ً
جاورهــا اىل مقــر احتجــازه بمســتغانم ،ليقــي طــوال أيامــه و ً
إىل حــن وفاتــه .1890
جــدد الشــيخ محمــد الشــارف صالتــه مــع الزاويــة األم بإرســال ابنــه اىل الجغبوب
بليبيــا للحصــول عــى اجــازة مــن محمــد الرشيــف ابن الســنويس.
علمــا ً أن العالقــات األوىل ترجــع اىل عهــد تأســيس الزاويــة السنوســية بأبــي
قبيــس  ،1835حــن التقــى الشــيخ تكــوك بنفســه باملغــرب بالشــيخ الســنويس .
وبعــد عــودة ابــن محمــد الشــارف مــن ليبيــا ،أعــاد فتــح الزاويــة  ،1902فجــدد
نشــاطها مــن جديــد مــع توســيع تواجدهــا يف مناطــق عديــدة يف كل مــن وهــران و
بطيــوة و ســيدي بلعبــاس وتيــارت(.)15
وقــد جســدت الزاويــة القيمــة الفكريــة للدعــوة السنوســية ،التــي كانــت تبعــث
عــى تجســيد القيــم الدينيــة بشــكل عمــي حيــث مزجــت هــذه الزاويــة نشــاطها
بتكويــن الدعــاة والدعــوة اىل الجهــاد بالتعلــم عــى اســتعمال الســاح والفروســية.
وبســبب تلــك التوجهــات فقــد ســاد التوتــر بينهــا وبــن الســلطات االســتعمارية،
إىل أن تــم اعتقــال شــيخها الــذي ســيق اىل ســجن مســتغانم بدعــوى تحريــض قبيلــة
املجاهــر عــى الجهــاد.
وملــا تــويف الشــيخ ابــن تكــوك ،أصبحــت الخالفــة مــن بعــده ألخيــه أحمــد تكــوك
قرابــة العــرة أشــهر.
ولــم ينقطــع التواصــل بــن الجغبــوب والزاويــة السنوســية بالجزائــر ،وهــو مــا
أكدتــه رســالة ســيدي أحمــد الرشيــف الســنويس إىل ســيدي الخطــاب بــن تكــوك  25ذي
الحجــة 1349ه املوافــق لـ13مــاي1931م ،حــن أثنــى عليــه و دعــاه اىل االجتهــاد يف طلب
العلــم وقــراءة القــران والتفقــه يف الديــن و أن يحــدوا حــدو أســافه.
كمــا لخــص لــه أســاس السنوســية املبنــي عــى طلــب العلــم وتعليمــه ،لينهــي تلــك
الرســالة بالســام عــى أكــر أبنــاء ســيدي أحمــد بــن تكــوك(.)16
ومــن مظاهــر التواصــل أيضــا مــع زاويــة بــن تكــوك ،التــي أصبــح لهــا شــأن يف
املنطقــة الوهرانيــة عــى العمــوم ،تلــك الرســالة التــي بعــث بهــا الخطــاط والصحفــي
عمــر راســم اىل الشــيخ أحمــد بــن تكــوك ،طالبـا ً منــه مســاهمة ماليــة يف إصــدار مجلــة
الجزائــر والتــي صــدر أول عــدد منهــا  ،1908وهــو مــا يؤكــد رؤيــة الزاويــة يف دعــم أي
نشــاط مــن شــأنه توطيــد فكــرة الجهــاد ومصارعــة االســتعمار الفرنــي ،والقاســم
املشــرك يف ذلــك مقاومــة االســتعمار(.)17
ولــم تنقطــع تلــك الصــات بــن مشــيخة السنوســية بزاويــة بــن تكــوك،
واســتمرت يف عهــد أحمــد الرشيــف الســنويس حتــى وفاتــه  ،1933وحتــى مــع امللــك
إدريــس قبــل وبعــد إنشــاء الدولــة الليبيــة(.)18
لقــد كانــت مســألة الجهــاد يف الفكــر الســنويس مســألة مبدئيــة تمليهــا العقيــدة
الســمحاء النابعــة مــن الكتــاب والســنة ،حيــث أكــدت الحقائــق التاريخيــة اهتمــام
السنوســية بالجهــاد يف الجزائــر يف جهــات مختلفــة ويف مراحــل متتاليــة مــن املقاومــة
الجزائريــة لالســتعمار الفرنــي وحتــى أيــام الثــورة التحريريــة الكــرى ،فالثــورات
التــي اندلعــت 1851م ،يف نواحــي ورقلــة وتقــرت ووادي ســوف بقيــادة الرشيــف محمــد
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بــن عبــد اللــه رشيــف ورقلــة ،والــذي كانــت لــه عالقــة مــع الشــيخ محمــد بــن عــي
الســنويس ـ حينمــا كان اىل جانبــه بالحجــاز وســاعده يف تأســيس زاويتــه املعروفــة
بجبــل أبــي قبيــس بمكــة ،التــي كانــت ملجــأ للجزائريــن ـ الــذي كانــت بينــه وبــن
الســنويس مراســات بعــد عودتــه مــن املــرق ودعمــه للثــورة لدرجــة أن بعضهــم قــال
أن الرشيــف كان ســنويس التوجــه.
ويشــر الخطــاب املرســل للشــيخ الســنويس الــذي كان حينهــا يف الحجــاز مــن
أحــد تالمذتــه واقــع انتشــار الفكــر الســنويس وتجســيد فكــرة الجهــاد ،حيــث جــاء فيــه
مايــي :
“...وأمــا أنــا عبــد اللــه حــن قدمــت بــاد ورقلــة فتــح اللــه علينــا بهــا وصــارت
محمديــة بعدمــا كانــت يف يــد الرومــي دمــره اللــه وخليفــة الرومــي فيهــا ...ومــن بركــة
شــيخنا ســيدي محمــد ابــن عــي الســنويس ريض اللــه عنــه ونفعنــا واياكــم بــه ..أمــن
 ...وصــار عربــان ورقلــة وقصورهــا وقبائــل الشــعانبة وقصــور تقــرت وعربانهــا...
وكثــر مــن عربــان الظهــرة وقصــور بنــي مــزاب كلهــم تحــت طاعــة اللــه و رســوله
وطاعتنــا واملجاهــدون كل يــوم يف الزيــادة ...وكرسناهــم كــرة عظيمــة وقتلنــا منهــم
 386رجـاً وغنمنــا مــن الخــر الكثــر والبنــادق بــا عــدد ...والحمــد للــه عــى ذلــك”(.)19
وقــد عملــت الزاويــة السنوســية عــى توحيــد األهــايل بمنطقــة تيدكلــت تحــت إمرتهــا،
األمــر الــذي أكبــح فكــرة التوســع الفرنــي يف الصحــراء الجزائريــة وهــو مــا أكــده
تقريــر الضابــط الفرنــي ديبورتــر :
“إن السنوســية قــد أحــرزت يف هــذه املناطــق (تــوات) خــال الســنوات األخــرة
عــى تقــدم رسيــع حتــى أن رئيــس مقاطعــة عــن صالــح قــد أصبــح واحــدا منهــم
وهــو أكثرهــم تشــدداً”.
و يضيــف قائــا ....“ :السنوســيون هــم أعداءنــا وال يمكــن أن نســتخف بهــم
ولكــن األحســن أن نراقبهــم عــن كثــب يف كل نشــاطاتهم وتحركاتهــم يف الجزائــر”(.)20
كمــا تؤكــد املصــادر التاريخيــة ارصار ابــن الســنويس عــى دعــم املقاومــة الجزائريــة
بــكل الوســائل ويف كل الظــروف ،اذ كلــف محمــد بــن الصــادق بإيصــال األمــوال والســاح
لألمــر عبــد القــادر وارســال نفــوذ مــن تالمذتــه منهــم  :محمــد بــن الشــفيع و عمــر
الفضيــل املعــروف بأبــي حــواء والشــيخ أبــو خريــص الكــزة.
فشــعرت فرنســا بذلــك الدعــم لدرجــة أنهــا بــدأت تتوجــس مــن حركــة
السنوســيني وتشــعر بأنهــا كانــت وراء ثــورة محمــد بــن عبــد اللــه يف تلمســان وصحــراء
الجزائــر  1861 - 1848وكــذا عصيــان محمــد بــن تكــوك يف الظهــرة .1881
وتواصلــت تلــك العالقــات الجهاديــة بــن ليبيــا والجزائــر حتــى يف عهــد امللــك
محمــد إدريــس الســنويس ،حيــث أكــد رئيــس وزراء ليبيــا يف عهــده عديــد املــرات دعــم
ليبيــا للجزائــر يف مقاومــة االســتعمار الفرنــي حتــى أنــه أكــد للرئيــس املــري جمــال
عبــد النــارص ذلــك مخاطبـا ً إيــاه بقولــه “ :يــا ريّــس لعلــك ال تعــرف جــد امللــك إدريــس
الــذي جــاء إىل ليبيــا مــن الجزائــر هاربــا ً مــن الطغيــان الفرنــي وأمــى حياتــه يف
نــر الدعــوة االســامية وإيقــاظ األمــة اإلســامية ،لتقــاوم موجــة الطغيــان والتنصــر
الفرنــي ووالــد امللــك إدريــس ظــل يقــاوم تغلغــل املــد الفرنــي يف تشــاد والســودان
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والنيجــر حتــى لقــي وجــه ربــه والســيد أحمــد الرشيــف وامللــك إدريــس أفنيــا عمرهمــا
يف الجهــاد ضــد الطليــان”(.)21
وأخــرا وممــا ســبق معالجتــه يف هــذا البحــث ،فإننــا نــدرك أهميــة الفكــر الســنويس
مــن حيــث تركيبتــه الدينيــة والعلميــة والسياســية وخاصــة مــن حيــث مُرتكزاتــه
األساســية القائمــة عــى القــرآن والســنة يف زمــن التحديــات االســتعمارية بــكل أشــكالها
واملتكالبــة عــى األمــة العربيــة واإلســامية.
ولــم يبــق ذلــك الفكــر حبيــس التلقــن والتدريــس بــل أنــه نجــح يف تكويــن العديد
مــن العلمــاء حتــى وصولهــم اىل إنجــازات علميــة عاليــة ،كانــت قــادرة عــى مواصلــة
الرســالة السنوســية داخــل ليبيــا وحتــى أقطــار املغــرب العربــي بمــا يف ذلــك الجزائــر.
وتمكــن أيضـا ً مــن فــرض وجــود قــوي قــادر عــى مقارعــة االســتعمار والقضاء
عــى دسائســه ومؤامراتــه بفــرض منطــق الجهــاد عليــه بــكل مــا يملــك مــن قــدرات
برشيــة وماديــة عــرت األوطــان دون حــدود مــن خــال توســع الزوايــا ذات الفكــر
الســنويس يف ظــل تنامــي القيــم الجهاديــة يف أوســاط األمــة.
ولــم يكــن ذلــك باألمــر الهــن مــن أجــل تحقيــق كل الطروحــات الفكرية تجســيدا ً
عــى أرض الواقــع ،ممــا يؤكــد وجــود اســراتيجية يف االقبــال عــى تحقيــق األهــداف
واآلمــال والتمــدد يف كل األرجــاء واألوســاط دون تراجــع وخضــوع.
ويف هذا الشأن يمتدح رشيد رضا الحركة السنوسية قائالً :
“ ...اســتطاعت دولــة فرنســا إفســاد معظــم الطرائــق املتصوفــة يف افريقيــا واســتمالة
شــيوخها بالرشــوة إال الطريقــة السنوســية”.
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االمتداد الفكري للدعوة ال�سنو�سية
(ال�شيخان فالح الظاهري وعبد العايل الإدري�سي منوذجا)ً
د .السنويس يونس عيل
د .أحميدة سالـم حماد
املقدمة
أتــت دعــوة اإلســام لتكــون هدايــة للنــاس أجمعــن يقــول تعــاىل {ومــا أرســلناك
إال رحمــة للعاملــن} ،ودعــوة اإلســام كلهــا خــر وســعادة ملــن يؤمــن بهــا ،ومــن هــذا
املنطلــق كان أســلوب محمــد بــن عــي الســنويس يف نــر دعوتــه بــن القبائــل يتــم عــن
طريــق إرســال الدعــاة لهــا إلخراجهــا مــن حالــة الجهــل ،والوثنيــة ثــم بمســاعدة هــذه
القبائــل أســس ابــن الســنويس زوايــاه.
بــدأ محمــد بــن عــى الســنويس نشــاطه بتشــييد الزوايــا وهــي مراكــز الدعــوة
السنوســية للتغلغــل يف القبائــل ،واســتقطابها ودعوتهــا إىل التعلــم فيهــا ،وكان كثــر
االهتمــام بالباديــة ورأى فيهــا تربــة خصبــة يــزرع فيهــا أفــكاره اإلصالحيــة ووجــد
فيهــم نفوس ـا ً متهيئــة لقبــول دعوتــه ،وأكثــر اســتجابة واندفاع ـا ً مــن غريهــم لحمــل
تعاليــم الدعــوة السنوســية .
وكانــت الزوايــا هــي الطريقــة التــي نفــذ بهــا ابــن الســنويس برنامجــه
اإلصالحــي فاهتــم أن تكــون لــكل قبيلــة زاويــة لنــر التعليــم بــن أفرادهــا ،كمــا اختار
املتفوقــن منهــم،وأرشف عــى تعليمهــم بنفســه فيعــودون ألهلهــم دعــاة يحضونهــم
عــى العلــم ،ويفقهوهــم شــؤون كســب معاشــهم ،ووســائل القيــام بفرائــض دينهــم،
ولــم يمــي زمــن طويــل حتــى تنافســت القبائــل فيمــا بينهــا عــى بنــاء الزوايــا حتــى
كانــت لــكل قبيلــة زاويــة وأكثر.ولــم يقتــر دور دعــاة السنوســية عــى قبائلهــم فقــط
بــل يف كثــر مــن األحيــان كان يتعداهــا إىل أماكــن وبلــدان أخــرى يدعــون لإلســام فيهــا،
ويصححــون للنــاس مفاهيمهــم.
وقــد اخرتنــا مــن بــن أســماء هــؤالء الدعــاة الشــيخ محمــد فالــح الظاهــري،
والشــيخ عبــد العــايل اإلدريــي للتعريــف بمكانتهــم العلميــة ،وإبــراز دورهــم،
ومجهوداتهــم يف نــر الدعــوة السنوســية.
نقــدم هــذا العمــل املتواضــع الــذي كان مــن دواعــي كتابتــه التعريــف بأهــم
دعــاة الحركــة السنوســية الذيــن كان لهــم دور كبــر يف انتشــارها ،وممــا الشــك فيــه
أن املواضيــع التــي تتعلــق بالحركــة السنوســية لهــا أهميــة كبــرة يف تاريخنــا الحديــث .
حيــث قســم البحــث إىل مقدمــة ومبحثــن لدراســة كل شــخصية يف مبحــث وخاتمــة ،
وهــو محاولــة منــا مــع نــدرة املعلومــات عــن هــذه الشــخصيات فمــا مــن توفيــق فمــن
اللــه وحــده.
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لــم يســتعمل صاحــب الحركــة السنوســية العنــف والشــدة يف نــر دعوتــه بــل إن مــا
تميــزت بــه السنوســية هــو أســلوب الحكمــة ،واملوعظــة الحســنة واملجادلــة بالتــي هــي
أحســن حتــى اكتســبت احــرام النــاس الذيــن انتــرت السنوســية يف مناطــق إقامتهــم،
والذيــن عايشــوا رجالهــا خاصــة ،فعندمــا وجــدت قبائــل برقــة )*(1بينهــا رجـاً فقيهـا ً
عاملـا ً ورعـا ً جليـاً متواضعـا ً مثــل الشــيخ ابــن الســنويس أحبــه الجميــع مــن قلوبهــم،
وأخلصــوا لــه النيــات ونظــروا إليــه كــويل مــن أوليــاء اللــه الصالحــن ،وهــذا فضـاً عــن
نســبه الرشيــف الــذي جعلهــم يضعونــه يف مكانــة خاصــة(.)2
وقــد ســاعد ابــن الســنويس يف تلــك املهمــة مجموعــة الدعــاة  ،الذيــن رافقــوه
وانضمــوا إليــه مــن شــتى البقــاع مــن تونــس ،ومــن الجزائــر ،ومراكــش ،وطرابلــس
الغــرب ،وبرقــة وباديتهــا ،ومــر ،والســودان ،والحجــاز ،واليمــن ،ونجــد وغريهــا مــن
البلــدان ،فآخــى بينهــم وأصبحــوا بأخوتهــم كعائلــة واحــدة ال هــم لهــم إال خدمــة
الحركــة السنوســية ،والســعي إلصــاح أحــوال املســلمني( ،)3كمــا قــال فيهــم الشــيخ
عبــد اللــه الســني:
ً
وكـل شـيء سوى مرضـاته هـجـروا
باعوا التعيـس وأنفـاسـا لنـصـرتـه
وكم ملــهـم فـيه العناء فـــما مــلـوا
وال وهنـوا ممـا يهـيـن وال ونـوا
وقال فيهم �أي�ض ًا ال�شيخ �أبو �سيف حدوث الرب ع�صي:
مبــايعـة أضحـى بـها الصـرب راضـيا
أولـئك أقوام علـى املــوت بايعــوا
()4
ً
ً
وكم أغمدوا يف الهام عضبا يمانيـــــا .
فكـم جدلوا يـوم الجــدال أجــداال
و كان مــن بــن هــؤالء الدعــاة ممــن تلقــوا تعليمــا ً مبــارشا ً مــن مؤســس الحركــة
السنوســية هــو الشــيخ محمــد فالــح الظاهــري.
ال�شيخ فالح الظاهري
هــو أبــو النجــاح محمــد فالــح بــن عبــد اللــه بــن فالــح املهنــوي الظاهــري ،مــن
منطقــة الحمــراء بالحجــاز ينتســب لقبيلــة بنــي حــرب محــدث ،وفقيــه ،ولــد حــوايل
عــام 1258هـــ1824 ،م ،وتــويف عام 1328هـــ 1910م.
وقــد صاحــب فالــح الظاهــري محمــد بــن عــي الســنويس منــذ صغــره يف مكــة،
وتلقــى عنــه العلــم ،وعــن كبــار أصحابــه كالشــيخ عبــد الرحيــم ،والشــيخ عمــران
بــن بركه،والشــيخ أحمــد الريفيفــي زاويــة الجغبــوب بعــد تأسيســها عــام 1855م ،)*(5
فأظهــر نبوغ ـا ً الفت ـا ً لألنظــار ،وصــار عامل ـاً ،وفيلســوفا ً إســاميا ً جلي ـاً ،تــم تكليفــه
بإلقــاء الــدروس يف املعهــد الدينــي يف الجغبــوب( ،)6وتخــرج عــى يديــه الكثــر مــن
العلمــاء ،وفضـاً عــن تضلعــه الواســع يف العلــوم الدينيــة ،والفقهيــة ،والحديــث ،واللغــة،
والتاريــخ ،والرياضيــات ،كان لــه حريــة فكــر ،واطــاع ،واســع يف التطــور ،والنظريــات
االجتماعيــة ،وهــو محــل احــرام ،وتقديــر مــن جميــع رجــال السنوســية(.)7
وللشيخ فالح الظاهري عدة مؤلفات كان أغلبها يف علمي الفقه والحديث منها:
1 .كتــاب أنجــح املســاعي يف الجمــع بــن صفتــي الســامع والواعــي يف الفقــه عــى
مذهــب أهــل الحديــث.
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 2 .كتاب صحائف العامل بالرشع الكامل.
3 .كتاب فقه الحديث.
4 .منظومة يف إصالح الحديث.
 5 .كتــاب مــا تشــتد إليــه يف الحــال حاجــة الطالــب الرحــال ،وهــو عبــارة عــن مخترص
لكتــاب (شــيم البــارق مــن ديم املهــارق).
6 .كتاب حسن الوفا ألخوان الصفا.
حواش عىل البخاري ،واملوطأ(.)8
7 .
ٍ
كمــا كان فالــح الظاهــري شــاعرا ً مجيــدا ً ومــن األدبــاء البارزيــن يقــرض الشــعر
الرقيــق متنوعــا ً يف أســاليبه  ،نذكــر مــن قصائــده الشــعرية يف مــدح شــيخه ابــن
الســنويس األبيــات اآلتيــة:
لديــون صفــر الراحتــن شــجي
مــا عيــب يشء غيــب مطــل عنــي
والظلــم يــاذا الظلــم يخــى غيــه

والهجــر هجــر عنــد كل حيــي

وأنــا وىص الراشــن يــا حكــم الهــوى

ال تمــي قولهــم بــدون ويص

وإذا هــم نطقوا بمنع الجمـــع بـــــي

عانــد فمــا هــم غــر كل خــي

وإذا هــم ابتدئــوا الــكالم فــرده

ليقــن ودى نســخ كل فــري

وزن الــكالم يــر عليــك برصفهــم

لم يظفــروا من حـــقهم بدنـــي

()9

وقال يف شيخه ابن السنويس أيضاً:
أن زانت سواك فساد القوم يا ابن عيل
يا ابن السنويس يا زين الفضائل
تركـتني أصـحب الدنـيا بـال أمـل(.)10
لم يبقي جودك يل شـيئا أؤمـله
ولــم تكــن للشــيخ أشــعار دينيــة فقــط بــل كانــت لــه بعــض القصائــد يف أنــواع الشــعر
األخــرى منها:
قـد بات والدمع يف اآلماق منــضودا ً
مـن شتـان خالـــــف اإلعان موعـودا
ويمـرتي أن يكــون الغـمـض موجودا
يسامـر النجــــم ما تمي أجنتـــه
إال وظلت بـنار الشــــــوق مـوقـودا
قصـيدك الله يا من لــسـت أذكــره
سـر يـجـــــاري فـؤادا ً فيــك مـعودا
أال تعمدت وصلــــــي إن وصـلك يل
تـخىش تالقيا أخـلت الصب جلمــــودا
حرمتني منك حتى يف الخيال ومــــا
مـحــمـدا ً شافعا ً والله معـبـــودا(.)11
أن زرت أحببت نفسا ً حـــرة اتـخذت
ولــه يف رثــاء صديقــه وزميلــه يف طلــب العلــم عــن ابن الســنويس الشــيخ بوســيف
بــن مقــرب حــدوث الربعــي فقــال فيه:
فا تكن يافتى باللـوم معرتضا
للعاشقني باحكام الغــــرام رىض
()12
فساح صـر أفاعي نيله فقىض .
رأ محـب فرام الوصـل فامتنهــوا
ويبــدو أن الشــيخ مثلــه مثــل عامــة النــاس مهتمــا بالشــعر يف تلــك الفــرة  ،ومــن
املعــروف أن اغلــب اهــايل برقــة كانــوا يعشــقون الشــعر والشــعراء.
)*(13
 ،ثــم تــرك فالــح
وبعــد وفــاة ابــن الســنويس بايــع خليفتــه محمــد املهــدي
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الظاهــري الجغبــوب ،وانتقــل إىل الحجــاز ،ومنهــا إىل األســتانة (إســطنبول) حيــث نــال
مكانــة رفيعــة عنــد الســلطان عبــد الحميــد ،ورجــال الحكومــة العثمانيــة( ،)14كمــا زار
الهنــد ،وجلــس للتعليــم يف كل البلــدان التــي زارهــا ،وعندمــا كان يف أخريــات أيــام حياتــه
أنشــد فالــح الظاهــري القصائــد الطــوال حنينـا ً إىل الجغبــوب ،وأئمتــه ،وإخوانــه ،منهــا
قصيــدة عصمــاء طويلــة نذكــر منهــا:
عىل بعد ما بني الجغابيب والحمـــراء
سـرى طيفكم هنا فما تاها يف املرسى
مهامة ينبو الوهم عن جعلنا مســرى
عجـبت لــه أني أهتـدي لـي وبينـنا
ودادي وال أخلت خـالوي لكم ذكـــرى
أحـبـابنا والله ما غــــــــري النوى
وإن أرضمت يف القلب من شوقكم جمرا.
أهش بزيـح الحربياء إذا ســــــرت
ثــم عــاد فالــح الظاهــري إىل املدينــة املنــورة داعي ـا ً للسنوســية فيهــا ،وباعث ـا ً
منهــا دعــوة شــيخه ،وظــل عــى صلــة بمركــز السنوســية يف الجغبــوب حتــى بعــد
وفــاة محمــد املهــدي الســنويس ،ففــي رســالة بعــث بهــا إىل الشــيخ عمــران بــن بركــة،
والســيد أحمــد الرشيــف جــاء فيهــا“ :ويف هــذه الســبع ســنني بعــد عودتــي مــن البــاد
الروميــة حصــل إيل يف إفــادة العلــوم غطــوس مــا أفقــت منــه إال وأعضائــي فيهــا خلــل
مــن طــول الجلــوس ،ولكــن وللــه الحمــد حصلــت مــن تبليــغ العلــوم إىل أهلــه غايــة
األرب ،ولــم يبقــى قطــر إال وحمــل عنــي إليــه دفــر مفالحــة شــيخنا األســتاذ ،وهــذا
غايــة أمنيتــي مــن كونــي جعلــت يف الخافقــن لشــيخنا املذكــور أعــى صيــت حتــى يف
الهنــد ،والســند (.”)15
وكمــا يتضــح مــن هــذه الرســالة أن الشــيخ فالــح الظاهــري قــد أتخــذ مــن
مدينــة الرســول منــرا ً ينــر مــن خاللــه الدعــوة السنوســية ،والتــي تضمنتهــا دفاتــره
وكتبــه املنشــورة ،والتــي اســتمر يف إمالئهــا ،وتدارســها ،وتدريســها ملــدة ســبع ســنوات.
ويتبــن مــن خــال أشــهر كتبــه وهــو كتــاب أنجــح املســاعي يف الجمــع بــن صفتــي
الســامع والواعــي ،وهــو مرتــب عــى أبــواب الفقــه حيــث ابتــدأ بالعبــادات ثــم املعامالت،
ويقتــر عــى ذكــر األحاديــث مجــردة مــن األســانيد مكتفيـا ً بذكــر مخرجــه فــإذا كان
يف املوضــوع خــاف مذهبــي يقــول بعــد ذكــر الخــاف“ :وضفــر بــه فــان” أو يقــول:
“األصــوب فيــه فهــم مالــك”.
وهنــا يظهــر فيــه التأثــر الواضــح بالخــط الــذي ســار فيــه محمــد بــن عــي
الســنويس ،وكان يعمــل عــى نــره ففــي مقدمــة كتابــه هــذا يــروي عــن محمــد بــن
عــي الســنويس عــن أبــي ســليمان العجيمــي عــن محمــد ســعيد املحــدث املدنــي الحنفي
نظمــه (رســالة الهــدي) وذكــر منهــا عــر أبيــات جــاء فيهــا باألقــوال املأثــورة،
واملشــهورة عــن األئمــة األربعــة بوجــوب إتبــاع الحديــث الصحيــح ،وتــرك مــا تعــارض
مــن أقوالهــم مــع الثابــت عــن رســول اللــه ونذكــر مــن هــذه األبيــات مــا يأتــي:
بقولـنا بدون نص يقبـــــل
وقــــول أعالم الهدي ال يعمل
وذاك يف القديم والحـــــديث
فيـه دليـل األخذ بالحـــديث
ال ينبـغي ملن له إســــــالم
قــــال أبو حنيـفة اإلمــام
16
عىل الكتاب والحديث املرتـىض ( )1
أخذ بأقـــوايل حتى تعرضـا
239

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

وهنــا نــرى أن الشــيخ فالــح الظاهــري بهــذه املنظومــة ينقــد أقــوال املتعصبــن للمذهب،
ويــرد بهــا أيض ـا ً عــى مــن ادعــى انقطــاع االجتهــاد ،وهــو يــروي هــذه األبيــات التــي
نظمهــا حنفــي املذهــب (الحنفيــة) ليــرز للقــارئ أن العلمــاء املحققــن البعيديــن عــن
التعصــب مــن جميــع علمــاء أهــل الســنة يســرون يف نفــس االتجــاه الــذي ســار فيــه،
وفيــه ضمنــا ً ردود عــى كل الفتــاوى التــي عارضــت االتجــاه الــذي ســار فيــه فالــح
الظاهــري ،وشــيخه محمــد بــن عــي الســنويس.
ال�شيخ عبد العايل بن �أحمد بن �إدري�س (الإدري�سي)
وكـــأي مــن الطــرق واملذاهــب الدينيــة األخــرى ،كان البــد مــن أن تعتمــد الطريقة
أو الحركــة السنوســية عــى رجــال وقيــادات تدعــوا النــاس إىل أتبــاع الطريقــة ،فــكان
ممــن دعــاه إىل الحركــة السنوســية أو مــن رجالهــا الشــيخ عبدالعــايل بــن أحمــد بــن
إدريــس الــذي اخرتنــاه لنتحــدث عنــه بعــد حديثنــا عــن الشــيخ فالــح الظاهــري.
هــو عبــد العــايل بــن أحمــد بــن إدريــس بــن محمــد بــن عــي بــن أحمــد
بن الطيــب بن محمــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن مــوىس بــن الحســن بــن مــوىس
بــن إبراهيــم بــن عمــر بــن أحمــد بــن عبــد الجبــار بــن محمــد بــن يملــح ابــن مشــيش
بــن أبــي بكــر بــن عــي بــن حرمــة بــن عيــى بــن سليمان(ســام) بــن مــزوار بــن
حيــدرة بــن محمــد بــن إدريــس امللقــب باألصغــر بــن إدريــس امللقــب باألكــر بــن عبــد
اللــه امللقــب باملحض(الكامــل) بــن الحســن املثنــى بــن الحســن الســبط بــن اإلمــام عــي
بــن أبــي طالــب زوج الســيدة فاطمــة الزهــراء ،ووالــده (أحمــد بــن إدريــس) هــو مــن
أفضــل شــيوخ ابــن الســنويس وقــد تأثــر بــه تأثــرا ً عظيم ـاً ،أخــذ عنــه ابــن الســنويس
عــددا مــن الطــرق الصوفيــة ،ودرس عليــه الحديــث ،والســنة ،ولــد أحمــد بــن إدريــس
ســنة 1173هـــ ببلــدة ميســورة يف املغــرب ،وتلقــى العلــم عــى أكــر علمائهــا ثــم هاجــر
إىل مكــة ،واســتقر يف الحجــاز ،وأصبــح مــن علمــاء وقتــه(.)17
التحــق عبــد العــايل بــن أحمــد بــن إدريــس بشــيخه محمــد بــن عــي الســنويس
يف املدينــة املنــورة ســنة 1848م ،ثــم رجــع معــه إىل برقــة يف عودتــه الثانيــة ،واهتــم ابــن
الســنويس اهتمام ـا ً بالغ ـا ً بتعليمــه ،وتربيتــه الرتبيــة الصحيحــة ،وكان ابــن الســنويس
يقدمــه بعــد أن رأى فيــه األهليــة التامــة إللقــاء الــدروس بعــد تأســيس املعهــد الدينــي يف
الجغبــوب ،وكان هــو مــن يجلــس يف حلقتــه ليقتــدي بــه طالبــه يف احــرام ابــن شــيخه
(أحمــد بــن إدريــس) ،ولبيــان املكانــة التــي وصــل إليهــا يف األهليــة لقيــادة الحركــة،
فهــو مــن أبــرز طــاب ابــن الســنويس ،ولــه كتــاب مخطــوط تحــدث فيــه عــن املســائل
التــي تحــدث عنهــا ابــن الســنويس يف كتابه(:املســائل العــر) ،واملســمى أيضاً(:بغيــة
املقاصــد يف خالصــة املراصــد) وهــو كتــاب يف الفقــه يعــر عــن مفاهيــم صاحــب
الطريقــة السنوســية ،ومنهجــه ،وقــد يبــن يف املقدمــة اإلجابــة عــى العديــد من األســئلة
التــي وجهــت البــن الســنويس مــن أنــاس كثرييــن خصوصـا ً مــن املغــرب ،واليمــن ممــن
تأثــر بدعوتــه ،ومضمونهــا االستفســار عــن صحــة مــا يقولــه املعرتضــون عــى أتبــاع
الكتــاب ،والســنة فقــط ،وخصوص ـا ً فيمــا يتعلــق بصفــات الصــاة مــن رفــع اليديــن،
وقبضهمــا ،والبســملة وغريهــا ،ملتمســن بيــان أدلتهــا؛ ألجــل الــرد بهــا عــى أولئــك
املعرتضــن ،احتــوى الكتــاب ثالثــة مراصــد ،املرصــد األول كان عــن وجــوه الهــدي لســنن
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األئمــة الراشــدين يف املذاهــب ،والفتــوى ،والقضــاء ،وذكــر النصــوص املتعلقــة باالجتهاد،
واملرصــد الثانــي عــن صفــة صــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ،والحديــث
بشــكل مفصــل عــن كيفيــة الصــاة وفروعهــا وأركانهــا ،أمــا يف املرصــد الثالــث فقــد
ذكــر فيــه نصــوص األئمــة يف املســائل العــر أي يف حكــم رفــع اليديــن يف الصــاة،
والقبــض والســكنات الثــاث ،واالســتعاذة ،والبســملة والتامــن ،ثــم التكبــر لقيــام
الركعــة الثالثــة ،ويف الســام والخــروج مــن الصــاة ،ويف القنــوت ورفــع اليديــن حــال
الدعــاء ،وأخــرا ً تطويــل الصــاة ،وتقصريهــا ،وقــد ختــم هــذا الكتــاب بســبعة فصــول
تحــدث فيهــا عــن النفــس األمــارة ،والنفــس اللوامــة ،وامللهمــة ،واملطمئنــة ،والراضيــة
واملرضيــة ،والكاملــة.
وعندمــا أراد ابــن الســنويس أن يعلــن وصيتــه بالخالفــة لــه خــال مرضــه األخــر
ليســتكمل ابنــه األكــر عــى يديــه تعليمــه وتأهيلــه ،آثــر الشــيخ عبــد العــايل القيــام
بذلــك تجنبـا ً للخــاف مــع بعــض االتبــاع ،الذيــن كانــوا يميلــون إىل أن يتــوىل ابــن الشــيخ
اإلمامــة حتــى ولــو كان صغــراً ،وبعــد وفــاة ابــن الســنويس ارتحــل مــن الجغبــوب إىل
صعيــد مــر ،ثــم صــار يرتــاد الكثــر مــن األماكــن ينــر الدعــوة السنوســية.)18( ،
ونحــن نذكــر هنــا ســرة الشــيخ عبــد العــايل اإلدريــي باعتبــاره أثــرا ً أمتــد بعــد
وفــاة ابــن الســنويس بالعمــل يف نــر الدعــوة السنوســية ولــه كمــا قدمنــا كتــاب ال
يــزال مخطوطـاً ،وهــو يتنــاول نفــس املوضوعــات التــي يتناولهــا كتــاب املســائل العــر
املســمى بغيــة املقاصــد يف خالصــة الراصــد البــن الســنويس ،وكتــاب توثيــق العــرى
ملــن أراد هــدي خــر الــورى إلبراهيــم الرشــيد ،وقــد تنــاول الشــيخ عبــد العــايل يف هــذا
املخطــوط ســبعا ً مــن تلــك املســائل يف حــن تكلــم كل مــن ابــن الســنويس ،وإبراهيــم
الرشــيد عــى عــرة مســائل ،ولكنهمــا اختلفــا يف أســلوب الرتتيــب ،كمــا تنــاول أحدهما
مســائل لــم يتناولهــا األخــر فصــارت املســائل أكثــر مــن عــر ،وقــد ربــط مخطــوط
الشــيخ عبــد العــايل اإلدريــي بينهمــا ،حيــث أقــر يف أول املخطــوط أن هــذه املســائل
إلتزمهــا أحمــد بــن إدريــس ،ثــم بــن مكانتــه العلميــة والتزامــه للســنة(.)19
وأيضـا ً خــال حديثــه عــن املســائل العــر يقــول الشــيخ عبــد العــايل اإلدريــي
”:قــال شــيخنا يف البغيــة” ،أو يقــول“ :مــن بغيــة املقاصــد لشــيخنا ريض اللــه عنــه”،
ويقصــد بــه محمــد بــن عــي الســنويس ،وكتابــه بغيــة املقاصــد يف خالصــة الراصــد (.)20
أمــا املســائل التــي تناولهــا مخطــوط الشــيخ عبــد العــايل فهــي جــاءت مرتبــة بالشــكل
ا ألتي :
1 .رفــع اليديــن يف االنتقــال مــن بعــض األركان يف الصــاة ،وهــي أول مســألة تناولهــا
محمــد بــن عــي الســنويس.
2 .مســألة حكــم قبــض اليديــن عــى الصــدر حــال القيــام ،وهــي تأتــي يف الرتتيــب
الثانــي عنــد محمــد بــن عــي الســنويس.
3 .حكــم الجهــر بالبســملة يف صــاة الفريضــة الجهريــة ،وتأتــي هــذه املســألة يف
الرتتيــب الخامــس عنــد محمــد بــن عــي الســنويس.
4 .القــراءة خلــف اإلمــام ،وهــذه املســألة أنفــرد بهــا عبــد العــايل اإلدريــي ،ولــم
يذكرهــا محمــد بــن عــي الســنويس.
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5 .الســام للخــروج مــن الصــاة ،وهــي املســألة الثامنــة عنــد محمــد بــن عــي
الســنويس.
6 .التعــوذ قبــل القــراءة يف الصــاة ،وهــي املســألة الرابعــة عنــد محمــد بــن عــي
الســنويس.
7 .مســألة الســكتات الثالثــة يف حــال القــراءة ،وهــي الثالثــة عنــد محمــد بــن عــي
الســنويس(.)21
وتبقــى بعــض املســائل التــي لــم يتناولهــا الشــيخ عبــد العــايل اإلدريــي منهــا
مســألة التأمــن ،وهــي املســألة السادســة عنــد محمــد بــن عــي الســنويس ،وكذلــك
مســألة التطويــل يف الصــاة ،وهــي العــارشة عنــد محمــد بــن عــي الســنويس ،ومــن
املســائل التــي لــم يتناولهــا الشــيخ عبــد العــايل اإلدريــي أيض ـا ً مســألة القنــوت ،وقــد
وردت عنــد محمــد بــن عــي الســنويس يف املرتبــة التاســعة ،وحكــم تقصــر الصــاة يف
الســفر ،وكذلــك حكــم جمــع الصالتــن للمســافر ،وحكــم الفطــر يف الســفر(.)22
ويالحــظ مــن خــال اســتعراض هــذه الكتــب أن املؤلفــن كانــوا متفقــن يف
أســلوب االســتدالل ،وكذلــك يف طــرق إثبــات أن هــذه املســائل معتمــدة يف مذهــب اإلمــام
مالــك وإن لــم تكــن مشــهورة بقــدر كبــر عنــد العامــة مــن النــاس ،كمــا نجدهــم قــد
توافقــوا يف ذكــر أحاديــث كثــرة ،وكتــب رجعــوا إليهــا ،ثــم أنفــرد كل منهــم بأحاديــث يف
نفــس املعنــى ،وبكتــب رجــع إليهــا.
ولســنا بصــدد تفســر تلــك املســائل للقــارئ الكريــم إنمــا ذكرنــا لهــا لتوضيــح
أن الشــيخ كان ذو علــم ،وبالتــايل كانــت لــه آراء واجتهــاد يف مســائل فقهيــة دقيقــة،
وعــى مــن يريــد تفســرات دقيقــة لتلــك املســائل االطــاع غــى كتــب الفقــه املالكــي.
وهكــذا فــأن هــذا املخطــوط يؤكــد بــأن الشــيخ عبــد العــايل بــن أحمــد بــن إدريــس كان
أثــر بــارزا ً للدعــوة السنوســية ،وامتــدادا ً فكريـا ً لصاحبهــا فهــو تتلمــذ عــى يــد محمــد
بــن عــي الســنويس الــذي أخــذ العلــم بــدوره عــن والــده (أحمــد بــن إدريــس) ،بــدء
مشــواره معلم ـا ً يف زاويــة الجغبــوب ،ثــم داعي ـا ً للسنوســية يف صعيــد مــر ،وشــمال
الســودان إىل أن تــويف فيهــا رحمــه اللــه ســنة 1295هـــ 1878 -م(.)23
اخلامتة

أن الحركــة السنوســية حافظــت عــى تماســكها وتطورهــا حيــث تالءمــت مــع
النظــام القبــي للمنطقــة ونالــت مقام ـا ً رفيع ـا ً .
ويعــد العلمــاء البــارزون الذيــن كانــوا عــى درجــة عاليــة مــن العلــم كالشــيخ
فالــح الظاهــري ،والشــيخ عبــد العــايل اإلدريــي مــن اإلخــوان السنوســيني املميزيــن
املكلفــن بمهــام التوجيــه والقيــادة ،والقيــام بمهــام التعليــم ،والدعــوة واإلصــاح ،وهــم
بالطبــع مــن تــم تأهيلهــم لذلــك عــى يــدي شــيخهم محمــد بــن عــي الســنويس.
فقــد ســاهم الدعــاة مــن أمثــال املذكوريــن ســالفا ً بشــكل كبــر يف نجــاح الدعــوة
الفكريــة للحركــة السنوســية والــذي اتضــح لنــا جلي ـاً مــن خــال انتشــار زواياهــا
الواســع يف ليبيــا وغريهــا مــن بلــدان أفريقيــا ،فالفضــل يف ذلــك النجــاح كان راجعــا ً
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بشــكل أســاس إىل قــوة هــؤالء الدعــاة مــن املشــايخ ،وعلمــاء الديــن الذيــن كانــوا
يرســلون للوعــظ وإرشــاد النــاس ،وتعريفهــم بقواعــد الدعــوة اإلصالحيــة للحركــة
السنوســية .
وختامــا ً تجــدر اإلشــارة إىل أننــا عــر هــذا البحــث قــد قمنــا بجمــع أهــم
املعلومــات الخاصــة بتلــك الشــخصيات التــي كان لهــا دور بــارز يف الحركــة السنوســية
يف ليبيــا ونحــن نقــدم الفرصــة إىل الباحثــن يف هــذا التخصــص مــن اجــل إثــراء البحــث
بــأي أفــكار جديــدة  ،ألننــا نهــدف دائمــا إىل تنميــة وتطويــر البحــث العلمــي ،ومــا كان
بهــذا البحــث مــن توفيــق فهــو مــن اللــه ومــا كان مــن نقــص وإخفــاق فهــو منــا.
الهوام�ش :
 )*( 1برقــة :يعــد إقليــم برقــة واحــدا ً مــن بــن ثالثــة أقاليــم تكونــت منهــا طرابلــس
الغرب(ليبيــا) ،وهــي إيالــة طرابلــس ،وإقليــم فــزان ،إضافــة إىل إقليــم برقــة ،وقــد عــرف
هــذا اإلقليــم قديمــا ً باســم (ســرنيكا) ،وإقليــم برقــة هــو األكــر مســاحة وتقــدر
بـــ 700ألــف كيلــو مــر مربــع ويمثــل املنطقــة املمتــدة رشقـا ً إىل مدينــة مــرىس مطروح
(التابعــة لجمهوريــة مــر) ،وغرب ـا ً إىل خليــج رست ،وجنوب ـا ً الصحــراء الليبيــة حيــث
تدخــل واحــة الكفــرة ،وواحتــا جالــو وأوجلــه وكذلــك الجغبــوب مــن ضمــن حــدوده،
ويمتــد شــماال ً إىل ســاحل البحــر املتوســط .انظــر :فيليــب رفلــة ،الجغرافيــة السياســية
إلفريقيــة ( ،د .ن) ،القاهــرة1965 ،م ،ص335
 - 2محمــد عبيــد أحمــد بــدوي ،الحركــة السنوســية ودورهــا الســيايس والدينــي يف
إفريقيــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــوره ،قســم النظــم السياســية واالقتصاديــة،
معهــد البحــوث والدراســات اإلفريقيــة ،جامعــة القاهــرة1988 ،م ،ص.44
 - 3وثيقــة تحمــل توقيعــات لعــدد مــن اإلخــوان السنوســيني وهــي بمثابــة البيعــة
نصــت عــى التســليم املطلــق لإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس ،وثيقــة غــر مصنفــة،
مكتبــة الباحــث.
 - 4محمــد الطيــب بــن أحمــد إدريــس األشــهب ،الســنويس الكبــر ،منشــورات مكتبــة
األزهــر الرشيــف ،القاهــرة1956 ،م، ،ص ص.57 ،56
 )*( 5لزاويــة الجغبــوب املكانــة األوىل بــن جميــع الزوايــا السنوســية يف ليبيــا ،وخارجها،
ففــي الجغبــوب رضيــح الشــيخ املؤســس للحركــة السنوســية محمــد بــن عيل الســنويس
وهــو محــل احــرام ،وقدســية خاصــة للسنوســيني ،فإليهــا تشــد رحــال طلبــة العلــم،
ومنهــا يتخــرج العلمــاء ،أطلــق عليهــا ابــن الســنويس اســم الزاويــة الخرضيــة ،ســماها
أيضـا ً بــوادي اإليمــان ،وبالــدرر املرصعــة ،للمزيــد انظــر :الســنويس يونــس عــي ،واحــة
الجغبــوب ودورهــا يف التعليــم الدينــي يف ليبيــا 1855م – 1926م ،رســالة دكتــوراه غــر
منشــورة ،جامعــة عــن شــمس ،القاهــرة2013 ،م.
 - 6محمــد الطيــب بــن أحمــد إدريــس األشــهب ،املصــدر الســابق ،ص .61أيض ـا ً أنظــر:
أحمــد الرشيــف الســنويس ،أعــام الطريقــة السنوســية ،ج ،2مخطــوط ،ص ص، 34،35
مكتبــة محمــد الشــارف الســنويس ،الجغبــوب.
 - 7محمــد بــن عثمــان الحشــائيش التونــي ،رحلــة الحشــائيش إىل ليبيــا 1855م ــــــــ
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1912م ،ط ،1تقديــم ـ عــي مصطفــى املرصاتــي ،دار لبنــان ،بــروت1965 ،م ،ص.152
 - 8عمر رضا كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،11مطبعة الربق ،دمشق1960 ،م ،ص.114
 - 9عــي محمــد الصالبــي ،تاريــخ الحركــة السنوســية يف إفريقيــة ،ط ،2دار املعرفــة،
بــروت2006 ،م ،ص.67
 - 10محمد الطيب بن أحمد إدريس األشهب ،املرجع السابق ،ص.64
 - 11محمــد الطيــب بــن أحمــد إدريــس األشــهب ،برقــة العربيــة أمــس واليــوم(،د.م)،
القاهــرة1947 ،م ،ص .577 ،576انظــر أيضــاً :عبــد الحميــد عبــد اللــه الهرامــة،
(مالمــح التعليــم يف الزوايــا والكتاتيــب الليبيــة) ،الكتاتيــب والزوايــا وأعــام تحفيــظ
القــرآن الكريــم ،أعمــال النــدوة العلميــة الرابعــة التــي عقــدت باملركــز يف يــوم األربعــاء
6/1/1999م ،تحريــر .الفرجانــي ســالم الرشيــف ،منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن
للدراســات التاريخيــة ،سلســلة التاريــخ االجتماعــي والثقــايف واالقتصــادي والســيايس
للمجتمــع الليبــي رقــم ( ،)8طرابلــس ــــــ ليبيــا2008 ،م ،ص.24
 - 12أحمــد الرشيــف الســنويس ،أعــام الطريقــة السنوســية ،ج ،2مخطــوط ،مكتبــة
محمــد الشــارف الســنويس ،الجغبــوب ،ص .37
 )*( 13املهــدي :هــو اإلمــام املجاهــد محمــد املهــدي بــن محمــد بــن عــي الســنويس
ولــد يف مدينــة البيضــاء ســنة 1260هـــ ,وقــرأ العلــم عــى الشــيخ املدنــي التلمســاني،
والســيد عمــران بــن بركــة ،والســيد أحمــد الريفــي ،والشــيخ أحمــد بــن أبــي القاســم
التواتــي ،والعالمــة عبــد الرحيــم بــن أحمــد املحبــوب الزمــوري ،وغريهــم وأجــازوه
إجــازة عامــة ,كمــا روى وأخــذ عــن والــده اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس ،وتــوىل
مشــيخة الطريقــة السنوســية بعــد وفــاة والــده ،واشــتهر عــى مســتوى العالــم ،وكان
صاحــب شــأن عظيــم ,وتتلمــذ عليــه خلــق كثــر ,وتــويف يف زاويــة قــرو يــوم األحــد
 14صفــر ســنة 1320هـــ1902/م ،ونقــل جثمانــه ليدفــن بعــد ذلــك يف زاويــة التــاج يف
الكفــرة .للمزيــد انظــر :محمــد الطيــب بــن أحمــد إدريــس األشــهب ،املهــدي الســنويس،
(د  .ن) ،طرابلــس( ،د ـ ت).
 - 14عــي مصطفــى املرصاتــي ،الصــات بــن ليبيــا وتركيــا التاريخيــة واالجتماعيــة،
منشــورات وزارة اإلعــام والثقافــة ،طرابلــس ،ليبيــا1968 ،م ،ص.60
ً
 - 15محمــد الطيــب بــن أحمــد إدريــس األشــهب ،الســنويس الكبــر ،ص .62أيضـا انظر:
محمــد الطيــب بن أحمــد إدريــس األشــهب ،املهــدي الســنويس ،ص.36
 )1( 16ابــن إدريــس الســيد الحســن اإلدريــي ،الحركــة السنوســية وأثرهــا الثقــايف يف
شــمال إفريقيــة ،رســالة ماجســتري
غري منشورة ،جامعة القاهرة1977 ،م ،ص.188
 - 17أحمــد الرشيــف الســنويس ،محمــد بــن عــي الســنويس مــن املهــد إىل اللحــد ،ج،1
مخطــوط ،ص.23
 - 18ابن إدريس السيد الحسن اإلدرييس ،املرجع السابق ،ص ص.140 ،139
 - 19وقــد جــاء يف فتــوى للشــيخ عليــش أن هــذه املســائل التــي يلتــزم بهــا محمــد بــن
عــي الســنويس هــي إتبــاع ألحمــد بــن إدريــس ،كمــا رصح إبراهيــم الرشــيد يف مخطــوط
لــه أن محمــد بــن عــي الســنويس ال يخــرج عــن نهــج أحمــد بــن إدريــس قيــد شــعرة،
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أنظــر ابــن إدريــس الســيد الحســن اإلدريــي ،املصــدر الســابق ،ص .191
 - 20ابن إدريس السيد الحسن اإلدرييس ،املرجع السابق ،ص .191 ،190
 - 21أنظــر كل مــن :محمــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســني اإلدريــي ،املســائل
العــر املســمى بغيــة املقاصــد يف خالصــة املراصــد( ،د.ن) ،القاهــرة1345 ،ه ،ص145ـ
 .170أيضــاً :إبراهيــم الرشــيد ،توثيــق العــرى ملــن أراد هــدي خــر الــورى ،مطبعــة
التوفيــق ،أســوان( ،د .ت) ،ص  4ـ  .21وكذلــك :ابــن إدريــس الســيد الحســن اإلدريــي،
املرجــع الســابق ،ص  ،191ص .192
 - 22ابن إدريس السيد الحسن اإلدرييس ،املرجع السابق ،ص .192 191
 - 23أحمــد الرشيــف الســنويس ،أعــام الطريقــة السنوســية ،ج ،2مخطــوط ،مكتبــة
محمــد الشــارف الســنويس ،الجغبــوب ،ص .74
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قائمة امل�صادر:

�أو ًال :املخطوطات ،والوثائق:
1 .أحمــد الرشيــف الســنويس ،أعــام الطريقــة السنوســية ،ج ،2مخطــوط ،مكتبــة
محمــد الشــارف الســنويس ،الجغبــوب.
2 .أحمــد الرشيــف الســنويس ،محمــد بــن عــي الســنويس مــن املهــد إىل اللحــد ،ج،1
مخطــوط ،مكتبــة محمــد الشــارف الســنويس ،الجغبــوب.
3 .وثيقــة تحمــل توقيعــات لعــدد مــن اإلخــوان السنوســيني وهــي بمثابــة البيعــة
نصــت عــى التســليم املطلــق لإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس ،وثيقــة غــر
مصنفــة ،مكتبــة الباحــث.
ثاني ًا :الكتب.
1 .إبراهيــم الرشــيد توثيــق العــرى ملــن أراد هــدى خــر الورى،مطبعــة
ا لتوفيق  ،أ ســوا ن  ( ،د  .ت ).
2 .عبــد الحميــد عبــد اللــه الهرامــة( ،مالمــح التعليــم يف الزوايــا والكتاتيــب الليبيــة)،
الكتاتيــب والزوايــا وأعــام تحفيــظ القــرآن الكريــم ،أعمــال النــدوة العلميــة الرابعــة
التــي عقــدت باملركــز يف يــوم األربعــاء 6/1/1999م ،تحرير:الفرجانــي ســالم
الرشيــف ،منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة ،سلســلة التاريــخ
االجتماعــي والثقــايف واالقتصــادي والســيايس للمجتمــع الليبــي رقــم ( ،)8طرابلــس
ـ ليبيــا2008 ،م.
3 .عــي محمــد الصالبــي ،تاريــخ الحركــة السنوســية يف إفريقيــة ،ط ،2دار املعرفــة،
بــروت2006 ،م.
4 .عــي مصطفــى املرصاتــي ،الصــات بــن ليبيــا وتركيــا التاريخيــة واالجتماعيــة،
منشــورات وزارة اإلعــام والثقافــة ،طرابلــس1968 ،م.
5 .عمر رضا كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،11مطبعة الربق ،دمشق1960 ،م.
6 .فيليب رفلة ،الجغرافية السياسية إلفريقية ( ،د .ن) ،القاهرة1965 ،م.
7 .محمــد الطيــب بــن أحمــد إدريــس األشــهب ،الســنويس الكبــر ،منشــورات مكتبــة
األزهــر الرشيــف ،القاهــرة1956،م.
8 .محمد الطيب بن أحمد إدريس األشهب،املهدي السنويس( ،د .ن) ،طرابلس(،دـ ت).
9 .محمــد الطيــب بــن أحمــد إدريــس األشــهب ،برقــة العربيــة أمــس واليــوم(،د.ن)،
القاهــرة1947 ،م.
	10.محمــد بــن عثمــان الحشــائيش التونــي ،رحلــة الحشــائيش إىل ليبيــا 1855م ـ
1912م ،ط ،1دار لبنــان ،بــروت1965 ،م.
	11.محمــد بــن عــي الســنويس الخطابــي الحســني اإلدريــي ،املســائل العــر املســمى
بغيــة املقاصــد يف خالصــة املراصــد( ،د.ن)،القاهــرة1345 ،ه.
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ثالث ًا :الر�سائل العلمية.
1 .ابــن إدريــس الســيد الحســن اإلدريــي ،الحركــة السنوســية وأثرهــا الثقــايف يف
شــمال إفريقيــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة القاهــرة1977 ،م.
2 .الســنويس يونــس عــي ،واحــة الجغبــوب ودورهــا يف التعليــم الدينــي يف ليبيــا 1855م
– 1926م ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،جامعــة عــن شــمس ،القاهــرة2013 ،م.
3 .محمــد عبيــد أحمــد بــدوي ،الحركــة السنوســية ودورهــا الســيايس والدينــي يف
إفريقيــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــوره ،معهــد البحــوث والدراســات اإلفريقيــة،
جامعــة القاهــرة1988 ،م.
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موقف ال�سنو�س َّية من احلرب وال�سلطة ..
بني اال�ضطرار واالختيار
						

أ .يوسف عبدالهادي الحبوش

ِّ
املقدمة
إن معرفــة التاريــخ الوطنــي املرتبــط بهويــة البــاد السياســية والجغرافيّــة ثقافة
رضوريَّــة والزمــة ألبنائــه ،ولكــن يبقــى هنــاك التــزام مهــ ٌّم ينبغــي التقيُّــد بــه قبــل
تقديمــه لألجيــال ،وهــو رضورة البحــث يف تفصيــات حوادثــه ودراســتها ،ث ـ َّم تدوينهــا
مــع رشح مالبســاتها بطريقــة وافيــة ودقيقــة ،عــى أن يكــون الهــدف األســمى مــن
هــذا الجهــد املبــذول هــو تقديــم الحقيقــة بقــدر املســتطاع ،وذلــك مــن أجــل التمــاس
العِ ظــة وتجنُّــب الخطــأ يف الحــارض واملســتقبل .لــذا -وباعتبــار أن تاريــخ الحركــة
السنوسـيَّة يُعــد مــن أهــم األحــداث التــي شــهدها تاريــخ بالدنــا ا ُملعــارص؛ ملــا لــه مــن
أهميّــة محوريــة يف تشــكيله -فــإن هــذه النــدوة بــكل عناويــن أوراقهــا ا ُملعلنــة تُعتــر
محطــة مهمــة للتمعــن يف إنجــازات إحــدى العقليــات البرشيــة الفــذة التــي ســجلها
تاريخنــا الوطنــي واإلســامي ،ووقفــة جــادة الســتعادة جوهــر املــايض واالســتلهام مــن
مــوروث هــذا النمــوذج الحــي لألشــخاص ذوي (الرؤيــة الشــاملة) الذيــن كانــوا يملكــون
القــدرة عــى تحديــد اختياراتهــم وكانــوا يف نفــس الوقــت مســتعدين لتنفيذهــا.
لــن يكــون مــن املبالغــة إن قلنــا إن األســتاذ األكــر اإلمــام محمــد بــن عــي
ـيخا وطنيًــا ،وليــس شـ ً
الســنويس كان شـ ً
ـيخا للسنوســيني أو الربقاويــن فحســب ،إذ ال
تخلــو منطقــة يف ليبيــا مــن زاويــة مــن زوايــاه ،أو مــن أنــاس يشــعرون نحــوه باالحرتام
واالمتنــان ،إن لــم يكــن بالــوالء واالنتمــاء .ويف حقيقــة ال تقبــل اإلنــكار ،وبالتحقيــق
واالســتنتاج ،وبنظــرة شــاملة لنشــوء األحــداث وتطورهــا ،نــرى أن أثــر هــذا ا ُملع ّلــم
امتــد حتــى خرجــت الدولــة الليبيــة الحديثــة مــن عباءتــه ،لقــد حُ فــرت هــذه املس ـ ّلمة
بالفعــل يف صفحــات التاريــخ ،وأصبــح مــن الصعــب تجاهلهــا ،وســتبقى هــذه الحقيقــة
مــا بقيــت ليبيــا التــي نعرفهــا اآلن .ولكــن ســيربز قولنــا هــذا اســتدار ًكا مهمً ــا ،وهــو
ً
يرتبــط ارتبا ً
وثيقــا بعنــوان هــذه النــدوة( :السنوســيَّة مــن الزاويــة إىل الدولــة)
طــا
ـت منــه موضــوع هــذا البحــث ،هــل ســعى اإلمــام بــن الســنويس وخلفــاؤه فعــاً
فجعلـ ُ
إىل تأســيس دولــة زمنيّــة؟
يف هــذه الورقــة ســنتكلم وفــق الحــد الــذي نــراه رضوريًــا لتيســر اإلجابــة عــن
هــذا الســؤال ،وليــس بالتطــ ّرق إىل كل الظــروف والجوانــب السياســية التــي أحاطــت
بالطريقــة السنوس ـيَّة خــال قــرن وعقــد مــن الزمــان.
وقبــل أن نســتعرض مكونــات هــذا البحــث يجــب أن نلفــت االنتبــاه إىل يشء مهــم ،وبمــا
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أن تاريــخ الطريقــة السنوسـيَّة يدخــل تقريبًــا ضمــن حقبــة التاريــخ املعــارص لبالدنــا،
فهــو بالتــايل ال يحتــاج لطــرح املزيد مــن التكهنــات بقــدر مــا يحتــاج إىل رضورة االقرتاب
أكثــر الستشــعار ماهيــة لغــة الخطــاب واملفاهيــم الســائدة التــي تَش ـبّع بهــا مجتمــع
الطريقــة السنوس ـيَّة مــن أعــى هرمهــا إىل قاعدتــه ،وســر غــور الشــعور املتغلغــل يف
ـر ا ُملجــدي الــذي لــم ينتبــه
نفــوس النــاس تُجــاه السنوســيَّة وشــيوخها ،وهــو األمـ ٍ
لــه العديــد مــن البحــاث الجُ ــدد ،فلــم َّ
يوفقــوا بالتــايل إىل إدراك طبيعــة تلــك الثقافــة
وتصورهــا ،هــذا التصــور الــذي هــو ج ـ ُّد مطلــوب لتجنــب ســوء الفهــم الــذي وقعــوا
ً
غموضــا يكتنــف بعــض مواقــف هــذه الطريقــة ،وهــو مــا
فيــه ،ولتفســر مــا اعتــروه
حــدا ببحوثهــم يف كثــر مــن األحيــان إىل الجنــوح نحــو نتائــج مبهمــة أو إىل التضــارب
مــع الحقيقــة.
هــذا ،ونظــ ًرا إىل َّ
أن الدعــوة السنوســيَّة مــرت بعــدة مراحــل وتطــورات مهمــة
وجذريــة ،فقــد قســمت هــذه الورقــة إىل خمــس مباحــث وخاتمــة:
ُ
خ ِّ
صصــت املبحــث األوَّل للحديــث باختصــار عــن طبيعــة املؤســس الســنويس
الكبــر ،وعالقتــه بالســلطة الحاكمــة يف األماكــن التــي وجــد فيهــا (.)1959 – 1806
أمَّ ــا املبحــث الثانــي فتحـدَّث عــن التطــور الســيايس يف عهــد الخليفــة األول السـيِّد محمد
املهــدي الســنويس ،واحتكاكــه بالســلطة ،وكيــف تعســكرت السنوسـيَّة يف عهــده (1860
– .)1902
أمَّ ــا املبحــث الثالــث فيشــمل التطــورات الهامــة التــي طــرأت عــى الطريقــة
يف عهــد الخليفــة الثانــي الســيِّد أحمــد الرشيــف الســنويس وكيــف تعامــل
معهــا (.)1915 – 1903
أمَّ ــا املبحــث الرابــع فيوضــح الظــروف التــي دفعــت بالسنوســيَّة إىل مجــال
املماحــكات السياســية الدوليــة عــى يــد خليفتهــا الثالــث الســيِّد محمــد إدريــس
الســنويس وكيــف تعامــل معهــا (.)1932 – 1916
ُ
وأخــرًا املبحــث الخامــس الــذي يوضــح وضــع الطريقــة السنوســيَّة قبيــل
االســتقالل وبعــده ،وإعــان الدولــة الليبيّــة (.)1969 – 1943
ثــم تأتــي خاتمــة البحــث يتبعهــا فهــرس للمصــادر واملراجــع ،وآخــر ملوضوعــات
البحــث.
املبحث الأوَّل
طبيعة امل�ؤ�س�س ال�سنو�سي الكبري
وعالقته بال�سلطة احلاكمة يف الأماكن التي وجد فيها (.)1959 – 1806
مــا مــن شــك عنــدي يف أن الدافــع لتلــك العقــود األربعــة التــي قضاهــا (هــذا
ا ُملصلــح البــارز) متنقـ ً
ـا عــى ظهــور الرواحــل البطيئــة ،داعيــا ومعلمً ــا بالحُ ســنى
واالقنــاع ،ال بالقــوة والســيف ،هــو عمــق إحساســه بنبــل املســؤولية وخطرهــا ،ال شــك
أن هــذا هــو الهاجــس الــذي كان يعرتيــه منــذ صبــاه ،ومنــذ أن باركتــه أمــه ونصحتــه
بطلــب العلــم ألجــل تعليــم أوالد املســلمني وإرشــادهم( ،)1ومــذ صــار معلمــه ومربيــه
الشــيخ املعمــر الس ـيِّد محمــد الســنويس يحثــه عــى تعلــم العلــوم الرشعيــة ويح ـ ّذره
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مــن تشــوّف نفســه التــي تاقــت إىل طلــب االنعــزال والخلــوة قائـ ً
ـا:
ُ
«ال تفعــل يف زمــن ذهــب فيــه العلــم وأهلــه ،وظهــر فيــه الجهــل ،ونريــدك ت ّ
حصل
العلــوم ،وتُع ِّلــم أمــة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وس ـ ّلم»( .)2وبحســب حديــث ابــن
الســنويس نفســه أنــه ك ّلمــا عــاودَه وارد العزلــة هــذا ثانيًــا وثالثًــا كان يراجــع ابــن
عمــه املذكــور ،فيعيــد لــه ذات النصيحــة ،حتــى يســكن عنــه ذلــك الــوارد ويرجــع
لطلــب العلــم ،إىل أن ّ
حصــل جميــع العلــوم بتلــك النيّــة ،فلمــا أتــاه اإلذن بالداللــة عــى
اللــه صــار ال ينــزل إال يف األماكــن الشــاذة عــن الديــن؛ ليــدل أهلهــا عــى اللــه تعــاىل
ويرشــدهم إليــه ،ثـ َّم يختــم حديثــه بقولــه« :وإن أحــب أوالدي -أي تالميــذه -مــن يكــون
عونًــا يل عــى ذلــك»(.)3
هــذا هــو إذن املن َ
ط َلــق العلمــي الربّانــي الــذي ســيُقيّد ترصفــات اإلمــام منــذ
اآلن ،ويحــدد الســلوك الــذي ســينتهجه هــذا املؤســس طــوال ســنوات مهمتــه التــي نــذر
نفســه لهــا ،لقــد اســتدعى اإلمــام ابــن الســنويس فيمــا بعــد أحــد مشــايخ زوايــاه،
وهــو مــن كبــار إخوانــه ،ووبخــه بشــدة مذ ّكـ ًرا إيــاه أنــه بعثتــه معلمً ــا ً
دال عــى الخــر
وليــس حاكمً ــا( )4وذلــك حاملــا ع ِلــم بمشــاركة شــيخ الزاويــة هــذا يف التحريــض عــى
طــرد ســائح أوروبــي .وهــذا يف الحقيقــة هــو الســلوك الــذي بــدا واضحً ــا يف كل رســائل
اإلمــام العامــة والشــخصيّة وعــى الــدوام(.)5
وبعــد تلقيــه العلــم يف بلــده مســتغانم ثـ َّم مازونــة فتلمســان انتقل ابن الســنويس
إىل فــاس التــي مكــث يف جامعتهــا قرابــة ثالثــة عــر ســنة ،ثـ َّم ليقــرر مغادرتهــا ليــس
اصطدامً ــا بالســلطة كمــا اعتقــده وأورده بعــض ال ُكتَّــاب ،وإنمــا بعــد أن قــى فيهــا
مأربــه مــن القــراءة(- )6كمــا يقــول هــو -ويف هــذه املــرة وتحديــدًا يف العــام 1823م
قــ ّرر ابــن الســنويس مختــا ًرا أن يتوجــه نحــو املــرق للمــرة األوىل .وســواء يف اإليالــة
التونسـيّة ،أو ليبيــا القرمانليــة ،أو يف قاهــرة محمــد عــي ،وإىل مكــة التــي أطــال املكــوث
فيهــا ،لــم يثبــت عــى اإلطــاق أن هــذا ا ُملع ِّلــم احتــك بأيــة ســلطة حاكمــة ،ســواء كان
ذلــك ســعيًا يف طلــب ودهــا أو يف مناكفتهــا ،واملدقــق يف تآليــف أســانيده التــي ال تُحــى،
والعلمــاء الذيــن تلقاهــا عنهــم ،يجدهــا تــدل بوضــوح عــى أن هــذا كان غرضــه الرئيــس
مــن الرتحــال الــذي قــى فيــه جــل حياتــه ،وتــدل عــى توجهــه الرصيــح يف طلــب العلم
أكثــر مــن أي يشء آخــر.
إن رفــض بــن الســنويس للمســاعدة التــي عرضهــا عليــه حاكــم مكــة لبنــاء
زاويتــه عــى جبــل أبــي قبيــس ،وعزوفــه خــال إقامتــه هنــاك عــن تلقــي أمــوال مــن
والــدة الخديــوي عبــاس األول ،أو االعــراف بالزاويــة التــي بناهــا لــه ذات الخديــوي ببــاب
الحديــد بعــد توليــه الســلطة يف مــر ،دليــل جيــد عــى مــا أســلفنا.
وبعــد أن قــى يف الحجــاز مــدة ناهــزت خمســة عــر ســنة ،ويف يــوم الســبت
املوافــق  6مــارس 1840م يمــم اإلمــام األكــر نحــو املغــرب فخــرج مــن م َّكــة بـ ًّرا قاصدًا
الجزائــر التــي كانــت قــد احتُ َّلــت مــن قِ بــل الفرنس ـيِّني خــال إقامتــه هــذه بالحجــاز،
فدخــل مــر ،ث ـ َّم ارتحــل قاص ـدًا الواحــات الليبيــة ث ـ َّم إىل برقـ َ
ـة الحمــرا ِء ،ومنهــا إىل
برقـ َ
ـة البيضــا ِء ،ث ـ َّم ســار إىل طرابلــس .ومنهــا إىل زوارة ث ـ َّم إىل قابــس التــي عَ ِلــم فيهــا
بعــزم الفرنســيِّني عــى الغــدر بــه ،ليعــود إىل طرابلــس ويبقــى فيهــا أربعــة أشــهر،
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وبوســاطة مــن الوجيــه الطرابلــي أحمــد املنتــر اجتمــع ابــن الســنويس وجهً ــا لوجــه
بالســلطة ممثلــة يف وايل طرابلــس عــي عســكر باشــا الــذي وصلتــه وشــاية ســيئة عــن
ـر يعــد لــه اإلمــام ،واقتــر هــذا االجتمــاع عــى محاولــة الــوايل اســتطالع
مخطــط خطـ ٍ
شــخصية ابــن الســنويس مــن خــال مناظــرة جــرت يف حرضتــه تبـ ّ
ـن لــه خاللهــا زيــف
مــا انتهــى إىل ســمعه( .)7ولــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،بــل طغــت بقــوة عبــارات
الــوداد واملجاملــة عــى املكاتبــات التــي جــرت بــن بــن الســنويس مــن جهــة وبــن الــوايل
ً
وأيضــا خلفــه محمــد أمــن باشــا ،وحاكــم بنغــازي محمــد صالــح باشــا،
عــي أشــقر،
وقائمقــام فــزان مصطفــى باشــا ،مــن جهــة أخــرى.
لــم يكــن اختيــار اإلمــام ابــن الســنويس لدواخــل برقــة والصحــاري املتاخمــة لهــا
مــن قبيــل املصادفــات ،بــل لقــد وجــد ســيطرة ضئيلــة مــن الســلطات الرتكيــة هنــاك،
كمــا رأى انعــدام االهتمــام بقاطنيهــا مقارنــة بمــا يلقــاه أهــل الســاحل ،فتأكــد لــه أن
تلــك األماكــن تصلــح ألن تكــون بيئــة مناســبة يقيــم فيــه نموذجــه املجتمعــي املدنــي
الدينــي التهذيبــي ،ال إلقامــة ســلطته الزمنيــة كمــا يُظــن أحيانًــا ويُشــاع.
ويف املقابــل فقــد وفــرت السنوس ـيَّة للســلطة العثمانيــة –مجَّ انًــا -شــيئًا مهمً ــا
لــم يكــن مــن الســهل الحصــول عليــه إال بشــق االنفــس ،وأقصــد الســلم الــذي أشــاعته
الطريقــة يف األقاليــم التــي وجــدت فيهــا ،وبــذكاء ملحــوظ نجحــت السنوس ـيَّة هنــاك
ً
أيضــا يف ممارســة دور الوســيط املحــرم بــن األتــراك ورجــال القبائــل يف مســألة جبايــة
الرضائــب ،ولكــن بــدون أن تتــورط الطريقــة يف لعــب دور الرشطــي لصالــح الســلطة يف
هــذا األمــر ،وهــو مــا جعــل الحــكام األتــراك يطلقــون يــد السنوسـيَّة اإلصالحيــة لتعمــل
َّ
ويوفقــون يف إصــدار املراســيم املتتاليــة القاضيــة بإعفــاء أوقافهــا مــن
يف تلــك املناطــق،
()8
الرضائــب بعدمــا ُرفعــت لهــم العرائــض مــن األهــايل مطالبــة باحــرام هــذه الطريقــة .
صحيــح أن ابــن الســنويس كان يــرى أن القرشــيني أحــق باإلمامــة مــن غريهــم ،ولكـ َّ
ـن
ً
املؤ َّكــد يف خ َّ
طتــه َّ
هدفــا لنفســه عــى اإلطــاق ،فهــذه شــبهة
أن اإلمامــة لــم تكــن
تدحضهــا بوضــوح األدلــة العديــدة ،ومنهــا مــا تــورده كثــر مــن املصــادر مــن أنَّــه
لــم يكــن مناصبًــا العــداء للخالفــة القائمــة ،وأنــه كان يُميّــز يف نظرتــه إىل الســلطة
الحاكمــة ،فالســلطة املســلمة يف نظــره هــي ليســت كاألخــرى الغازيــة ،وأن هاجســه
وقلقــه لــم يكــن مبعثــه الســلطة العثمانيــة اإلســامية نفســها بقــدر مــا كان يُقلقــه
انعــدام قــدرة هــذه الخالفــة الهزيلــة عــى صــد رش «الثعبــان األســود» -حســب وصفــه
للغــزو األوروبــي -الــذي بــدأ يف التهــام املزيــد مــن إياالتهــا ،لقــد تيقــن ابــن الســنويس أن
الــدور ســيأتي -بعــد الجزائــر ومراكــش -عــى االيالــة الليبيّــة ال محالــة.
نعــم ،لقــد تواتــر بــن النــاس عامَّ ــة ،وبــن منتســبي الطريقــة السنوســيَّة
َّ
خاصــة حديــث شــيخهم ابــن الســنويس غــر مـ َّرة ،وقبــل وقــوع الغــزو اإليطــايل لليبيــا
بســبعني عامً ــا ،محـذِّ ًرا مــن احتــال (النابلتــان)( )9الــذي يوشــك أن يحــدث لهــذه البــاد،
ـنويس الكبــر أتباعــه فــور اســتكماله لبنــاء زاويــة البيضــاء ســنة 1843
لقــد أخــر السـ
ُّ
ُ
ً
َّ
أن الغــزاة ســربطون بغالهــم فيهــا ،كمــا أخــر إخوانــه أيضــا عــن أنــاس ســيقاومون
الغــزو ،وآخريــن ســينج ُّرون وراء إغــراءات الغــازي املحتــ ِّل ،وبحســب روايــة الشــيخ
أحمــد الريفــي -وهــو مــن أكابــر تالميــذ ابــن الســنويس -فــإن وفـدًا كبـرًا مــن رؤســاء
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العــرب يف برقــة جــاء زائـ ًرا لألســتاذ بالجغبــوب فخاطبهــم قائـ ً
ـا« :هــا هــو العــدو قادم
إىل بالدكــم ،يريــد أن يســتعبدكم ويســبي أوالدكــم وبناتكــم ويغنــم أموالكــم فاســتعدّوا
لقتالــه»( ،)10ولكنَّــه َّ
بشهــم بالنــر وطــرد الغــزاة يف نهايــة املطــاف.
واملثــر هــو أن الســنويس الكبــر لــم ينتظــر حتــى وقــوع ذلــك الغــزو ،بــل
اســتبق األمــر بدعــم املقاومــة يف الجزائــر حــن أرســل العديــد مــن أتباعــه إىل هنــاك،
ومنهــم الرشيــف محمــد بــن عبداللــه الــذي غــدا ســلطان ورقلــة وأشــعل فيهــا ثــورة
الجهــاد املقـدّس ضــد الفرنســيني ،ومحمــد بــن صــادق الطائفــي ،ومحمــد بــن الشــفيع،
وعمــر بــن عزيــز الجزائــري ،ومحمــد بــن عبداللــه الســماحي الصدّيقــي ،وعمــر أبــو
حــوا الفضيــل الــزوي والــد املجاهــد الشــهري الفضيــل بوعمــر(.)11
أن امل َّ
وخالصــة القــول َّ
ـي والعســكريِّ البــارز للزوايــا
طلــع عــى الــدور التنظيمـ ِّ
ـي ،ال يمكــن لــه َّإل التســليم بحقيقــة مفادهــا
السنوسـيَّة يف ســنوات صـ ِّد الغــزو األوروبِّـ ِّ
َّ
أن هــذا الجانــب كان مــن األغــراض الرئيســة التــي َّ
ـنويس وخلفــاؤه تلــك
أســس السـ
ُّ
الزوايــا مــن أجلهــا.
مكــث ابــن الســنويس خــال تغريبتــه هــذه خمــس ســنوات قضاهــا يف اإلرشاف
عــى بنــاء املزيــد مــن الزوايــا يف برقــة ومــا جاورهــا ،قبــل أن يرحــل يف ترشيقــة ثانيــة
إىل الحجــاز ،ليمــي فيــه ثمانــي ســنوات أخــرى وليعــود بعدهــا ً
رأســا لتأســيس زاويــة
العزيــات التــي اعتربهــا هــو نفســه مقدمــة لتأســيس زاويــة الجغبــوب .هــذا ،وكمــا
تفيــد املصــادر ،فقــد شــعر ابــن الســنويس -عنــد إقامتــه بالعزيــات -بحاجتــه إىل العزلــة
أكثــر ممــا هــو فيــه ،فأحجــم بذلــك عــن التوجــه إىل إحــدى زوايــاه الجبليــة الوارفــة
أو الســاحلية املعتدلــة ،بــل كانــت الوجهــة هــذه املــرة منخفضــات الجغبــوب القصيــة
ذات الطقــس الحــار واملــاء املالــح ،التــي ال تصلــح أبـدًا لحيــاة فخمــة ،لكنهــا ســتصلح
بالتأكيــد لتأســيس معتكـ ٍ
ـي ،وهــذا هــو مــا حــدث فعــا ليعــزز القــول
ـي روحـ ٍّ
ـف جامعـ ٍّ
بــأن ابــن الســنويس كان شــديد الحــرص عــى املحافظــة عــى القداســة واكتســاب العلم،
أكثــر منــه رجـ ً
ـا تقــوده املطامــح الدنيويــة.
ونحــن نؤيــد مــا ذهــب إليــه الدجانــي والعديــد مــن البحــاث اآلخريــن مــن أن ابن
الســنويس شــاء التوغــل يف الصحــراء ألنــه يــود اعتــزال الحكومــات( ،)12ونؤكــد أنــه كان
يشــعر بــأن األتــراك يتوجســون منــه هــم ً
أيضــا ،وأن العالقــة التــي بينــه وبينهــم لــم
تتجــاوز دائــرة (املــودة الحــذرة) ،والتــي دائمً ــا مــا كان مبعثهــا غــرة الــوالة مــن النفوذ
الســنويس يف قلــوب الســكان ،إال أنــه يمكننــا القــول ً
أيضــا وبثقــة أن تحذيــر الســنويس
وخلفائــه ألتباعهــم مــن مغبــة االحتــكاك بســلطة الخالفــة العثمانيّــة لــم يصــل إىل الحــد
الــذي يتحــول فيــه إىل توجيــه األمــر بخلــق روح عدوانيــة ضدهــا؛ فلــم يعــارض مثــا ال
الســنويس وال خلفــاؤه مســألة االعــراف بالســلطان العثمانــي أو الدعــاء لــه يف الخطبــة
عــى منابــر الزوايــا ،وكثــرًا مــا جــرى تبــادل عبــارات التبجيــل والــوداد يف الرســائل
املتبادلــة بــن الطرفــن ،وصــدرت الفرمانــات الســلطانيّة والوالئيّــة باحــرام الطريقــة
وأوقافهــا .ومــن هنــا يتأكــد لنــا أن الريبــة التــي تم ّلكــت الســنويس الكبــر مــن مجــاراة
الســلطة لــم تكــن بســبب التصــادم الســيايس بقــدر مــا كانــت بدافــع التــورع الدينــي
األصيــل مــن مــوالة الحــكام الظلمــة أو التطلــع إىل أموالهــم.
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املبحث الثاين
التطور ال�سيا�سي يف عهد اخلليفة الأول ال�س ِّيد حممد املهدي ال�سنو�سي
واحتكاكه بال�سلطة ،وكيف تع�سكرت ال�سنو�س َّية (.)1902 – 1860
السـيِّد محمــد املهــدي الســنويس هــو النجــل األكــر للســنويس الكبــر ،واملعــروف
عنــد معارصيــه بـ(ســيدي املهــدي) ،والــذي وُلــد قــرب الزاويــة البيضــاء بالجبــل األخرض
بليبيــا ،يف األوَّل مــن ذي َ
القعــدة ســنة  ،1260املوافــق للحــادي عــر مــن نوفمــر ،1844
واقتفــى بجــدارة أثــر والــده يف الدعــوة واإلرشــاد.
الســنويس التــي جــاءت عــى لســان تالميــذه
إن املتمعــن يف ســرة املهــديِّ
ِّ
ومعارصيــه ،ســيدرك أنــه أمــام شــخصيّة فــذة ونــادرة ،لقــد أجمــع السنوس ـيُّون عــى
أنَّــه فــاق والــده ،وهــو بحــق مــن نجــح يف إرســاء دعائــم الســلم والنظــام ،وأشــاع يف
البــاد روح اإلخــاء والوئــام ،فشــهد النــاس يف عهــده اســتقرا ًرا وأمنًــا لــم يشــهدوا مثلــه
مــن قبــل ،لــذا لــن يكــون غريبًــا أن يكــون املهــدي هــو الرجــل الــذي يفخــر الربقاويــون
ج ـدًا بانتســابهم إليــه
نعــم ،لقــد كان الربقاويُّــون السنوس ـيُّون يعتــرون «أن بركــة هــذا الس ـيِّد هــي
التــي أح َّلتهــم طريــق الحـ ِّ
ـق والصــواب»( ،)13وذلــك ملــا كان لــه مــن مكانــة عظيمــة
وشــهرة مدوِّيــة اكتســبهما بجــدارة ،ولــم ال؟ فهــو يف نظــر أتباعــه (ســيِّدهم) الــذي
دانــت لــه ك ُّل قبائــل برقــة بالخضــوع والطاعــة ،وتــودَّد إليــه الســاطني واألمــراء،
واســتنجد بــه القــادة والزعمــاء ،إنَّــه الرجــل الــذي تشــوَّق معــارصوه إىل رؤيتــه،
فاملصــادر والروايــات تُجمــع عــى َّ
أن مالقاتــه كانــت أمــل الكثرييــن ،بــل ســتكون عالمــة
فارقــة يف حيــاة ك ِّل شــخص حظــي بهــا ،وإىل عهــد قريــب لــم يكــن غريبًــا أن تجــد
ـخصا مــن كبــار السـ ِّ
شـ ً
ـن الذيــن التقــوه يف حياتهــم ال يفتــأ يتحـدَّث بــرور بالــغ عــن
()14
تلــك املقابلــة ويفتخــر بهــا .
ً
وهــا هــم الرحالــة واملستكشــفون يخربوننــا أيضا كيــف كان أهــل شــمال أفريقيا
ينظــرون للشــيخ ســيدي املهــديِّ  ،وكيــف كان َّ
كافــة الســكان -ومــن ضمنهــم اليهــود
واملســيحيونِّ -
يوقرونــه ويج ُّلونــه ويحرتمونــه أيَّمــا احــرام ،فهــو كمــا يقولــون ،قطــب
الزمــان املحــرم ،الــذي ال يســقط اســمه مــن ألســنتهم« ،لقــد كان اســم املهديِّ -وكمــا
يقــول ريمــون -بمثابــة أكثــر اســم شــعبيَّة يف برقــة ،ويُتَّخــذ كشــاهد يف ك ّل جملــة»(.)15
ويتحدثــون ً
أيضــا كيــف كان هنــاك ســام وأمــان للقوافــل يف عمــق وأطــراف الصحــراء
التــي توجــد فيهــا السنوس ـيَّة؛ ويعــزون ذلــك لنفــس الســبب ،ث ـ َّم يعطفــون عــى ذلــك
ويؤكــدون َّ
إن الســيِّد املهــديَّ قــد أنجــز هــذه النتائــج املرموقــة بممارســة الســلطة
()16
الروحيَّــة وحدهــا ،ال عــن طريــق الق ـوَّة .
يضيــف صــادق مؤيَّــد العظــم -يــاوران ومستشــار الســلطان عبدالحميــد
الثانــي -الــذي قــام بزيــارة املهــديِّ م َّرتــن يف الجغبــوب ،ثـ َّم يف ال ُكفــرة مبعوثًــا مــن قبــل
الســلطان – قائـ ً
ـا« :وخــال لقائنــا األوَّل بالجغبــوب كنــت أقابلــه ك َّل يــوم ،كان يحــر
َّ
َّ
مجلســنا أخــوه الصغــر املرحــوم الس ـيِّد الرشيــف ،ولكنــه احرتامً ــا ألخيــه ال يتكلــم أيَّ
ـي [أي :املهــديّ ] فإنَّــه يعيــش
كلمــة ،ويشــارك مجلســنا بالســمع فقــط ،ومــع أنَّــه غنـ ٌّ
حيــاة ُّ
تقشــف واقتصــاد ،وســواء هنــاك يف الجغبــوب ،أو هنــا بال ُكفــرة ،فـ َّ
ـإن الحجــرة
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التــي يقابــل فيهــا ضيوفــه ليــس بهــا َّإل حصــر وكليــم بســيط ،ولباســه ً
أيضــا يف غايــة
البســاطة والزهــد»(.)17
هذا عن هيأة السيِّد املهدي ،فماذا عن وضعه السيايس؟
يجمــع العديــد مــن املصــادر عــى أن الســيِّد املهــدي الســنويس كان يتجنــب أي
مظهــر إلبــراز قوتــه التــي هــي أعظــم مــن قــوة أمــر أو ملــك( ،)18وأنــه أبقــى نفســه
بعي ـدًا عــن املشــاكل السياس ـيّة ،لــذا فــإن محاولــة تفســر القــدرة التنظيميــة العاليــة
التــي اتســمت بهــا الطريقــة السنوســيَّة يف عهــده عــى أنهــا نشــاط ســيايس هــو
رأي ضعيــف بــل خاطــئ تمامً ــا ،ويحتــاج إىل مــا يؤيــده ،وبالتأكيــد لــم يكــن الســيِّد
املهــدي ليحيــد البتــة عــن نهــج والــده يف النــأي بطريقتــه الرتبويــة عــن الوقــوع يف
فــخ السياســة ،ويف اتخــاذ أشــد احتياطــات الحــذر عنــد التعامــل مــع الدولــة ورجــال
الســلطة ،وهــو أمــر بالــغ الوضــوح.
لقــد كان إخــوان الطريقــة يف عهــد الخليفــة األول املهــدي تحديــدًا ،ال يلقــون
التشــجيع يف خــوض القضايــا السياســيّة أو حتــى مجــرد االقــراب مــن الســلطة
الحاكمــة ،فهــم -كمــا وجدهــم الرحالــة الحشــائيش« -يتهربــون مــن املناقشــات
السياســية كمــا لــو كانــت هــذه املواضيــع محرمــة عليهــم»( ،)19ويف قصــة زجــر املهــدي
الشــديد لإلخوانــي البــارز بوســيف مقــ ّرب حــدوث الــذي تــورط يف الــرد عــى رســالة
وأيضــا قصــة طــرده لوكيــل زاويــة بنغــازي الــذي تلقــى أمـ ً
ً
ـوال مــن
أحمــد عرابــي،
الســلطة الرتكيــة هنــاك  -مثــاالن حيــان ،عــى حــرص املهــدي الشــديد ،عــى انتهــاج
ِ
املؤســس الــذي أوضحنــاه باختصــار يف املبحــث األول .وعليــه فقــد رفــض
منهــج ســلفه
ً
املهــدي الســنويس أيضــا ،طلــب الخليفــة املتمهــدي الســوداني ،وبشــكل واضح وحاســم.
ويف زعامــة املهــديِّ لهــا ( )1902_1860وصلــت الدعــوة السنوســيَّة إىل ذروة
قوَّتهــا وانتشــارها داخــل أرايض ُ
القطــر وخارجــه ،ووصــل نفوذهــا إىل مرمــى عيــون
ِّ
املبشيــن
الــدول االوروبيّــة يف أفريقيــا ،فاعتُــر املهــدي بأنــه «املزاحــم األكــر لجمعيَّــات
األوروبِّيَّــة املنبثقــة يف القــا َّرة»( .)20ويمكــن القــول َّ
أن الــدول األوروبِّيَّــة -وفرنســا منهــا
تحدي ـدًا -لــم تنزعــج مــن شــخصيَّة يف الــرق مثلمــا انزعجــت مــن شــخصيَّة الس ـيِّد
ـنويس الــذي َّ
وســع رقعــة نفــوذ طريقتــه بصــورة أقلقتهــم ،ولقــد رصَّ ح
املهــديِّ السـ
ِّ
ـي املســيو هانوتــو بـ َّ
ـأن «السنوس ـيَّة أوقفــت ك َّل عمــل مفيــد لفرنســا
السـ
ـيايس الفرنـ ُّ
ُّ
يف أفريقيــا ،ونخــى أن تعرقلنــا إذا أغمضنــا الطــرف عنهــا»( ،)21ولــم ينــس الفرنسـيُّون
ً
أيضــا -عــى ســبيل املثــالَّ -
أن خســارتهم لفاشــودة يف الســودان اإلنجليــزيِّ كانــت «بفعل
()22
ًّ
شــعورهم نحــو الدعــوة السنوســيَّة وانتشــارها»  ،حقــا «لقــد ســبَّبت السنوســيَّة
ـي تــروي
مصاعــب للفرنسـيِّني يف تشــاد ويف الصحــراء الوســطى» يقــول الباحــث الفرنـ ُّ
وهــو يســتعرض بعــض رســائل املهــديِّ  ،ويضيــفَّ :
«إن مــا يدهشــنا عندمــا نقــرأ
ـي ولقوَّتــه وملقاصــده»(.)23
ـ
رســائلهم اليــوم هــو رؤيتهــم الواضحــة لخصمهــم الفرن ِّ
كمــا يتحــدث جــون رايــت قائـ ً
ـا« :تعتــر الطريقــة السنوســيَّة مســؤولة عــن
()24
ـي يف منطقــة الصحــراء الكــرى»  ،ويضيف
انتكاســات عديــدة لحقــت بالتوغــل الفرنـ ِّ
أيضــا -نقـ ًً
ـا عــن كونفريــر َّ
«إن هــذه الطريقــة تعتــر عــدوًّا لــدودًا وخطــرًا
رايــت
ـي يف شــمال أفريقيــا ،بمــا يف ذلــك الجزائــر وتونــس والســنغال ،وتشــكل
للوجــود الفرنـ ِّ
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خط ـ ًرا عــى ك ِّل جهودنــا ،بحيــث إنَّهــا تح ـ ُّد مــن نفوذنــا باتِّجــاه املناطــق الداخليَّــة يف
أفريقيــا ،كمــا أنَّهــا تح ـ ُّد مــن ســعينا ملج ـ َّرد زيــادة معلوماتنــا عــن القــا َّرة يف األجــزاء
الواقعــة إىل الشــمال مــن خ ـ ِّ
ط االســتواء»(.)25
وكمــا أســلفنا ،فقــد مكــث الس ـيِّد املهــديُّ يف الجغبــوب بعــد وفــاة والــده يديــر
شــؤون الطريقــة ودعوتهــا مل ـدَّة س ـتَّة وثالثــن عامً ــا ،ث ـ َّم اتَّخــذ يف شــهر أبريــل ســنة
 1895قــراره املفاجــئ واملثــر للدهشــة ،الــذي مــا كان يظــن أحــد أن يتخــذه أب ـدًا(،)26
وهــو نقــل مركــز السنوسـيَّة مــن الجغبــوب إىل ال ُكفــرة ،يومهــا وبــذكاء واضــح ،وقصــد
أوضــح ،أرســل املهــدي -وتحدي ـدًا يف الخامــس عــر مــن الشــهر املذكــور -إىل ك ٍّل مــن
الســلطان عبــد الحميــد وحاكــم بنغــازي ،رســائل يحيطهمــا علمً ــا بقــرار رحيلــه،
ولتنطلــق تلــك الرحلــة بعــد ذلــك بثالثــة أيــام فقــط مــن إرســال تلــك الرســائل( .)27لقــد
ِّ
ومبشيهــا إىل مناطــق مــا وراء الصحــراء ،أو
ســبق املهــدي بذلــك وصــول غــزاة أوروبَّــا
لنقــل لقــد حــاول كل منهمــا أن يســتبق اآلخــر.
رحلــة املهــدي الضخمــة هــذه هــ َّزت البــاد ،ولــم تكــن نزهــة عــى اإلطــاق،
وذلــك ملــا انتظرهــا مــن مشـ َّ
ـاق جســيمة ومهــا َّم مضنيــة .لقــد فــارق املهــديُّ الجغبــوب
ِّ
وســط بــكاء أتباعــه الذيــن تركهــم فيهــا ،وقــد َّ
غصــت قصائــد شــعراء املحليَّــة
والفصحــى يف برقــة بتعابــر الحــزن عــى فــراق الســيِّد الــذي َّ
توغــل يف الصحــراء.
ولكــن مــا هــو الداعــي للمهــدي عــى هــذا التوغــل! إنــه االبتعــاد عــن نفــوذ الســلطة
التــي لــم يكــن يبادلهــا الــود مــن جهــة ،واملكائــد األوروبيــة مــن جهــة أخــرى ،لقــد
ـال ج ـدًّا -يف التنــاوب عــى زيــارة الجغبــوب
بــدأ املبعوثــون األتــراك -وعــى مســتوىً عـ ٍ
الستكشــاف حقيقــة مــا يصــل إىل البــاب العــايل عنــه مــن تقاريــر ،وكذلــك قــدوم العديــد
مــن الجواســيس-كما يقــول أحمــد الرشيــف( -)28بــل زاد األمــر إىل أكثــر مــن هــذا -كمــا
يذكــر شــكيب أرســان -فقــد «كان األوروبِّيُّــون يف عهــد الســلطان عبدالحميــد يشــكون
إليــه حركــة الســيِّد املهــديِّ  ،ويتوجَّ ســون خيفــة مــن تشــكيالته وحركاتــه ،ويــرون
فيــه أعظــم خصــم للدعــوة األوروبِّيَّــة يف أفريقيــا ،وطاملــا ضغطــت دول أوروبَّــا عــى
الســلطان ألجــل أن يســتدعي ســيِّدي املهــديَّ إىل األســتانة ،ويأمــره باإلقامــة بهــا ،وال
يــأذن لــه بالعــودة إىل وطنــه ،ليخل ـ َو الج ـ ُّو لألوربِّيِّــن يف تقســيم أواســط أفريقيــا»(،)29
إذن لقــد شــعر املهــدي اآلن أن موعــد تنفيــذ وصيــة والــده قــد حــان ،وأن عليــه فــو ًرا
الرحيــل جنوبًــا(.)30
وصــل الخليفــة الثانــي الســيِّد املهــدي الســنويس إىل ال ُكفــرة ،ومكــث يف زاويــة
التــاج يديــر شــؤون طريقتــه بكفــاءة نــادرة ،عمادهــا تأمــن طــرق القوافــل ،ونــر
الوئــام بــن قاطنــي الصحــراء الذيــن أنهكتهــم الثــارات املتبادلــة والغــزوات لســنوات
وســنوات ،ث ـ َّم لــم يلبــث أن توغــل مــن جديــد -وتحدي ـدًا يف العــام  1899-خلــف جبــال
التيبســتي حيــث إقليــم واداي.
لقــد كان املهــدي طيلــة وجــوده يف عمــق الصحــراء ،ســواء كان يف الجغبــوب أو يف
ً
«حريصــا عــى تفــادي أي عمــل يســن لتلــك القــوى
الكفــرة -كمــا يقــول بريتشــارد-
اتهامــه بــأي تخطيــط ســيايس ،كانــت رغبتــه الوحيــدة أن يُــرك وشــأنه يتعبــد ربــه
طبقــا لتعاليــم نبيّــه ،وعندمــا حــارب الفرنســيني آخــر األمــر كان ذلــك دفاعً ــا عــن
حياتــه الدينيّــة كمــا فهمهــا هــو»(.)31
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ً
مطلقــا لتســند
نعــم لقــد وصلــت الدعــوة السنوس ـيَّة -التــي لــم تلجــأ إىل الق ـوَّة
أعمالهــا الدعويَّــة -حاملــة رســالة اإلســام إىل مجاهــل الســودانني ،فاعتنقــت أعــداد
هائلــة مــن وثنيِّــي جنــوب الصحــراء اإلســا َم عــى يــد دعــاة السنوســيَّة وشــيوخها،
وهــو مــا لــم يــرق لفرنســا ،التــي -بعــد أن أرســلت جواسيســها لســر غــور املهــدي(-)32
بــارشت مــن فورهــا الهجــوم العســكريَّ عــى زوايــا السنوسـيَّة وبــدأت يف تدمريهــا ،فلم
يكــن أمــام الطريقــة آنــذاك مــن خيــار ســوى املقاومــة ،بمعنــى َّ
أن تح ـوُّل السنوس ـيَّة
الفعــيَّ -إىل العمــل العســكريِّ كان «نتيجــة ظــروف معيَّنــة ،ولــم يكــن مرشوعً ــا يفحـ ِّد ذاتــه ،كمــا كان يقــال ويكتــب غالبًــا ،إبَّــان العــر االســتعماريِّ » يقــول تــروي(،)33
وهــذا هــو مــا يؤ ِّكــده املهــديُّ نفســه َّملــا قــال« :نحــن مــا ابتدأناهــم بالقتــال ،نحــن
ندافــع عــن زوايانــا وعــن أنفســنا»( ،)34ولكــن ويف كل األحــوال كانــت النتيجــة واحــدة:
لقــد تعســكرت السنوس ـيَّة.
وبعــد أن تــ َّم للفرنســيني االســتيالء عــى زاويــة عــايل وعــن كلــك واستشــهاد
ـنويس الفــذِّ الربَّانــي الســاعدي الــزويّ  ،ثــ َّم مــا تبــع ذلــك مــن ســقوط
شــيخها السـ
ِّ
بقيَّــة الزوايــا السنوســيَّة يف تلــك املناطــق ،بيــد القــوَّات الفرنســيَّة الغازيــة الواحــدة
تلــو األخــرى ،بعــد معــارك الك ـ ِّر والف ـ ِّر التــي ســقط فيهــا العــرات بــل املئــات مــن
املجاهديــن السنوس ـيِّني ،وبعــد وفــاة املهــدي ،وتحدي ـدًا يف  1903أعــاد الخليفــة الثانــي
السـيِّد أحمــد الرشيــف مركــز الطريقــة مــن جديــد إىل واحــة ال ُكفــرة ليبــدأ معهــا فصــل
جديــد.
املبحث الثالث
التطورات التي طر�أت على الطريقة يف عهد اخلليفة الثاين ال�س ِّيد �أحمد ال�شريف ال�سنو�سي وكيف تعامل معها
()1915 _ 1903
لقــد كان الس ـيِّد أحمــد الرشيــف الــذي يُع ـ ُّد أحــد أبــرز الشــخصيَّات السنوس ـيَّة
«شــديد التأثُّــر واالقتــداء بشــخصيَّة عمِّ ــه املهــديِّ »( ،)35إىل درجــة أنَّــه صــاغ ختمــه
الخـ َّ
ـاص وديباجــة ك ّل رســائله بعبــارة تفيــد بأنَّــه ال يعــدو كونــه «مملــو ًكا لــه»(،)36
ونســتطيع القــول اآلن أن هــذا الخليفــة قــد ورث مــن ســلفه العــم عــبء تركــة الطريقــة
الدينيّــة ،وورث معهــا ً
أيضــا دورهــا الســيايس يف مناطــق الصحــراء.
وال أحــد بالطبــع يشــك يف صــواب القــرار الــذي اتخــذه أحمــد الرشيــف وكبــار
اإلخــوان بالعــودة بمقــر قيــادة الطريقــة مــن قــرو إىل الكفــرة بعــد ســقوط كل زوايــا
مــا وراء الصحــراء يف يــد القــوات الفرنســية .وإذا كان املهــدي قــد امتنــع -بكياســة قبــل
بضــع ســنوات -عــن قبــول طلــب الســلطان العثمانــي برفــع العلــم الرتكــي عــى زاويــة
ال ُكفــرة مختــا ًرا ،فــإن الســيِّد أحمــد رفعــه هنــاك ســنة  1910كنــوع مــن الحمايــة
السياســية اضطــرا ًرا(.)37
مــع انتهــاء شــهر ســبتمرب  1911أعلنــت إيطاليــا الحــرب عــى تركيــا ،وهــو األمر
الــذي ال يعــدو يف الحقيقــة كونــه إعالنًــا عــن الــروع يف تحقيــق الحلــم الــذي طاملــا راود
اإليطاليِّــن لزمــن طويــل وســبق التحضــر لــه ،وهــو االســتيالء عــى إيالــة طرابلــس
العثمانيَّــة الســابقة (ليبيــا اآلن) .إنَّهــا املســتعمرة التــي ســتم ِّكنهم مــن إعــادة أمجــاد
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ِّ
املتوســط والطــرق الربِّيَّــة
رومــا القديمــة املســيطرة عــى ســواحل البحــر األبيــض
املؤدِّيــة إىل وســط أفريقيــا ،وســتفتح أمامهــم آفــاق التخ ُّلــص مــن أزماتهــم االقتصاديَّــة
اني الفقــر إىل هــذا الفضــاء الجديــد.
بإرســال الفائــض الس ـ َّك ِّ
وبالفعــل لــم يكــد يمــي أســبوعان مــن ذلــك اإلعــان حتَّــى أنــزل اإليطاليُّــون
قوَّاتهــم يف طــرق ودرنــة وبنغــازي وطرابلــس ،بعــد قصــف مكثَّــف وعنيــف لتلــك
البلــدات الهادئــة ،وعــى رؤوس أولئــك املســاكني اآلمنــن .عندهــا أيقــن األتــراك أنهــم
عاجــزون عــن املقاومــة يف برقــة إال بمســاعدة ســكان البــاد ،وأيقنــوا كذلــك أن هــذا
لــن يتــم إال بــوازع يحركــه رؤســاء الزوايــا السنوســيَّة ،لــذا لــم تلبــث حتــى وصلــت
برقيَّــة مــن وزارة الحربيَّــة يف األســتانة إىل القيــادة العثمانيــة يف بنغــازي تأمــر بــإرشاك
السنوسـيِّني معهــا يف ك ّل كبــرة وصغــرة .وبالفعــل حــر شــيخ زاويــة بنغــازي أحمــد
العيســاويِّ مجالــس الحــرب التــي انعقــدت قبيــل الغــزو بأيَّــام معــدودة ،وهــو بــدوره
اســتنفر بقيــة مشــايخ الزوايــا ليســتنفروا بدورهــم األهــايل للجهــاد تلبيــة لداعــي
الوطــن ،وبُعيــد ذلــك بقليــل انتظمــت يف برقــة املعســكرات الرتكيّــة الرئيســة الثــاث:
بنينــة ،وجنــوب درنــة ،وطــرق.
ويف مســته ِّل ســبتمرب  1912وصــل الســيِّد أحمــد الرشيــف إىل الجغبــوب قادمً ــا
مــن ال ُكفــرة ،وكان ينتظــره يف الواحــة وفــد أرســله الضابــط الرتكــي أنــور باشــا ،رئيــس
دور الظهــر الحمــر بدرنــة ،صهــر الســلطان ،ووزيــر الحربيــة العثمانــي فيمــا بعــد.
كانــت مهمــة الوفــد هــي حضــور اســتقبال السـيِّد أحمــد وإحاطتــه بمجريــات الحــرب
القائمــة مــع اإليطاليِّــن(.)38
ً
الرسيَّــة قــد بــدأت يف
قليــا إىل يوليــو  1912حيــث كانــت املفاوضــات
ولنعــد
ِّ
ســويرسا بــن ممثِّــي الحكومــة الرتكيَّــة ونظرائهــم مــن الســلطة اإليطاليَّــة ،لتتمخــض
يف اليــوم الثامــن عــر مــن أكتوبــر ســنة  1912ويف إحــدى ردهــات فنــدق بوريفــاج
بــاالس ،بمنطقــة أويش لــوزان الســويرسيَّة ،عــن التوقيــع عــى وثيقــة صيغــت باللغــة
الفرنسـيَّة فقــط! تخ َّلــت األوىل بموجبهــا عــن اإليالــة الليبيَّــة لصالــح األخــرة ،واكتفــى
الســلطان املغلــوب عــى أمــره بإصــدار مرســوم هزيــل يمنــح فيــه رعيَّتــه -الســابقة
ً
ـتقالل ذاتيًّــا ال معنًــى لــه ،ويســمح فيــه
التــي ســتواجه مــن اآلن قدرهــا بمفردهــا -اسـ
ِّ
لنفســه باالحتفــاظ بالســلطة الدينيَّــة ،وبتعيــن ممثــل شــكيل ٍّ لــه يف البــاد ،عــى أن
يتقــاىض هــذا املنــدوب راتبــه مــن الحكومــة اإليطاليَّــة ،وقــد تحجَّ ــج األتــراك إىل األهــايل
بــأن حــرب البلقــان قــد ألجأتهــم لذلــك ،حيــث تزامــن توقيــع املعاهــدة مــع اشــتعال
الحــرب يف البلقــان.
اســتدعت األســتانة أنــور باشــا للعــودة فــو ًرا إىل بــاده()39؛ لــذا عهــد بالقيــادة
العامَّ ــة إىل رئيــس معســكر بنينــة عزيــز بــك املــريّ  ،وتوجَّ ــه مــن فــوره إىل الجغبــوب،
التــي وصــل إليهــا يف العرشيــن من نوفمــر  1912لغــرض مقابلــة السـيِّد أحمــد ،وإبالغه
قــرار الســلطان الســابق ذكــره ،وإطالعــه عــى التطــورات السياســية وامليدانيّــة ،واتَّفــق
االثنــان يف هــذا اللقــاء عــى أن تصــدر األوامــر مــن اآلن فصاعــدا باســم (الحكومــة
السنوســيَّة) التــي سريأســها أحمــد الرشيــف ،كمــا رجــا أنــور مــن الســيِّد أحمــد
موافقتــه عــى تعيينــه لعزيــز بــك قائ ـدًا عامًّ ــا للق ـوَّات ،وبالفعــل وافــق الس ـيِّد أحمــد
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الــذي و َّطــد العــزم عــى اســتئناف القتــال -عــى ك ّل مــا طلبــه أنــور باشــا.
ً
رئيســا لحكومــة ،ووجــدت
إذن فقــد وجــد أحمــد الرشيــف نفســه مــن اآلن
السنوسـيَّة نفســها مــن جديــد أمــام مزيد مــن العســكرة ،ووجــد السنوسـيُّون أنفســهم
طــرف يف حــرب جديــدة يفرضهــا ً
ـي.
ـي والدينـ ُّ
أيضــا هــذه املــرة الواجبــان الوطنـ ُّ
لــذا وبعــد لقائــه بأنــور ،وبعــد أن هيــأ نفســه للحــرب ،بعــث السـيِّد أحمــد برســائله إىل
جبهــات القتــال يف الجبــل وجنــوب بنغــازي يؤ ِّكــد موافقتــه عــى الرتتيبــات التــي أجراها
مــع األول ،ويطلــب مــن الجميــع طاعــة عزيــز ريثمــا يصــل هــو شــخصيًّا إليهــم.
ومــن الجغبــوب ،ويف أواخــر أبريــل  1913انطلــق رئيــس (الحكومــة السنوس ـيَّة)
نحــو الجبــل ،فوصــل إىل الظهــر الحَ مَ ــر الواقــع يف جنــوب (درنــة) يف  16مايــو منــه،
وكان مشــايخ الزوايــا قــد توجَّ هــوا الســتقباله هنــاك ،وكذلــك تقاطــرت العــرب مــن ك ِّل
حــدب وصــوب ملالقــاة الس ـيِّد حــن ســمعوا بخــر قدومــه ،وتزامــن ذلــك مــع خــروج
معظــم القـوَّات اإليطاليَّــة بقيــادة الجنــرال مامربيتــي مــن معاقلهــا لتصطــدم بالقــوات
السنوس ـيَّة املع ـ َّززة بجمــوع العــرب املس ـ َّلحني القادمــن الســتقبال رئيســهم ،والذيــن
اشــتعل يف قلوبهــم الحمــاس بحضــوره ،فأصيــب اإليطاليُّــون بنكبــة حقيقيــة ،نتجــت
غصــة كثـرًا مــا عـ َّ
عنهــا َّ
ـروا عنهــا يف كتاباتهــم ،حيــث فقــدوا يف تلــك املوقعــة عــرات
القتــى ،ومئــات األرسى ،وغنــم املجاهــدون منهــم يف ذلــك اليــوم ألــف بندقيَّــة خــا قطــع
املدافــع والتجهيــزات األخــرى ،واشــتهرت تلــك املعركــة التــي عُ ــزي النــر فيهــا إىل بركة
حضــور الس ـيِّد أحمــد ،باســم (نهــار الجمعــة) ،كمــا عُ رفــت يف الوثائــق اإليطاليَّــة بـــ
(سـيِّدي القربــاع) أو معركــة (الطنجــي األوىل) ،واعتــر اإليطاليُّــون َّ
أن «الطائفــة الدينيَّــة
ـمي املعــادي لهــم فعـ ً
ـا ابتــدا ًء مــن تاريــخ هــذه
السنوس ـيَّة قــد اتَّخــذت املوقــف الرسـ َّ
املعركــة األليمــة»(.)40
انتقــل الرئيــس العــا ُّم للطريقــة السنوسـيَّة السـيِّد أحمــد الرشيــف -بعــد معركــة
الجمعــة -مــن منطقــة درنــة متوجِّ هً ــا غربًــا عــر الجبــل األخــر؛ فمـ َّر -وألوَّل مـ َّرة يف
حياتــه -بمناطــق مــارة ،بشــارة ،الفائديَّــة ،الزاويــة البيضــاء ،ثـ َّم جــردس والقرصيــن،
ثـ َّم معســكر الخ ُّروبــة ،ثـ َّم زاويــة مســوس -التــي أصبحــت يف تلــك الفــرة مقـ ًّرا للقيادة
ً
مجلســا
العســكريَّة السنوسـيَّة -ثـ َّم هبــط السـيِّد إىل الشــليظيمة ،وشـ َّكل يف تلــك الفــرة
استشــاريَّا ،وأطلــق نــداء التطــوُّع ،كمــا َّ
أســس العديــد مــن األدوار التــي خاضــت يف
ذينــك العامــن مواجهــات كثــرة ومعــارك شــديدة شــارك هــو بنفســه يف الكثــر منهــا.
لقــد أشــعل حضــور الس ـيِّد أحمــد جــذوة الحمــاس والبطولــة يف قلــوب أتباعــه،
كمــا أنَّــه جــاء يف الوقــت املناســب ليمنــع إيطاليــا مــن أن تح ـ َّل -عنــد األهــايل -مح ـ َّل
تركيــا ،عــى غــرار مــا حــدث يف أماكــن أخــرى .وظ َّلــت القبائــل يف برقــة متماســكة ذات
قيــادة ،هــي الطريقــة السنوس ـيَّة ،وهــذا هــو مــا عـ َّ
ـر عنــه معظــم القــادة وال ُكتّــاب
اإليطاليُّــون أنفســهم( .)41لقــد كان عــى املن َّ
ظمــة السنوسـيَّة مــن اآلن أن تتحمــل العــبء
القــادم ،وهــذا هــو مــا اضطلعــت بــه فعـ ً
ـا ،ففوَّتــت عــى إيطاليــا فرصــة التمتُّــع
مب ِّك ـ ًرا بنشــوة احتاللهــا للمســتعمرة الجديــدة.
ولكــن لــم ينتــه العــام  1914حتَّــى ســقطت معظــم مراكــز املقاومــة يف ســواحل
برقــة وبعــض دواخلهــا يف أيــدي اإليطاليِّــن ،ولــم تكــن تلــك الســنة ســنة حــ ٍّ
ظ
بالنســبة للسنوسـيِّني؛ ففــي منتصــف ذلــك العــام تم َّكــن اإليطاليُّــون مــن إخــراج قـوَّات
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السنوســيِّني إىل الدواخــل وباتِّجــاه الحــدود املرصيَّــة.
ً
ويف آخــر ســبتمرب مــن 1914م توجّ ــه الســيِّد أحمــد رشقــا ليصــل يف نهايــة
أكتوبــر إىل ثغــر امســاعد الواقــع عــى الحــدود املرصيَّــة مــن أجــل التأ ُّكــد مــن خــر
إنــزال الغوَّاصــات األملانيَّــة لعــدد مــن الضبَّــاط األملــان واألتــراك ،الذيــن أرســلهم الصــدر
األعظــم ســعيد حليــم باشــا املــريّ ليســتنفروا النــاس هنــاك لحــرب اإلنجليــز،
وبالفعــل وبمجــ َّرد أن أقــام الســيِّد مركــزه يف امســاعد فاتحــه هــؤالء الضبــاط بمــا
عزمــت عليــه تركيــا ،ليجــد الس ـيِّد َ
نفســه بعــد أشــهر قليلــة يف مواجهــة حتميَّــة مــع
بريطانيــا العظمــى املســتولية عــى مــر .وذلــك بعــد أن قــام بقايــا الضبَّــاط األتــراك
املوجوديــن يف برقــة ،ومعهــم مــن قــدم إليهــم مــن األســتانة ،بمغامــرة غــر محســوبة
العواقــب ،تتمثَّــل يف فتــح جبهــة ض ـ َّد الق ـوَّات الربيطانيَّــة ،مســتغ ِّلني حاجــة الس ـيِّد إىل
الدعــم يف املــؤن والعتــاد.
لقــد كان الســيِّد أحمــد بــن نــار تتابــع األعيــان يف التســليم لإليطاليِّــن ،ونــار
إغــراءات الضبَّــاط األتــراك لجنــوده ولقبائــل الصحــراء الرشقيَّــة ،وإثــارة حماســتهم
لنــرة الخليفــة ،بالهجــوم عــى اإلنجليــز ،متناســن يف ذلــك ك ِّليًّا مســألة الحــرب القائمة
مــع اإليطاليِّــن ،لقــد تعامــل هــؤالء مــع الس ـيِّد أحمــد بقاعــدة أنَّــه مــا دام يحتاجهــم
فلهــم الحـ ُّ
ـق يف أن يفعلــوا مــا يريــدون .وبالرغــم مــن محاولــة الس ـيِّد أحمــد مقاومــة
الضغــوط العثمانيَّــة واملحافظــة عــى ســر العالقــات الو ِّديَّــة بينــه وبــن اإلنجليــز ،فإنــه
لــم يكــد ينتهــي شــهر أبريــل مــن العــام  ،1916أي بعــد مــرور أقــل مــن خمســة أشــهر
مــن بــدء تنفيــذ الخ َّ
طــة الرتكيّــة حتَّــى تم َّكــن اإلنجليــز مــن طــرد الق ـوَّات السنوس ـيَّة
ـي ،وهــرب نــوري بــي بعــد أن تــرك
مــن الســواحل املرصيَّــة ،وانهــزم الجيــش الرتكـ ُّ
ـي مــرىس مطــروح
ـ
غرب
ـر
ـ
العقاق
ـة
ـ
معرك
عتــاده ،ووقــع جعفــر بــك العســكريّ أسـرًا يف
َّ
َّ
التــي وقعــت يف  26فربايــر مــن العــام  ،1916كمــا تشـتتت قـوَّات السنوسـيَّة املتحالفــة
مــع األتــراك ،والتــي تكـوَّن معظمهــا مــن أبنــاء قبائــل الصحــراء الرشقيَّــة ممَّ ــن ســبق
تجنيدهــم يف عمليَّــة رسيعــة وارتجاليَّــة ،فوقعــت السـ ُّلوم يف قبضــة الربيطانيِّــن ،وانتقل
َّ
وتوغــل اإلنجليــز يف طلبــه ،ولــم تفلــح
السـيِّد أحمــد جنوبًــا يف اتِّجــاه الواحــات املرصيَّــة،
َّ
تلــك الخ َّ
ـي يف مــر ،ولكنَّهــا
طــة يف تحقيــق النتيجــة
املتوخــاة ض ـ َّد الوجــود الربيطانـ ِّ
يف املقابــل أفضــت إىل كارثــة عكس ـيَّة ألقــت بظاللهــا الثقيلــة عــى مجريــات األحــداث
الالحقــة(.)42
ـي ضــ َّد أهــايل برقــة
وتزامــن هجــوم األتــراك عــى اإلنجليــز مــع هجــوم عكـ ٍّ
شــنَّه األعــداء األشــ ُّد فتــ ًكا :الطاعــون والقحــط والجــراد ،فأجدبــت األرض لســنتني
متواليتــن ،وكانــت األســواق املح ِّليَّــة يف أيــدي اإليطاليِّــن ،يومــذاك كان املصــدر الوحيــد
املفتــوح أمامهــم ِّ
لتلقــي اإلمــدادات هــي املوانــئ والحــدود املرصيَّة التــي أغلقهــا اإلنجليز
مــن اآلن ،لقــد أُحكــم الحصــار ،وتحوَّلــت الحركــة املسـ َّلحة ضــد اإليطاليِّــن يف برقــة إىل
مــا يشــبه الغــزو القبـي َّ وقطــع الطريــق ،لقــد انخفــض عــدد السـ َّكان يف برقــة وحدهــا
مــن  300ألــف إىل  180ألــف يف الســنوات الثــاث الجاريــة فقــط .وينقــل بريتشــارد عــن
لوبيللــو أنَّــه يف نهايــة ســنة  1914كان حــوايل ثلثــي س ـ َّكان برقــة قــد هلكــوا( ،)43ممَّ ــا
أدَّى بالقبائــل إىل التســليم لإليطاليِّــن الواحــدة تلــو األخــرى ,وهنــا -وتحــت وقــع هــذه
الظــروف -اضطــرت السنوس ـيَّة لخــوض مرحلــة جديــدة ،بــل مختلفــة كليًــا.
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املبحث الرابع
الظروف التي دفعت بال�سنو�س َّية �إىل املماحكات ال�سيا�سية الدولية
على يد خليفتها الثالث ال�س ِّيد حممد �إدري�س ال�سنو�سي ،وكيف تعامل معها ()1932_1916
لنعــد بضعــة أشــهر إىل الــوراء ،وتحديـدًا إىل مــارس  ،1915يومهــا وصــل الشــابُّ محمَّ ــد
ـنويس -الــذي بلــغ لتــوِّه الخامســة والعرشيــن ســنة
إدريــس بــن اإلمــام املهــديِّ السـ
ِّ
ِّ
مؤهلــه الوحيــد – وصــل إىل منطقــة
ميالديَّــة ،والــذي لــن يكــون إرث أجــداده هــو
امســاعد ،مختتمً ــا رحلتــه التــي بدأهــا العــام الفائــت ،وزار خاللهــا مــر وفلســطني
ثـ َّم األرايض املقدَّســة يف م َّكــة واملدينــة ،مؤجِّ ـ ً
ـا تق ُّلــد زعامــة الطريقــة السنوسـيَّة التــي
عهــد بهــا والــده إىل الس ـيِّد أحمــد الرشيــف وصيًّــا إىل حــن بلوغــه السـ َّ
ـن التــي ِّ
تؤهلــه
لتـ ِّ
ـول مقاليــد األمــور.
مكــث الســيِّد إدريــس يف معيَّــة ابــن عمِّ ــه الســيِّد أحمــد يف مركــز امســاعد
الحــدوديِّ حتَّــى نوفمــر مــن نفــس العــام ،وكان خــال تلــك األشــهر يراقــب ترصُّفــات
القــادة األتــراك ،وشــعر هــذا الشــابُّ الفطــن بمــا يحيكه هــؤالء مــن دســائس ومؤامرات
لتوريــط السنوس ـيِّني يف حــرب جديــدة باســم الخليفــة -تــدار مــن اســتانبول -لصالــح
األتــراك واألملــان.
لــم تنشــأ أي عالقــة وديــة أو غــر وديــة بــن الســيِّد إدريــس وبــن األتــراك
حتــى اآلن ،وإن كان األول غــر مقتنــع بأســلوبهم الــذي عفــا عليــه الزمــن ،وهــو لــم
يســتصوب مــن األســاس فكــرة أن يختــار السنوســيون -املضطــرون يف حــرب مفتــوح
مــع اإليطاليِّــن -حــرب جديــدة ض ـ َّد اإلنجليــز ملجــرد إرضــاء الدولــة العليــة؛ َّ
ألن أق ـ َّل
أرضارهــا العاجلــة ســيتمثَّل يف غلــق الحــدود يف وجــه أهــايل برقــة ،ممَّ ــا ســيزيد مــن
عمــق الفجــوة يف ميــزان القــوى بينهــم وبــن عدوِّهــم اإليطــايل ِّ ،وأشــار إدريــس عــى
ابــن عمِّ ــه -الــذي وافقــه الــرأي -بـ َّ
ـأن مهادنــة الربيطانيِّــن يف تلــك الظــروف أجــدى مــن
()44
َّ
مســاندة األتــراك الذيــن ســبق وأن تخلــوا عــن الليبيِّــن يف لــوزان . 1912
ويف نوفمــر - 1915وبعــد أن تســ َّلم الســيِّد إدريــس رســميًّا مــن الســيِّد أحمــد
زمــام األمــور داخــل البــاد -يمَّ ــم غربًــا متوجهً ــا إىل أجدابيــا ،وليتفـ َّرغ األخــر ملعالجــة
مشــاكله يف الســ ُّلوم .ومــا إن وصــل الســيِّد إدريــس إىل دواخــل برقــة ،ويف معيَّتــه مــن
انضــ َّم إليــه مــن جيــش الســيِّد أحمــد وحاشــيته ،حتــى وصلــت إليــه أنبــاء هزيمــة
ـنويس الــذي كان يقــوده نــوري باشــا يف معاركــه ض ـ َّد الق ـوَّات الربيطانيَّــة
الجيــش السـ
ِّ
عنــد (مغــرب) و(بــر تونــس) و(العقاقــر).
تم َّلــك السـيِّد ومرافقيــه الذهــول بينمــا هــم يمـ ُّرون عــى بقايــا اآلدميِّــن الذيــن
أكلهــم الجــوع ،لقــد امتنــع الســيِّد إدريــس يــوم وصولــه إىل أجدابيــا عــن مقابلــة
قائمقامهــا (الســنويس قادربــوه) بســبب شــعوره باأللــم مــن مشــاهد املوتــى الذيــن
خ َّلفتهــم املجاعــة يف الطرقــات ،والذيــن لــم يفعــل قادربــوه شــيئًا مــن أجــل القيــام
بدفنهــم ،وهنــاك ش ـ ٌّك فيمــا إذا كان القائمقــام يســتطيع فعــل يشء حيــال هــذا ولــم
يفعلــه ،لقــد صــار النــاس يدفنــون موتاهــم يف الســباخ نتيجــة خــوار قواهــم وعجزهــم
عــن القيــام بحفــر القبــور .وكمــا يقــول ســرا« :لقــد خلقــت هــذه العوامــل حالــة مــن
التذمُّ ــر الخطــر بــن القبائــل البدويَّــة ،ممَّ ــا جعلهــا تعـ ِّ
ـر عــن رغبتهــا يف الســعي إىل
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ُّ
للتوقــف عــن القتــال ضدَّهــا؛ َّ
ألن
التقــ ُّرب إىل الحكومــة اإليطاليَّــة معلنــة اســتعدادها
َّ
هــذه القبائــل رأت أنَّــه ال جــدوى مــن وراء مواصلــة الكفــاح املس ـلح والــراع الطويــل
الــذي فقــدت معــه هــذه القبائــل ك َّل مقدَّراتهــا ،كمــا فقــدت العقــل املف ِّكــر ،والقـوَّة التي
تم ِّكنهــا مــن االســتمرار يف املجابهــة ...لقــد استشــعر (إدريــس) الظــروف التــي ح َّلــت
آنــذاك بالطريقــة وألـ َّم بهــا يف حينهــا آخـذًا يف الحســبان تلــك التطــو ُّرات التــي اســتجدَّت»
( ،)45لــذا كان عــى الس ـيِّد أو ًَّل وقبــل ك ِّل يشء أن يجــد مــا يس ـ ُّد بــه رمــق شــعبه الــذي
أرشف عــى املــوت جوعً ــا.
كانــت إيطاليــا قــد تم َّكنــت مــن تثبيــت أقدامهــا يف املراكــز الرئيســة ،طــرق
ودرنــة وبنغــازي والخمــس وطرابلــس ،التــي توجــد فيهــا املوانــئ واألســواق ،وأحاطــت
هــذه املــدن بأســيجة وأســوار ،فأصبــح متعـذِّ ًرا عــى األهــايل فيهــا أن يقدِّمــوا أيَّ عــون
ـي -الــذي لــم يعــد يملــك
لس ـ َّكان الدواخــل ،والعكــس ،ولــم يكــن أمــام العنــر الوطنـ ِّ
ُّ
تحقــق أحدهمــا مســألة وقــت:
أيَّــة نســبة مــن التف ـوُّق -ســوى أحــد خياريــن يبقــى
إمَّ ــا فنــاء مــا َّ
تبقــى منــه تمامً ــا ،وإمَّ ــا انصهــاره روي ـدًا روي ـدًا تحــت وطــأة الجــوع
ـيحي .نعــم لقــد أعــرب القــادة اإليطاليُّــون
والحاجــة ،يف بوتقــة املســتعمر اإليطــايل ِّ املسـ ِّ
()46
َّ
يف العديــد مــن برقياتهــم ،عــن ســعادتهم بتلــك الظــروف التــي أملــت بالسنوس ـيِّني .
هنــا َّ
توســل زعمــاء البــاد إىل السـيِّد إدريــس إلنقاذهــم ،لقــد اقــرح األهــايل عــى
()47
السـيِّد أن يقــوم بمراســلة اإلنجليــز فلربَّمــا وافقــوا عــى فتــح الحــدود  .وبالفعــل ،فقد
أرســل السـيِّد بــدوره فــو ًرا إىل واحــات الداخلــة بمــر يــرح البــن عمِّ ــه مــا آلــت إليــه
األمــور ،فجــاءه الــر ُّد مــن السـيِّد أحمــد واضحً ــا ورصيحً ــا باملوافقــة .إذن فقــد أصبحــت
املفاوضــات السياسـيَّة مــع الطــرف اآلخــر واقعً ــا ال مفـ َّر منــه ،ولــم يتجــاوز بريتشــارد
الحقيقــة حــن كتــب يقــول« :لقــد كان بموافقــة السـيِّد أحمــد وبتقبُّــل منــه يف الواقــع
أن دخــل السـيِّد إدريــس يف مفاوضاتــه مــع الربيطانيِّــن ،لقــد َّ
توفــر للسـيِّد أحمــد إدراك
َّ
يتحقــق مــن َّ
ٍ
أن قومــه كانــوا منهوكــي القــوى ،فهــم عاجــزون عــن مواصلــة
كاف ألن
وأن مــن الــروريِّ الدخــول يف مفاوضــات مــع الخصــومَّ ،
النضــالَّ ،
وأن مفاتحتــه يف ذلــك
ً
لــن تكــون مقبولــة عنــد الربيطانيِّــن وال اإليطاليِّــن عــى الســواء ،وانطالقــا مــن هــذا،
ومــن أجــل مصالــح بــاده ومصلحــة طريقتــه ،سـ َّلم السـيِّد أحمــد القيــادة السياسـيَّة
والعســكريَّة يف برقــة للسـيِّد إدريــس»( .)48وهــو مــا يؤ ِّكــده حتــى اإليطاليُّــون أنفســهم يف
الرسيــة .)49(.هــذه الشــدة الهائلــة مــن اإلعيــاء والجــوع جعلــت
تقاريرهــم ومراســاتهم
ّ
األهــايل ال يفكــرون إال يف الحصــول عــى يشء مــن الســام ،وكانــت الخشــية مــن انفــراط
ترابــط األهــايل الــذي خلقتــه الحــرب مســيطرة هــي ً
أيضــا ،يومهــا لــم يكــن للسنوســية
أي خيــارات غــر الرضــوخ للتفــاوض ،أو بمعنــى آخــر إذا كانــت الظــروف قــد اضطــرت
السـيِّد أحمــد إىل أن يخــوض بالطريقــة السنوسـيَّة الحــرب ضــد الفرنسـيِّني واإليطاليِّــن
بدافــع الواجــب والديــن ثـ َّم ضــد اإلنجليــز لصالــح األتــراك ،فــإن املعضلــة التــي حاقــت
بالسـيِّد إدريــس اآلن دَعَّ تــه إىل الــزج بالسنوسـيَّة يف دوامــة السياســة دَعًّ ــا.
إذن لقــد أصبــح الشــاب السـيِّد إدريــس مــن اآلن هــو املمثــل الســيايس للســكان،
وهــا هــو يلــج بأتباعــه السنوس ـيِّني حقبــة لــن يســتطع مــن تلقــاء نفســه الخــروج
منهــا يف أي مــن مراحلهــا ،وهــا هــو ً
أيضــا يبــدأ املهمَّ ــة العســرة التــي وقعــت عــى
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عاتقــه مــن اآلن ،وهــي محاولــة (إقــرار الحـ ِّ
ـق يف البقــاء) عــن طريــق التفــاوض ،وســار
أوىل خطواتــه يف هــذا االتِّجــاه محـ ً
ـاول إيقــاف الحــرب مــع الربيطانيِّــن قبــل ك ِّل يشء،
ومــن ث ـ َّم فتــح حــدود برقــة الرشقيَّــة أمــام املــؤن ،بعــد أن مُنعــت ً
أيضــا أيّ إمــدادات
مــن الدخــول إىل برقــة مــن إقليــم طرابلــس .فأرســل إىل املنــدوب الســامي اإلنجليــزيِّ
يف مــر الســر هنــري مكماهــون رســالة مؤرخــة يف أجدابيــا يف ربيــع  ،1916محـ ً
ـاول
جذبــه للتفــاوض ،ولكــن مكماهــون الــذي لــم يرضــخ للخطــوة السنوسـيَّة بســهولة ر َّد
مشــر ً
طا حضــور اإليطاليِّــن الذيــن صــاروا حلفاءهــم -ضـ َّد السنوسـيَّة -بعــد الهجــوم
ـنويس عــى الق ـوَّات الربيطانيَّــة يف مــر .وكانــت هــذه معضلــة حقيقيــة
ـي السـ
ِّ
الرتكـ ِّ
أخــرى وقعــت فيهــا السنوســيَّة ،لقــد تغـ َّ
ـر الوضــع كليًــا حــن اكتســب اإليطاليُّــون
بهــذا الحليــف الجديــد -أي اإلنجليــز -قــوَّة سياســيَّة أضيفــت إىل قوَّتهــم امليدانيَّــة
وأصبــح األمــر ج ـ َّد خطــر.
ومــن املهــ ِّم أن نشــر إىل َّ
أن املباحثــات بــن إيطاليــا وبريطانيــا بخصــوص
(التعامــل املشــرك ض ـ َّد السنوس ـيِّني) بــدأت يف فربايــر ســنة  ،1916واتُّفــق بشــأنها يف
مايــو مــن العــام نفســه ،وانضمــت فرنســا إىل ذلــك االتِّفــاق يف  28مــارس ســنة .1917
وحـدِّدت حينهــا السياســة الواجــب اتِّباعهــا مــن الــدول الثــاث تُجــاه السنوسـيِّني ،وقــد
تعهَّ ــد فيــه هــؤالء الفرقــاء بــأن ال ِّ
ـنويس
يوقــع أحدهــم اتِّفاقيَّــة مــع السـيِّد إدريــس السـ
ِّ
َّإل بموافقــة اآلخريــن(.)50
لــذا جمــع الس ـيِّد إدريــس يف أجدابيــا مشــايخ ورؤســاء القبائــل يف برقــة الذيــن
تقدَّمــوا بالعهــود واملواثيــق املكتوبــة بأنَّهــم ســيلتزمون بقراراتــه( ،)51وأعلنــوا أنــه منــذ
هــذه اللحظــة ســيكون هــو (األمــر) املطــاع ،لقــد حُ ســمت األمــور اآلن يف هــذه املســألة
عــى األقـ ِّل باملقارنــة مــع موقفــه الســابق الصعــب ،فقــد كان (السـيِّد) بــن ناريــن ،بــل
أزيَــد ،نــار اإليطاليِّــن مــن جهــة ،ونــار العــرب الذيــن َّ
فضلــوا التقــارب مــع اإليطاليِّــن
مــن جهــة ثانيــة ،ونــار أخــرى ثالثــة وهــي نــار األتــراك الذيــن مــا زالــوا ينفخــون يف
رمــاد مكائدهــم.
انطلقــت املفاوضــات (االنجلــو إيطــايل سنوســية) بــدءًا مــن محادثــات الزويتينــة
يف الثلــث األخــر مــن مايــو  ،1916وكان لــكل مــن األطــراف الثالثــة أهــداف معلنــة
ورغبــات أخــرى خفيّــة ،ولكــن املــداوالت توقفــت بعــد  3أشــهر مــن بدئهــا ،وبــدون
الوصــول إىل نتيجــة ،غــر أنهــا مهــدت بــدون شــك التفــاق وقــف الحــرب السنوســية
الربيطانيــة ،وكذلــك التفــاق التعايــش اإليطــايل الســنويس ،اللذيــن أبرمــا يف عكرمــة يف
َّ
وحقــق االســتقرار الــذي كان
أبريــل  .1917لقــد أعــاد هــذا االتِّفــاق الهــدوء إىل البــاد،
ُ
ينشــده الربقاويُّــون بشــدة ،فقــد تمكنــوا مــن الخــروج مــن معاناتهــم بفتــح الحــدود
ودرء غائلــة الجــوع والوبــاء ،وبــدون أن يفقــدوا ســيادتهم عــى األماكــن التي يســيطرون
عليهــا ،أو يتورطــوا يف توقيــع تنــازل عــن األخــرى التــي كانــت تحــت ســيطرة اإليطاليِّني.
ـي،
وعــى ســبيل املثــال ال الحــر ،هــا هــو الشــيخ املجاهــد بوســيف ياســن املغربـ ُّ
يتح ـدَّث شــارحً ا الظــروف التــي حاقــت بقبيلتــه يف ذلــك الوقــت قائـ ً
ـا« :يف ســنة 1335
هـــ اشــتدَّت الحــرب بــن الــرق والغــرب ،واشــت َّد الغــاء والقحــط ،بحيــث انتقــل كثــر
مــن املغاربــة إىل الواحــات ،ولــم تحصــل يف هــذا العــام معــارك مــع اإليطاليِّــن ،وكان
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جهــاد املجاعــة أعظــم وأم ـ َّر مــن الحــرب ،وبقــي املغاربــة بــن ثــاث حــروب؛ حــرب
اإليطاليِّــن مــن الجهــة الرشقيَّــة ،وحــرب قبائــل الغــرب مــن الجهــة الغربيَّــة ،وحــرب
املجاعــة ،وكانــت األخــرة أشـدَّها خطـ ًرا ،ولــوال مداركــة األمــر السـيِّد محمَّ ــد إدريــس
ـنويس لألمــر ،لقــي عــى أغلــب املغاربــة ،فاحتــاط لهــذه األمــور الخطــرة التــي
السـ
ِّ
أحدقــت بهاتــه القبيلــة ،وجعــل هدنــة مــع اإليطاليِّــن ســنة  ،1334/1916،1917وهــي
الح ـ ُّل الوحيــد ملعالجــة املجاعــة والحــرب مــن جهــة الــرق ،وجعــل ق ـوَّة عســكريَّة يف
الحــدود الغربيَّــة ملنــع الغــزوات مــن الطرفــن ،وبعــد هــذه الرتتيبــات اســراحت قبيلــة
املغاربــة كســائر القبائــل التــي تحــت السنوس ـيَّة ،وأخــذت ترجــع فيهــا ق ـوَّة الحيــاة
شــيئًا فشــيئًا ،ولــم ينتــه عــام  1341/1923حتَّــى عــادت لهــا قوَّتهــا املعنويَّــة ورأس
مــا لهــا (الحيــوان) ،فلــم تحــر الحــرب مــع اإليطاليِّــن ســنة َّ 1341إل وهــي كقوَّتهــا
قبــل دخولهــا للحــرب ســنة .)52(»1329/1911
لكــن هــذا الوضــع لــن يســتمر طويـ ً
ـا ،فمــا وُقــع عليــه يف عكرمــة لــم يكــن
ســوى اتفــاق هدنــة وتوطئــة للدخــول يف مفاوضــات جديــدة تــؤدي إىل اتفاقيــة ملزمــة
تحــدد الســيادة ومــدى تقاســم الســلطة بــن الطرفــن بشــكل أوضــح ،وكان اإليطاليُّــون
أشــد إلحاحً ــا عــى إنجازهــا .فبــدأت مفاوضــات مبــارشة مــن جديــد ،بــن السنوس ـيَّة
ممثلــة يف الس ـيِّد إدريــس ،والحكومــة اإليطاليــة ممثلــة يف الــوايل ديمارتينــو ،أفضــت إىل
توقيــع اتفاقيــة الرجمــة يف  25أكتوبــر .1920
ويف نوفمــر  1920يف الطريــق ،زار األمــر إدريــس بنغــازي ،ثــ َّم رومــا ،والتقــى
خاللهــا بملــك إيطاليــا ورئيــس وزرائهــا ،رغــم أن الس ـيِّد لــم يبــدأ مــن جانبــه بعــد يف
تنفيــذ بنــود االتفاقيــة ،وأهمهــا مــا كان يشــغل اإليطاليِّــن ،وهــو إصــدار أمــره بح ـ ِّل
ـرع ومحاولة
املعســكرات السنوسـيَّة كمــا وعــد ،بــل بالعكــس فقــد حـذَّر األمري مــن التـ ُّ
ح ِّلهــا بالقـوَّة؛ ألنَّــه لــن يكــون مسـ ً
ـؤول إذا مــا أدى هــذا الحـ ُّل إىل نتائــج ســلبيَّة ،ونصح
بــأن يكــون البديــل (معســكرات مختلطــة) بــن اإليطاليِّــن والسنوســيِّني .وقــد جــ ّر
ذلــك إىل التوقيــع يف (بومريــم) يف الحــادي عــر مــن نوفمــر ســنة  1921عــى اتِّفــاق
يقــي باملــيِّ يف حـ ِّل املعســكرات ،ولكــن عــى أن ال يتـ َّم هــذا بشــكل فــوريٍّ  ،وأن يكون
البديــل هــو إنشــاء املعســكرات املختلطــة .وبــدل أن يخلــق هــذا اإلجــراء الطمأنينــة لــدى
اإليطاليِّــن تســبب لهــم يف مزيــد مــن الحــرة واإلربــاك.
وبمــا أن اإليطاليِّــن لــم يتخلــوا عــن مطلــب الســيادة عــى كافــة األرايض يف
برقــة ،وال السنوســيَّة تنازلــت لهــم عنــه ،فإنَّــه ال بــ َّد لهــذه الهدنــة الهشــة مــن أن
تنهــار ،لقــد كان اإليطاليُّــون يشـ ُّكون عــى الــدوام يف ج ِّديَّــة السـيِّد إدريــس حــن أبــرم
معهــم هــذه االتِّفاقيَّــات ،وقــد م ُّلــوا مــن مماطالتــه ،وهــا هــي الهدنــة تنتهــي بتغلــب
املكاســب السنوس ـيَّة ،وهــا هــو األمــر إدريــس يتمــادى بقبــول مطلــب الطرابلســيني
بإمارتــه عــى القطريــن! إذن آن لهــم تمزيــق االتفاقيّــة وإعــان الحــرب عــى السنوسـيَّة
مــن جديــد.
بعــد هجــرة األمــر إدريــس إىل مــر ،وتحديـدًا يف نهايــة مــارس  ،1923اندلعــت
يف برقــة الحــرب اإليطاليــة السنوس ـيَّة الثانيــة التــي كان األمــر ينتظرهــا ورتّــب لهــا
خــال ســنوات الهدنــة ،والتــي أرشف عليهــا وقادهــا مــن مهجــره ،وانتهــت بســقوط
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الكفــرة يف يــد اإليطاليِّــن واستشــهاد شــيخ الشــهداء عمــر املختــار ســنة  ،1931عندهــا
اســتتب األمــر إليطاليــا يف ليبيــا بأجمعهــا ،لتعمــل حكومــة موســيليني عــى اســتقدام
املزيــد واملزيــد مــن املهاجريــن اإليطاليِّــن ضمــن خطــة ضخمــة لتوطــن مئــات األلــوف
مــن الفائــض الســكاني اإليطــايل الفقــر ،يومهــا طغــت الشــعارات الفاشــية الرومانيّــة،
وأصبحــت ليبيــا بالفعــل يف حكــم شــاطئ رابــع إليطاليــا ،وكادت أن تتكــرر يف ليبيــا
تجربــة جنــوب أفريقيــا لــوال أن القــدر كان باملرصــاد(.)53
بقــي أمــر البــاد وشــيخ السنوسـيَّة يف مهجــره بمــر ،وال شــك أن األمانــة التــي
تقلدهــا تجــاه طريقتــه ،وتجــاه البــاد وأهلهــا ،قبــل عقديــن مــن الزمــان ،كانــت نصــب
عينيــه ،وانعقــدت آمالــه -التــي اعتربهــا اإليطاليُّــون خياليّــة ومضحكــة -يف حتميّــة
تغـ ّ
ـر موازيــن القــوى «بوقــوع الحــروب العامليَّــة التــي ســتصطيل إيطاليــا بلظاهــا،
وتُعيــد ازدهــار السنوس ـيَّة!»(.)54
وبالفعــل ،ففــي مطلــع شــهر ســبتمرب مــن ســنة  ،1939اندلعــت الحــرب العامليّة
الثانيــة ،فاغتنمهــا األمــر إدريــس فرصــة لجمــع الليبيــن يف الشــتات عــى رأي وحيــد
متــى مــا تورطــت إيطاليــا يف هــذه الحــرب ،وبمنزلــه بفيكتوريــا اإلســكندرية اتفقــوا
عــى إطــاق الســهم األخــر الــذي يف جعبتهــم .وكمــا توقعــوا ،فلــم تكــد تنقــي 10
أشــهر عــى اجتماعهــم حتــى دفعــت (مطامــع الدوتــي) إيطاليــا إىل االنغمــاس يف
الحــرب ودعــم الفوهــرر؛ مــن أجــل تحقيــق أمنيتهــا بضــم مــر إىل ليبيــا وإعــادة بعــث
مجــد اإلمرباطوريــة الرومانيــة وبحريتهــا املتوســطية ،فانعقــد حينهــا -وتحديــدًا يف 9
أغســطس  1940-يف القاهــرة بمنــزل األمــر ً
أيضــا اجتمــاع ضــم قــادة الجهــاد وزعمــاء
الليبيــن املهاجريــن الذيــن قــرروا هــم ً
أيضــا خــوض الحــرب واملشــاركة بجــدارة يف
تحريــر وطنهــم مــن الغاصــب املحتــل.
ً
لقــد كتــب غراتســياني يف  20فربايــر  1932قائــا« :السنوسـيَّة ال زالــت حديثــة يف
ذاكــرة سـ َّكان برقــة ،ولكــن يف القريــب العاجــل ســتكون نسـيًا منسـيًّا ،وســيح ُّل مكانها
َّ
لتتعقــب أخاديــد املســتقبل»(،)55
الحضــارة الالتينيَّــة ،تجدِّدهــا الحركــة الفاشيســتيَّة،
َّ
كانــت هــذه أمنيــة اإليطاليِّــن ،ومــن قبلهــم الفرنســيون ،ولكــن يبــدو أنــه لــم يكــن ي ُد ْر
يف َ
خ َلــد الجنــرال -وهــو يكتــب هــذه الكلمــات املعـ ِّ
ـرة عــن غايــة أمانيــه التــي لــم يكــن
َّ
يملــك إل تصديقهــاَّ -
أن رايــة السنوس ـيَّة ســتأخذ مكانهــا يف ربــوع ليبيــا مــن جديــد،
ـي يف ردم حفــرة الــدم،
التاريخـ
ـا
بدورهـ
ـد
األبـ
إىل
ـظ
لتحتفـ
ـط؛
فقـ
بعــد عــر ســنوات
ِّ
وجمــع شــمل أهــل البــاد ،وهــا هــي بقــرار خوضهــا الحــرب قــد خطــت الخطــوة األوىل
نحــو تحقيــق اســتقالل البــاد.
املبحث اخلام�س
و�ضع الطريقة ال�سنو�س َّية ُقبيل اال�ستقالل ,وبعده
و�إعالن الدولة الليب ّية (.)1969 _ 1943
إن العديــد مــن البحّ ــاث يــرون أن السنوس ـيَّة بعــد أن أصبحــت ممثَلــة يف أمريهــا
الســيِّد إدريــس أمــام القــوى األخــرى فإنهــا اتجهــت لتكــون حركــة سياســية شــبه
كليًــا ،إال أن هــؤالء الدارســن لــم يراعــوا أن تلــك الخطــوات السياســية التــي اتخذهــا
الس ـيِّد إدريــس خــال أربعــة عقــود إنمــا جــاءت اضطــرا ًرا وتجســيدًا ملصالــح األهــايل
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ـر هــو عنهــم فعـ ً
الذيــن عـ ّ
ـا سياسـيًا ،ولكنهــم هــم األهــايل نفســهم الذيــن كانــوا يرون
ً
رئيســا زمنيًّــا .لــذا -وبعــد انتهــاء
يف إدريــس إمامهــم وشــيخهم الدينــي ،أكثــر منــه
الحــرب العامليــة الثانيــة -ظلــت السنوسـيَّة تمثّــل يف نظــر الليبيــن عمومــا ،والربقاويــن
ً
خصوصــا ،تلــك الطريقــة ا ُملقدّســة التــي هيمنــت بقــوة روحيّــة ســامية -وهــو مــا
كانتــه فعــا -أكثــر مــن كونهــا طائفــة تســعى لالســتيالء عــى الحكــم ،وهــو مــا كان
يُدركــه الس ـيِّد إدريــس ويحــاول املحافظــة عليــه.
لــذا بــادر األمــر إدريــس بعــد انتهــاء الحــرب وعودتــه إىل الوطــن وتحديــ ًد يف
ســنة  1945بإنشــاء الئحــة لتنظيــم الزوايــا السنوسـيَّة «حســب مــا اقتضتــه الــرورة
وســنن التقــدم» كمــا يقــول( ،)56والقصــد منــه واضــح ،وهــو إعــادة هيكلــة هــذه
الزوايــا عــى هيــأة جســم من ّ
ظــم تنحــر مهمتــه يف صبغــة دينيّــة تعليميّــة ال غــر،
ـراض نفعيّــة ،أو تُقحــم يف
منعً ــا ألن تُســتغل هــذه املؤسســة التاريخيــة املحرتمــة يف أغـ ٍ
أتــون املماحــكات السياسـيّة التــي ستشــهدها البــاد .ولكــن مــاذا بعــد أن أصبــح شــيخ
الطريقــة والخليفــة الثالــث فيهــا هــو ملــك البــاد ورأس الســلطة الحاكمــة؟!
لقــد كان مــن املتوقــع أن تُعلــن يف ليبيــا مملكــة ثيوقراطيــة ،أو دولــة ذات نظــام
حكــم عائــي تقليــديّ  ،كغريهــا مــن األخــوات والجــارات ،وكيــف ال وقطــب رحــى
تكوينهــا هــو أقــرب لــأب الروحــي منــه إىل الرئيــس الزمنــي ،بــل هــو فعـ ً
ـا شــيخ وُلــد
ً
ونشــأ يف أحضــان حركــة دينيّــة وتخـ ّرج يف كتاتيبهــا ،ولكــن كان مــن املدهــش فعــا أن
يُعلــن األمــر إدريــس يــوم االســتقالل أن بــاده أصبحــت دولــة ملكيــة حديثــة انتظــم
فيهــا توزيــع الســلطات بواســطة دســتور مدنــي حقيقــي ،ومــن املدهــش ً
أيضــا أن هــذا
اإلجــراء جــاء برعايــة امللــك إدريــس نفســه الــذي كان يــرى أن «السنوســيَّة مشــيخة
طريقــة فــا أزيــد مــن ذلــك وال أقــل ..وأنهــا قــد اســتحالت حســب الظــروف فقــط إىل
إمــارة»(.)57
وبالرغــم مــن أن امللــك إدريــس كان شـ ً
ـخصا ورعً ــا تطغــى عــى شــخصيته نزعــة
التديّــن ،إال أنــه ســار بجديّــة واضحــة يف اتجــاه فصــل املؤسســة السنوسـيَّة عــن الدولــة
الليبيــة كمــا كان يــرى ،فجعــل مــن املعهــد الدينــي الــذي أسســه بالبيضــاء مؤسســة
قائمــة بذاتهــا لهــا ميزانيتهــا الخاصــة ،كمــا أصــدر يف  23ينايــر 1963م مرســومً ا ملكيًــا
يقــي بإنشــاء هيــأة مســتق َّلة أُطلــق عليهــا اســم (إدارة الزوايــا السنوس ـيَّة) ،والــذي
نــص يف مادتــه األوىل عــى أن «الزوايــا السنوســيَّة مؤسســة مســتقلة ذات شــخصيّة
اعتباريــة ،مــن أغراضهــا نــر الدعــوة السنوسـيَّة والتعاليــم اإلســاميّة ،وذلــك بتحفيظ
القــرآن الكريــم ،وبــث روح املــوّدة بــن املســلمني» ،عــى أن تســتعيد هــذه اإلدارة جميــع
أمــاك الزوايــا السنوسـيَّة وأوقافهــا التــي صــودرت منهــا خــال العهــد اإليطــايل ِّ بســبب
دعــم هــذه الزوايــا لحركــة الجهــاد ،وذلــك حتــى تســتطيع اإلدارة الجديــدة االنفــاق عــى
شــؤونها وال تبــق عبئًــا عــى ميزانيّــة الدولــة(.)58
بعــد قيــام دولــة اململكــة الليبيــة أعـ ّد معهــد اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس
الدينــي ،برعايــة حكومــة مصطفــى بــن حليــم ،برنامجــا إلقامــة احتفــال كبــر
بمناســبة مــرور  100عــام عــى وفــاة هــذا اإلمــام املجــدد ،ع ُرفــت آنــذاك بـ(الذكــرى
املئويــة) ،وبالفعــل اســتضيف عــدد كبــر ج ـدًا مــن الشــخصيات الدينيــة والتاريخيــة
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املشــهورة التــي قدِمــت مــن أرجــاء العالــم اإلســامي ،ولكــن الديــوان امللكــي الليبــي
أصــدر يف تلــك املناســبة بيانــا أعلــن فيــه أن امللــك -الــذي أحجــم شــخصيًا عــن حضــور
هــذا االحتفــال« -لــن يمكنــه مقابلــة أي الحارضيــن أو املشــاركني»( ،)59فهــم بالطبــع
قــد قدمــوا لحضــور وإحيــاء مناســبة محــددة ،وليــس ملقابلــة ملــك البــاد ،وكمــا هــو
واضــح فــإن تــرف امللــك هــذا إنمــا نبــع مــن حرصــه الشــديد والدائــم عــى فصــل
كيــان املؤسســة الدينيــة السنوســيَّة عــن العــرش والدولــة بغــرض ديمومــة نقــاوة
تاريــخ أرستــه ومســلك طريقتــه.
ولكــن بعــد انقــاب ســبتمرب 1969م -وبشــكل يثــر التســاؤل واالســتغراب-
طمســت آثارهــاُ ،
حوربــت السنوســيَّة ،و ُ
وشــوِّهت معاملهــا ،ال لــيء ســوى َّ
ألن امللــك
ّ
ـنويس -الــذي تجـذرت عقــدة بغضــه يف رأس زعيــم االنقالبيــن -هو شــيخها
إدريــس السـ
َّ
ً
هدفــا ،وجُ علــت عداوتــه منهجً ــا ،وطالــت أيــدي الفســاد جميــع
وأحــد أقطابهــا ،فاتُّخــذ
مــا يتع َّلــق بالسنوســيَّة ،فهُ دمــت زاويــة الجغبــوب بجميــع مرافقهــا .ونُبــش قــر
اإلمــام املؤســس الس ـيِّد محمــد بــن عــي الســنويس وتســعة عــر مــن أفــراد عائلتــه،
خاصــة؛ فألغيــت إدارتهــاُ ،
ووقــع اإلجحــاف بحـ ِّ
َّ
وضمَّ ــت أوقافهــا
ـق الزوايــا السنوسـيَّة
وأمالكهــا إىل الوقــف العــامِّ ،ليضيعــا معً ــا بقوانــن البيــت لســاكنه ،واألرض ليســت ملـكاً
ألحــد.
اخلامتة
َّ
توصلنا إليه فيما ييل:
ويف الختام يمكن تلخيص ما
أوال :أنــه بالدراســة واالســتنتاج نــدرك أن السنوســية طريقــة صوفيــة غــر
َ
املؤســس عــى العلــم
تقليديــة ،نشــأت وتطــورت وفــق مبــدأ الدعــوة الســلمية واإلصــاح
والعمــل ،وقــد نجــح مؤسســها رسيعً ــا -وبقــدرة تنظيميــة دقيقــة وصارمــة لشــبكة
كبــرة مــن الزوايــا -يف أن يجعــل منهــا منظمــة حقيقيــة مرتابطــة أدت دورهــا بجــدارة
يف تطويــر حيــاة وثقافــة مجتمــع كان يف أمــس الحاجــة إىل هــذا االهتمــام والتطويــر،
ً
مطلقــا لتســند أعمالهــا الدعويَّــة اإلصالحيّــة.
وبــدون أن تلجــأ هــذه الطريقــة إىل القـوَّة
ثانيًــا :لقــد نجــح الســنويس الكبــر بشــكل واضــح يف تفــادي االصطــدام
بالســلطة مثلمــا نجــح ً
أيضــا يف عــدم الرضــوخ لهــا ،وإنمــا جــاء ســلوكه هــذا بدافــع
الحفــاظ عــى طريقتــه مــن الوقــوع يف مشــاكل الحكومــات أو االنجــرار إىل املفاســد
التــي تخلقهــا املــواالة السياســية ،وبســبب تورعــه الدينــي العميــق عــن مــوالة الحـ ّكام
أو التطلــع إىل أموالهــم ،وهــو النهــج الــذي حــداه ً
أيضــا خليفــة الطريقــة األول محمــد
ً
املهــدي الســنويس الــذي كان يتجنــب أي مظهــر إلبــراز قوتــه ،متخ ـذا هــو اآلخــر أشــد
احتياطــات الحــذر عنــد التعامــل مــع الدولــة ورجــال الســلطة مــن أجــل إبقــاء طريقتــه
الرتبويّــة بعي ـدًا عــن الوقــوع يف فــخ السياســة.
ثالثًــا :اتضــح لنــا مــن خــال البحــث ماهيــة الظــروف التــي أدّت إىل عســكرة
الطريقــة السنوسـيّة ،وكيــف حاربــت السنوســية دفاعً ــا عــن نفســها أمــام املــد الفرنيس
جنــوب الصحــراء يف عهــد خليفتهــا األول ،ثــم كيــف وجــد السنوســيون أنفســهم يف عهــد
ً
طرفــا يف حــرب تاليــة دفاعً ــا عــن
الخليفــة الثانــي الســيد أحمــد الرشيــف -مــن جديــد-
الوطــن.
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رابعً ــا :اتضــح لنــا ً
أيضــا من خــال البحــث مــا هــي التطــورات الهامــة واملختلفة
كليًــا التــي حــدت بالسنوســية إىل ولــوج عالــم الدبلوماســيّة واملفاوضــات السياســيّة
الدوليــة ،وذلــك يف عهــد خليفتهــا الثالــث الســيد إدريــس املهــدي الســنويس ،بعدمــا صــار
املمثــل الســيايس للســكان أمــام القــوى االوروبيّــة الغازيــة ،وكيــف خــاض هــذا الشــاب
مهمَّ تــه العســرة املتمثلــة يف محاولــة (إقــرار الحـ ِّ
ـق يف البقــاء) عــن طريــق التفــاوض.
ً
ـنويس األول يف املحافظــة عــى قدسـيَّة ونقــاوة مَ همَّ تــه،
خامســا :لقــد نجــح السـ
ِّ
ً
كمــا نجــح أســباطه أيضــا يف الســر عــى نهجــه بالرغــم مــن تغـ ُّ
ـر األزمــان والرجــال
وقســاوة الظــروف التــي أحاطــت بهــم .وحتــى بعــد أن أصبــح شــيخ الطريقــة م ِل ـ ًكا
متوجً ــا عــى عــرش.
ً
ووفقــا لنظريَّــة األفعــال وردودهــا التــي ال تنتهــي ،ســندرك يف النهايــة أن
وأخـرًا،
األثــر الــذي أحدثتــه الدعــوة السنوسـيَّة مــا زال صــداه يــردَّد حتَّــى اآلن ،وهــو بالتأكيــد
يحتــاج إىل املزيــد مــن البحــوث والدراســات.
الهوام�ش :
 - 1أحمــد الرشيــف( ،الشــموس النورانيــة العرفانيَّــة اإلرشاقيَّــة ،يف بيــان أعــام الطريقة
السنوسـيَّة اإلدريسـيَّة املحمَّ ديَّــة – ،مخطوط-املرصــد الثاني –ص )15
 - 2املصدر السابق ص 5
 - 3املصدر السابق نفس الصفحة.
 - 4أحمــد الرشيــف( ،الــدر الفريــد الوهــاج يف الرحلــة املنــرة مــن الجغبــوب إىل التــاج).
مخطــوط مــن عــدة نســخ)
 - 5انظــر الســنويس الكبــر محمَّ ــد الطيِّــب األشــهب ،مطبعــة محمَّ ــد عاطــف ،القاهــرة،
1956م ،ص  23و  .143وانظــر ً
أيضــا :الحركــة السنوس ـيَّة ،نشــأتها ونموُّهــا يف القــرن
التاســع عــر ،أحمــد صدقــي الدجَّ انــي طبعــة ثانيــة منقحــة صــادرة ســنة .1988ص
 .237نــارش غــر معــروف.
 - 6الشموس ص 37
 - 7االشهب السنويس الكبري ص .103
 - 8الشموس النورانيّة ص .611 ،607
 - 9االشــهب ،الســنويس الكبــر ،ص .114 ،113والشــموس  .602و(النابلتــان) نســبة إىل
مواطنــي مملكــة نابــويل ،وهــو االســم الــذي كان يطلقــه س ـ َّكان شــمال أفريقيــا عــى
اإليطاليِّــن ،حيــث لــم تُعــرف إيطاليــا بعــد.
 - 10الشموس ص622
 - 11بــن ع ّلــة فتحيّــة ،الــدور الدينــي والجهــادي للحركــة السنوسـيَّة باملغــرب العربــي،
رســالة ماجســتري .جامعــة ابــن خلــدون ،تيــارت ،الجزائــر .ص .75وانظــر أيضــا
االشــهب ،الســنويس الكبــر ،ص ،23والشــموس النورانيــة ص ،585
 - 12الدجاني ص ،101مرجع سابق .والشموس ص.613
 - 13انظر-مثـ ً
ـا :-أمــر نائــب السنوس ـيَّة ورئيــس أدوار الجبــل عمــر املختــار برتقيــة
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ّ
ملــف
الحســيني ،وثيقــة رقــم 5
الربعــي
املجاهــد عبدالرحمــن ســليمان كراهــب
ّ
ّ
عُ مــر املختــار ،وأمــر آخــر ينـ ُّ
ـي ،نفــس امللــف ،قســم
ـص عــى تعيــن عبدالــرازق العوَّامـ ِّ
ـي للمحفوظــات والدراســات التاريخيَّــة ،طرابلــس.
الوطنـ
الوثائــق العربيَّــة ،املركــز
ّ
 - 14انظــر مثــا الحشــائيش محمــد عثمــان .الرحلــة الصحراويــة عــر أرايض طرابلــس
وبــاد التــوارق ،ص  79قـدّم لهــا وع ّلــق عليهــا وراجــع ترجمتهــا محمــد املرزوقــي ،الدار
التونســية للنــر .الطبعــة غــر واردة.
 - 15جــورج ريمــون( ،مــن داخــل املعســكرات الرتكيَّــة العربيَّــة يف برقــة وطرابلــس)
النســخة الفرنســية  1913ص )Aux camps Turco Arabes( ،202
 - 16انظــر مثــا الحشــائيش محمــد عثمــان .الرحلــة الصحراويــة ص  ،105مصــدر
ســابق.
 - 17صــادق مؤيَّــد العظــم ،رحلــة يف الصحــراء الكــرى بأفريقيــا ،ترجمــة د .عبدالكريــم
أبــو شــويرب ،منشــورات مركــز جهــاد الليبيِّــن للدراســات التاريخيَّــة ،سلســلة
الدراســات املُرتجمــة1998 .م ،ص .114 ،112
 - 18الحشائيش الرحلة الصحراوية ص.106
 - 19الحشائيش الرحلة الصحراوية ص 112مصدر سابق.
 - 20أرسالن ،املج َّلد األوَّل ،الجزء الثاني ،فصل السنوسيَّة ،ص  ،162مصدر سابق.
ّ
السنويس ،ص  ،38مصدر سابق.
 - 21األشهب ،املهديّ
واملســيو غابرييــل هانوتــو 19( ،نوفمــر  1853-11أبريــل  )1944مــؤ ِّرخ ورجــل دولــة
ووزيــر خارجيَّــة فرنـ ّ
ـي.
 - 22مصطفــى عبداللــه بعيــو ،املختــار يف مراجــع تاريــخ ليبيــا ،دار ليبيــا للنــر
والتوزيــع بنغــازي ،الجــزء األوَّل ،ص  .196مقــال األســتاذ ثرلفــول يف املج َّلــة الشــهريَّة
(القــرن التاســع عــر) العــدد  ،27مــارس  1900بعنــوان (الســنويس وجهــاده التهديدي.
تحذيــر).
 - 23تــروي جــان لــوي ،السنوسـيَّة يف مواجهــة فرنســا ،حــرب فرنسـيَّة ليبيَّــة منسـيَّة،
ـي ،طرابلــس ،ص .،8
ترجمــة خالــد محمَّ ــد جهيمــة ،النــارش :دار الفرجانـ ّ
 - 24جــون رايــت ،انبثــاق ليبيــا ،ص  ،20ترجمــة الطيِّــب الزبــر الطيِّــب ،دار الفرجانــي،
طرا بلس .
 - 25املصدر السابق ،ص .20
 - 26أحمد الرشيف ،الدر الفريد ،مخطوط
 - 27أحمد الرشيف الدر الفريد ،املرجع السابق.
 - 28أحمد الرشيف ،املرجع السابق.
 - 29أرســان ،املج َّلــد األوَّل ،الجــزء الثانــي ،فصــل السنوسـيَّة ،ص  ،162مصــدر ســابق،
والرحلــة الصحراويــة ،الحشــائيش ص 98مصــدر ســابق.
 - 30الدر الفريد الوهاج مخطوط
 - 31بريتشارد ،ص .47
 - 32انظر الرحلة الصحراوية ،مصدر سابق ،ص53
 - 33جان لوي تروي ،ص  ،18مصدر سابق.
268

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

 - 34مــن املرويَّــات املتواتــرة يف تــراث الطريقــة السنوســيَّة .روايــة الشــيخ محمــد
نصيــب رســان شــيخ زاويــة الجغبــوب للمؤلــف.
ـامي ،تقديــم وإضافــات أمــر
ـ
اإلس
ـم
ـي) ،حــارض العالـ
ّ
 - 35لوثــروب ســتودارد (األمريكـ ّ
البيــان األمــر شــكيب أرســان ،املج َّلــد األوَّل ،الجــزء الثانــي ،فصــل السنوسـيَّة ،ص .160
 - 36كانــت صيغــة ختــم الس ـيِّد أحمــد الرشيــف وديباجــة رســائله كاآلتــي( :الواثــق
ُّويس ،مملــوك أســتاذِ ه السـيِّد محمَّ ـ ٍد املهــديِّ  :أحمــد بــن السـيِّد محمَّ ــد
بعنايــة ربِّــه القـد ِّ
الرشيــف السـ ِّ
ـنويس).
 - 37بريتشارد ص  ،172مرجع سابق.
 - 38عــن تقريــر مصــور مــن عـدَّة صفحــات لجــورج ريمــون مج َّلــة (�L’ILLUSTRA
 )TIONاملصــوَّرة ،بتاريــخ  7فربايــر  ،1914العــدد ( .3702نســخة أصليَّــة مــن العــدد
لــدى املؤ ِّلــف).
 - 39انظــر :مــا كتبــه أنــور يف مذ ِّكراتــه بتاريــخ الثانــي والعرشيــن مــن أكتوبــر 1912
يف :عبداملــوىل الحريــر ،مذ ِّكــرات أنــور باشــا ،1979 ،منشــورات مركــز بحــوث الجهــاد
الليبــي .وقــد تـ َّ
ـول أنــور وزارة الحربيَّــة بعــد عودتــه إىل األســتانة.
ـي ألحــداث املســتعمرات اإليطاليَّــة ،ترجمة شــمس
 - 40ماريــو غرســو ،التسلســل الزمنـ ّ
الديــن عرابــي بــن عمــران ،منشــورات مركــز الدراســات واملحفوظــات التاريخيَّــة ،ص
 .96الطبعــة غــر واردة .انظــر ً
أيضــا الوثائــق اإليطاليَّــة املرتجمــة وثيقــة ( )98املجموعة
الحاديــة عــر ،منشــورات مركــز دراســة جهــاد الليبيــن ضــد الغــزو اإليطــايل ،طرابلس.
 - 41انظــر مثـ ً
ـا رودولفــو غراتســياني ،برقــة املهـدَّأة ،دار الفرجانــي للنــر والتوزيــع.
طرابلــس ليبيــاص ،21
 - 42انظر تفاصيل دقيقة ألحداث الحملة الرتكيَّة السنوسيَّة عىل مرص وأسبابها يف :
اإلسالمي املعارص ،مطبوعات الشعب.1978 .
 –محمود دياب ،أبطال الكفاح
ِّ
 –اليوزبــايش املــريّ محمَّ ــد ابراهيــم لطفــي ،تاريــخ حــرب طرابلــس ،ط  ،1مطبعــة بنهــا،
َّ
مؤسســة امللــك فــاروق ،نســخة بــدار الكتــب املرصيَّــة ،القاهــرة.
 –شكري ،محمَّ د فؤاد .)1948( .السنوسيَّة دين ودولة .ط .1دار الفكر .بريوت .لبنان.
 –أمــن ســعيد ،الدولــة العربيَّــة املتَّحــدة .الجــزء األول والثانــي ،مطبعــة عيــى البابــي
الحلبــي ورشكاه1936 ،
 –بــن عــي ،عبداملالــك بــن عبدالقــادر .)1966( .الفوائــد ا ْلجليَّــة يف تاريــخ العائلة السنوسـيَّة.
ط .1مطبعــة دار الجزائر .دمشــق .ســوريَّة.

 - 43بريتشارد ،ص  ،204مصدر سابق.
 - 44انظــر :رســالة إدريــس الســنويس البــن عمــه أحمــد الرشيــف يف :مصطفــى عــي
اهويــدي ،الحركــة الوطنيَّــة يف رشق ليبيــا ،خــال الحــرب العامليَّــة األوىل ،ص ،164
مراجعــة :د .صــاح الديــن حســن الســوري ،ط ،1منشــورات مركــز جهــاد اللبيِّــن ضــد
الغــزو اإليطــايل ،طرابلــس ،ليبيــا.
 - 45فربيتزيــو ســرا ،إيطاليــا والسنوس ـيَّة ،عــرون ســنة مــن العمــل االســتعماريِّ ،
ترجمــة محمَّ ــد الس ـيِّد بومديــن ،ص  .13ملـ ّ
ـنويس ،قســم الوثائــق
ـف محمَّ ــد ع ـي ّ السـ
ّ
ـي للمحفوظــات والدراســات التاريخيَّــة.
العربيَّــة ،املركــز الليبـ ّ
 - 46الوثائــق اإليطاليَّــة أرقــام()135()120()117()50()49()45()38( )25( :املجموعة
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الرابعــة أ)()152( ،املجموعــة الرابعــة ب) .وأرقــام (( )139( )62املجموعــة العــارشة).
 - 47انظــر الروايــة الشــفهيَّة للمجاهــد عبدالحميــد العبَّــار الرشيــط رقــم 13/267
مركــز الدراســات واملحفوظــات التاريخيَّــة ،نســخة صوتيَّــة مــن الروايــة لــدى املؤ ِّلــف..
وانظــر ً
أيضــا :محمــد األخــر العيســاويّ  ،رفــع الســتار عــن كتــاب عمــر املختــار
مطبعــة حجــازيّ  ،القاهــرة ،ص  .20ومحمــد الطيــب األشــهب ،برقــة العربيَّــة مصــدر
ســابق ،ص -.359ومحمَّ ــد ابراهيــم لطفــي ،تاريــخ حــرب طرابلــس ،ط  ،1مطبعــة
َّ
مؤسســة امللــك فــاروق ،نســخة بــدار الكتــب املرصيَّــة ،القاهــرة ،.تاريــخ حــرب
بنهــا،
طرابلــس ص .،75
 - 48بريتشارد ،ص  ،219مصدر سابق.
ً
 - 49الوثائــق اإليطاليَّــة رقــم ( )8املجموعــة الرابعــة أ ،انظــر أيضــا ()46()13()11
املجموعــة الرابعــة أ.
 - 50انظــر الربقيــة ِّ
الرسيَّــة الرصيحــة يف الوثيقــة رقــم ( ،)22الوثائــق الفرنســيَّة
املرتجمــة( ،املجموعــة الرابعــة) ،منشــورات مركــز دراســات الجهــاد ضــد الغــزو االيطايل.
 - 51الوثائق اإليطاليَّة ،أرقام )59( :و( )68املجموعة الحادية عرش.
 - 52ياســن بوســيف ياســن املغربــي القبائــل الليبيَّــة تاريخهــا وكفاحهــا ،مخطوطــة
تاريخيَّــة ،صــورة عــن املخطــوط لــدى املؤ ِّلــف
 - 53للمزيــد مــن التفاصيــل والوثائــق عــن مرحلــة الهدنــة بــن إيطاليــا والسنوســية
انظــر :الحبــوش ،يوســف عبدالهــادي .)2017( .عُ مــر املختــار الحقيقــة املغيَّبــة .ط.1
مكتبــة وهبــة .القاهــرة .مــر.
 - 54عــن تقريــر ّرسي لـ(كانتالوبــو) الوزيــر اإليطــايل املفــوض بمــر بتاريــخ 16
الليبــي
ســبتمرب 1932-أنجلــو ديــل بــوكا ،اإليطاليُّــون يف ليبيــا ،منشــورات املركــز
ّ
للمحفوظــات والدراســات التاريخيَّــة ،.ص ،295
- 55كارلــو جيلجيــو ،الطائفــة السنوســيَّة ،مقدمــة الكتــاب ،طبعــة إيطاليَّــة عــن
 C.E.D.M.A. CASA EDITRICE DOTT.ANTONIO MILANIســنة ..1932
 - 56رســالة مــن األمــر إدريــس إىل شــيخ زاويــة أم حفــن السنوســيَّة بتاريــخ 15
ديســمرب 1945م .نســخة مــن الرســالة لــدى مقــدم الورقــة.
 - 57كتــاب حقيقــة إدريــس وثائــق وصــور وارسار ،املنشــأة العامــة للنــر والتوزيــع
واالعــان ،ليبيــا ،ص635
 - 58انظر :موسوعة الترشيعات امللكيَّة الليبيّة.1963 ،
 - 59صحيفــة برقــة الجديــدة ،العــدد  ،2285الجمعــة  9صفــر  ،1376املوافــق 14
ســبتمرب 1956م
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فهر�س امل�صادر واملراجع

املخطوطات:
َّ
ـنويس ،أحمــد الرشيــف( .مخطــوط) .الــد ُّر الفريــد الوهــاج بالرحلــة املنــرة مــن
 –السـ
ُّ
الجغبــوب إىل التــاج.
ـنويس ،أحمــد الرشيــف( .مخطــوط) .الشــموس النورانيَّــة العرفانيَّــة اإلرشاقيَّــة،
 –السـ
ُّ
يف بيــان أعــام الطريقــة السنوس ـيَّة اإلدريس ـيَّة املحمَّ ديَّــة.
 –املغربي ،بوسيف ياسني( .مخطوط) القبائل الليبيَّة تاريخها وكفاحها.
املطبوعات:
 –األشــهب ،محمَّ ــد الطيِّــب .)1936( .برقــة العربيَّــة بــن األمــس واليــوم .ط .1مطبعــة
الهـوَّاري .القاهــرة .مــر.
ـنويس .ط .1مطبعــة بلينــو ســاجي.
ـ
الس
ـ
امله
(.)1952
 –األشــهب ،محمَّ ــد الطيِّــب.
ـديُّ
ُّ
طرابلــس .ليبيــا.
محمَّ
ِّ
ــد عاطــف.
ـنويس الكبــر .ط .1مطبعــة
 –األشــهب ،محمَّ ــد الطيــب .)1956( .السـ
ُّ
القاهــرة .مــر.
 –بــدون مؤلــف ،حقيقــة ادريــس وثائــق وصــور وارسار ،املنشــأة العامــة للنــر
والتوزيــع واالعــان ،ليبيــا.
 –برتشــارد ،إيفانــز( .د.ت) .السنوسـيُّون يف برقــة .ترجمــة :عُ مــر الديــراوي أبوحجلــة.
ط .1مكتبــة الفرجانــي .طرابلــس .ليبيــا.
 – بعيــو ،مصطفــى عبداللــه ( ،)1967املختــار يف مراجــع تاريــخ ليبيــا ،دار ليبيــا للنــر
والتوزيــع بنغازي،
 –بــن عــي ،عبداملالــك بــن عبدالقــادر .)1966( .الفوائــد ا ْلجليَّــة يف تاريــخ العائلــة
السنوســيَّة .ط .1مطبعــة دار الجزائــر .دمشــق .ســوريَّة.
َّ
 –تــروي ،جــان لــوي ،السنوس ـيَّة يف مواجهــة فرنســا ،حــرب فرنس ـيَّة ليبيــة منس ـيَّة،
ـي ،طرابلــس.
ترجمــة خالــد محمَّ ــد جهيمــة،ط ،1النــارش :دار الفرجانـ ّ
 – جــون رايــت ،انبثــاق ليبيــا ،ص  ،20ترجمــة الطيِّــب الزبــر الطيِّــب ،دار الفرجانــي،
طرابلــس.
 –الحريــر ،عبداملــوىل ،مذ ِّكــرات أنــور باشــا ،منشــورات مركــز بحــوث الجهــاد الليبــي،
ط.1979 ،1
 –الحشــائيشُّ  ،محمَّ ــد عثمــان .)1965( .الرحلــة الصحراويــة عــر أرايض طرابلــس وبالد
التــوارق .ق ـدَّم لهــا وع َّلــق عليهــا وراجــع ترجمتهــا إىل العربيَّــة محمــد املرزوقــي.
الــدار التونســية للنــر.
ـي ،أحمــد صدقــي .)1967( .الحركــة السنوس ـيَّة ،نشــأتها ونموُّهــا يف القــرن
 –الدجَّ انـ ُّ
التاســع عــر.ط .1دار لبنــان .بــروت .لبنــان.
ـي للمحفوظــات
 –ديــل بــوكا ،أنجلــو ،اإليطاليُّــون يف ليبيــا .ط ،1منشــورات املركــز الليبـ ّ
والدراســات التاريخيَّــة.
اإلســامي املعــارص ،ط ،1مطابــع دار الشــعب
الكفــاح
أبطــال
 –ذيــاب ،محمــود،
ِّ
القاهــرة.
271

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

 –رودولفــو غراتســياني ،برقــة املهـدَّأة ،ترجمــة محمَّ ــد بشــر الفرجانــي ،دار الفرجاني
للنــر والتوزيــع ،طرابلس.
 –ريمــون ،جــورج( .)Aux camps Turco Arabes( ،مــن داخــل املعســكرات الرتكيَّــة
العربيَّــة يف برقــة وطرابلــس) النســخة الفرنســية 1913
 –ســعيد ،أمــن 1938 ،الدولــة العربيَّــة املتَّحــدة ،مطبعــة عيــى البابي الحلبــي ورشكاه،
 ،1936القاهرة.
 –شــكري ،محمَّ ــد فــؤاد .)1948( .السنوســيَّة ديــن ودولــة .ط .1دار الفكــر .بــروت.
لبنــان.
 –العظــم ،صــادق املؤيَّــد ،رحلــة يف الصحــراء الكــرى بأفريقيــا ،ترجمــة د .عبدالكريــم
ـي للمحفوظــات والدراســات التاريخيَّــة.
أبــو شــويرب ،منشــورات املركــز الليبـ ِّ
 –العيســاويّ  ،محمــد األخــر ،)1936( ،رفــع الســتار عــن كتــاب عمــر املختــار
مطبعــة حجــازيّ  ،ط 1القاهــرة.
 –كارلــو جيلجيــو ،الطائفــة السنوســيَّة ،طبعــة إيطاليَّــة عــن C.E.D.M.A. CASA
.EDITRICE DOTT.ANTONIO MILANI 1932
َّ
مؤسســة امللــك
 –لطفــي ،محمَّ ــد ابراهيــم ،تاريــخ حــرب طرابلــس ،ط  ،1مطبعــة بنهــا،
فاروق.
االســامي .ط .1ترجمــة :عجــاج
 –لوثــروب ،ســتودارد ( .)1972حــارض العالــم
ِّ
نويهــض .تعليــق :شــكيب أرســان .دار الفكــر .بــروت .لبنــان.
ـي ألحــداث املســتعمرات اإليطاليَّــة ،ترجمــة شــمس
 –ماريــو غرســو ،التسلســل الزمنـ ّ
الديــن عرابــي بــن عمــران ،منشــورات مركــز الدراســات واملحفوظــات التاريخيَّــة.
 –الحبــوش ,يوســف عبدالهــادي .)2017( .عُ مــر املختــار الحقيقــة املغيَّبــة .ط .1مكتبــة
وهبــة .القاهــرة .مــر.
الوثائق:
 –بوفارس ،سعد ،وثيقة شخصية1945 ،م .نسخة من الرسالة.
 –فربيتزيــو ســرا ،إيطاليــا والسنوســيَّة ،عــرون ســنة مــن العمــل االســتعماريِّ ،
ّ
الســنويس ،قســم الوثائــق
ترجمــة محمَّ ــد الســيِّد بومديــن،
ملــف محمَّ ــد عــي ّ
ّ
الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيَّــة
العربيَّــة ،املركــز
ّ
 –ملـ ّ
َّ
ـي للمحفوظات والدراســات
ـ
الوطن
ـز
ـ
املرك
ـة،
ـ
ي
العرب
ـق
ـ
الوثائ
ـم
ـ
قس
ـار،
ـف عُ مــر املختـ
ّ
التاريخيَّــة ،طرابلس.
الليبــي للدراســات واملحفوظــات
 –الوثائــق اإليطاليَّــة املرتجمــة ،منشــورات املركــز
ّ
التاريخيَّــة.
الليبي للدراسات واملحفوظات التاريخيَّة.
 –الوثائق الفرنسيَّة ،منشورات املركز
ّ
 –الترشيعــات امللكيّــة الليبيــة ,موســوعة ( .)1963وزارة العــدل ,مرســوم ملكــي بإصدار
نظــام الزوايا السنوســيّة.
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ال�صحف واملج َّالت:
صحيفــة برقــة الجديــدة ،العــدد  ،2285الجمعــة  9صفــر  ،1376املوافــق  14ســبتمرب
1956م
مج َّلة ( )L’ILLUSTRATIONاملصوَّرة ،بتاريخ  7فرباير  ،1914العدد .3702
الروايات ال�شفهية:
 –رسالن ،محمَّ د نصيب( ،شيخ زاوية الجغبوب)( ،رواية شفهيّة).
 –العبّــار ،عبدالحميــد روايــة شــفهيَّة ،الرشيــط رقــم  13/267الروايــات الشــفهيّة،
مركــز الدراســات واملحفوظــات التاريخيَّــة ،طرابلــس.
البحوث:
ّ
 –بــن علــة ،فتحيّــة ،الــدور الدينــي والجهــادي للحركــة السنوس ـيّة باملغــرب العربــي،
رســالة ماجســتري .جامعــة ابــن خلــدون ،تيــارت ،الجزائــر.
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ال�سنو�سية والتفاو�ض على ال�سلطة
					

د .ابوبكر محمد البدري

املقدمة:
يســعى هــذا البحــث اىل إلقــاء الضــوء عــى سياســة الحركــة السنوســية يف اتّبــاع
مســلك التفــاوض كأداة لبســط نفوذهــا و ســلطتها و حلحلــة النزاعــات منــذ نشــأتها
عــى يــد الســنويس األكــر ( 1859 – 1787م) .و أيضــا ً كيــف إتّبَعــت السنوســية تلــك
السياســة ليــس فقــط كبديــل عنــد تعـ ّذر املقاومــة العســكرية فحســب بــل اســتعملتها
بالتــوازي اثنــاء املقاومــة املســلحة .اختلــف البُحـاّث و الساســة يف تقييــم تلــك السياســة
خاصـ ً
ـة فيمــا يتعلــق بالهــدن و املفاوضــات التــي دخلتهــا السنوســية مــع ســلطات
اإلحتــال اإليطاليــة تحــت قيــادة الســيد ادريــس الســنويس .فحــن وصفهــا البعــض
باإليجابيــة والدهــاء الســيايس و الدبلومــايس ،فقــد وصفهــا آخــرون بأنهــا نــوع مــن
ّ
التخــي اىل درجــة اإلتّهــام بالتواطــؤ .لقــد تعمّ ــدت الرجــوع
الضعــف و التنــازل او
يف بحثــي هــذا اىل مصــادر أكاديميــة حديثــة وأخــرى إيطاليــة قديمــة واكبَــت حقبــة
األحــداث و املفاوضــات وذلــك لســببني :أولهمــا هــو محاولتــي توســيع دائــرة املصــادر
و اإلبتعــاد عــن بعــض املراجــع التقليديــة التــي دأبــت عــى رســم صــورة نمطيــة لتلــك
األحــداث .أمــا الســبب الثانــي يف اختيــاري لهــذه املصــادر هــو عمــي منــذ فــرة مــن
الزمــن عــى تجميعهــا مــن مصــادر متعــددة ودراســتها ممــا ســهل عمليــة اســتخدامها
للتحقيــق واملراجعــة .كمــا أســعى يف هــذا البحــث اىل معرفــة وجهــات نظــر أخــرى
محايــدة و بعيــدة عــن املؤثــرات و اإلنتمــاءات السياســية .وكان الهــدف مــن اختيــار
هــذه املراجــع أيضــا هــو التعريــف بهــا وأهميتهــا للبحّ ــاث والدارســن العــرب.
ويف هذا البحث اعتمدت على ثالثة �أنواع من املراجع:
1.املجموعــة األوىل هــي املصــادر و املراجــع القديمــة املعــارصة لألحــداث وجلهــا
باللغــة االيطاليــة.
2.املجموعــة الثانيــة هــي املصــادر واملراجــع األكاديميــة الحديثــة و رســائل
الدكتــوراه و املقــاالت العلميــة – باللغتــن اإلنجليزيــة واإليطاليــة.
3.املجموعــة الثالثــة كانــت بعــض املراجــع العربيــة الحديثــة خاصــة التوثيقيــة و
األكاديميــة.
وللو�صول اىل الفهم املطلوب �س�أتطرق يف هذا البحث اىل النقاط والعنا�صر ال ّتالية:
1 .انتشــار الحركــة السنوســية و بســط نفوذهــا – كمثــال عــى مســار وانمــاط وفــن
التفــاوض واملفاوضــات عــى الســلطة املحليــة.
2 .عســكرة الحركــة السنوســية وحــروب السنوســية ضــد الفرنســيني و الربيطانيــن
واإليطالييــن.
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3 .عالقة السنوسية بالدولة العثمانية و التفاوض عىل السلطة املحلية.
4 .الوضــع الراهــن يف املنطقــة والنظــام العاملــي املعــارص واملواكــب لألحــداث مــع
مراعــاة املفاهيــم السياســية الســائدة آنــذاك ملعانــي الســلطة والســيادة والدولــة و
الفوضويــة و مبــادئ ويلســون.
5 .الهدن و املفاوضات السنوسية مع سلطات االحتالل اإليطالية
6 .ســاح األوقــاف – اوقــاف الزوايــا السنوســية و اراضيهــا وعالقتهــا بحركــة
اإلســتيطان .و ســاح البنيــة التحتيــة  -الســكك الحديديــة و خطــوط التلغــراف
والهاتــف وعالقتــه هــو أيضــا ً بحركــة اإلســتيطان.
انت�شار احلركة ال�سنو�سية وب�سط نفوذها املت�سارع يف ال�صحراء ودور التفاو�ض يف ذلك :
نشــأت الحركــة السنوسـيّة كطريقــة اصــاح دينــي و اجتماعــي عــى يــد الســيد
ـرف بالســنويس األكــر .يف دراســة نيقــوال
محمــد الســنويس ( 1859 – 1787م) الــذي عُ ـ ِ
زيــادة املســتفيضة للسنوســية يوضــح إتســاع أفــق فلســفة الســنويس األكــر الــذي
تعــدت مؤلفاتــه علــوم الديــن لتشــمل التاريــخ والشــعر والفلســفة ( .)1أســس الســنويس
األكــر أول زاويــة لــه بالحجــاز واملعروفــة بزاويــة ابــي قبيــس 1841م ،وحيــث مكــث
لعــدة ســنوات تنقــل الســنويس األكــر خاللهــا بــن الحجــاز و ليبيــا عــدة مــرات حتــى
اســتقر يف برقــة لينــيء بهــا اول زاويــة يف جبلهــا األخــر (الزاويــة البيضــاء ،)1843
ثــم لتنطلــق الزوايــا السنوســية آخــذة يف اإلنتشــار حتــى بلــغ عددهــا خــال نصــف قــرن
 146زاويــة مــن الحجــاز اىل مــر وبرقــة وطرابلــس غرب ـا ً و اىل حــوض بحــرة تشــاد
جنوبـا ً ( .)2باإلضافــة اىل زاويــة واحــدة بــكل مــن الجزائــر وفولتــا العليــا و الكامــرون و
صوماليــا الربيطانيــة و اثنــان بالنيجــر ( .)3و لقــد اختلــف البحــاث و املؤرخــون يف تحديد
أســباب انتقــال الســنويس األكــر مــن الحجــاز اىل برقــة -رغــم نجــاح الطريقــة هنــاك
و انتشــارها ( .)4هــذا ومــن املعــروف ان السنوســية كانــت حركــة ســلمية بنيــت عــى
مبــادئ “التعليــم و العمــل” كمــا اســلفنا ،لذلــك كانــت تتجنــب التصــادم مــع الســلطة
الحاكمــة او األطــراف الدينيــة األخــرى ( .)5لذلــك وجــد الســنويس األكــر البيئــة املناســبة
يف برقــة و صحــراء الدواخــل الليبيــة لينصــب اهتمــام السنوســية عــى قبائــل البــدو
خاصــة القبائــل الرحّ ــل حيــث انعدمــت مؤسســـــات الدولــة التعليميــة و الخدميــة (.)6
لقــد كان تأســيس الســنويس األكــر لزاويــة الجغبــوب املركزيّــة التعليميّــة
(1856م) يف قلــب صحــراء البــدو انجــازا ً غــر مســبوق .وقــد وصــف الكاتــب والصحفــي
اإليطــايل الــدو كرييتــي الجغبــوب بانهــا واحــة جميلــة تميــزت بوفــرة امليــاه العذبــة
كمــا اعتربهــا وانــه لــم يتكمــن أي أوروبــي مــن زيارتهــا مــن قبــل ،حتــى زارهــا
الطبيــب األملانــي جــرارد رولفــس الــذي زار أيضــا الكفــرة يف 1879م ( .)7كمــا يقــول
األســتاذ ب ج مارتــن “رسعــان مــا اصبحــت الجغبــوب مركــزا ً دينيـا ً و ثقافيـا ً هامــا ،بل
أكثــر اهميــة مــن (الزاويــة) البيضــاء يف ذلــك الوقــت ( .)8كمــا يصفهــا الســيد ايفانــز-
ـي” بــه مكتبة
بريتشــارد و كأنهــا “أكســفورد الصحــراء” ،و انهــا كانــت “مجتمــع جامعـ ّ
تضــم  8000كتــاب ومرجــع (.)9
ال يغفــل الباحــث الجــاد يف منهجيــة و اخالقيــات الحركــة السنوســية مالحظــة ان
أصالتهــا و نجاحهــا يف برقــة يكمــن يف قــدرة و درجــة تنظيمهــا وتدبريهــا العــايل الــذي
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يمثــل عنــرا ً مــن التماســك االجتماعــي ( .)10وســنتطرق بالتحليــل اىل كيفيــة تمكــن
السنوســية مــن ذلــك بالتفــاوض مــع قبائــل البــدو .يمكننــي وصــف تنظيــم السنوســية
اإلداري انهــا إعتمــدت منــذ نشــاتها عــى نظــام “املركــز و األطــراف” ()Hub & Spoke
فاملركــز يمثــل القيــادة اإلســراتيجية (مثــل الزاويــة البيضــاء ثــم الجغبــوب ثــم الكفــرة
بعــد ذلــك) و األطــراف هــي الزوايــا التــي تمثــل سياســة الخدمــات املحليــة .فالزوايــا
ليســت مراكــز تعليميــة و دينيــة فحســب بــل تمكنــت ايض ـا ً مــن أداء وظائــف أخــرى
يف التعامــل و التفاعــل مــع النــاس يف محيطهــا .فكانــت الزوايــة مركــزا ً تجاري ـا ً وخان ـا ً
للرحّ الــة و تجّ ــار القوافــل و مــأوى او ملجــأ للفقــراء (.)11
ويصــف املــؤرخ العثمانــي شــهبندرزادي الصحــراء الليبيــة بأنهــا مليئــة بالزوايــا
والتــي كانــت يف قلــب الحيــاة اليوميــة لســكان شــمال افريقيــا وكيــف كانــت تمــأ
الفــراغ الــذي خ ّلفــه غيــاب الخدمــات الحكوميــة والبنيــة التحتيــة املمولــة مــن الدولــة.
فيذكــر “عندمــا يقــول الفــرد آنــذاك “زاويــة” فهــو يعنــي املدرســة ومركــز األيتــام و
مركــز رعايــة املســنني و مركــز الرعايــة الصحيــة و املعونــات و املستشــفى – الزاويــة
كانــت تمثــل ببســاطة املرجعيــة الدينيــة و السياســية و االجتماعيــة لــكل فــرد”(.)12
عــاوة عــى ذلــك لــم تُ ْغفــل الزوايــا أهميــة الجانــب اإلقتصــادي .فالزوايــا ّ
وفــرت أيضــا
األمــن للقوافــل التجاريــة ،كمــا مارســت الزوايــا النشــاط الزراعــي يف أرايض األوقــاف
املحبّســة لهــا مــن القبائــل حتــى أصبحــت الزوايــا مســتكفية ذاتيــا ( .)13اذا نــرى أن
الزوايــا السنوســية أصبحــت مركــز اهتمــام البــدو الذيــن لــم تدخــل اىل حياتهــم خدمــات
الدولــة البلديــة و التعليميــة قبــل دخــول السنوســية.
امــا النظــام اإلداري فقــد إعتمــد عــى توظيــف شــيخ الزاويــة مــن شــيوخ
السنوســية وتعيــن وكيــل يكــون عــادة مــن القبيلــة التــي بهــا الزاويــة ,وهــو األمــر
الــذي يزيــد مــن مشــاعر اإلرتبــاط و اإلنتمــاء للزاويــة و اعتبارهــا انهــا منهــم و لهــم و
ليســت ســلطة إداريــة خارجيــة أو منعزلــة .كمــا كانــت الزاويــة تمثــل للقبيلــة املحيطــة
بهــا املركــز البلــدي و املحكمــة و تعمــل عــى املصالحــة و فــض النزاعــات .بإختصــار
الزوايــا كانــت تقــدم جميــع الخدمــات املناطــة بدولــة حتــى حــق وصــف نظامهــا بأنــه
يمثــل “دولــة داخــل دولــة” (.)14
لــم يعــرف ان الزوايــا مارســت أي نــوع مــن القــوة يف بســط ســلطتها او ممارســة
نشــاطاتها بــن قبائــل البــدو .مثــا فتــح الزوايــا الجديــدة اتبــع نمــط ثابــت – يبــدأ
عــادة بطلــب مــن القبائــل املحليــة التــي تهــب األرض كوقــف للزاويــة .كميــة األرايض
التــي كانــت أوقــاف للزوايــا و تســتصلحها يف الزراعــة كانــت هائلــة كمــا ســنرى الحقــا.
لقــد كانــت جميــع أرايض الزوايــا هبــة مــن القبائــل لهــذه الزوايــا ،وهوعــى عكــس نهج
وترصفــات الدولــة العثمانيــة او ســلطات االحتــال اإليطاليــة اللتــان مارســتا القــوة يف
تم ّلــك او مصــادرة أرايض القبائــل.
اذا ً نالحــظ ان السنوســية ر ّكــزت و بشــكل كبــر عىل اســلوبني هامني يف سياســتها
املجتمعيــة .األمــر األول بســط ســلطتها ســلميا وبالتفــاوض واملصالحــة ،واألمــر الثانــي
اإلهتمــام بالتعليــم و تقديــم الخدمــات يف املقابــل .لذلــك نــرى انــه مــن اهــم أســباب
نجــاح الحركــة السنوســية و انتشــارها ،يف مجتمعــات عجــزت امرباطوريــات عــى
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اخرتاقهــا و ممارســة ســلطة حقيقيــة وكاملــة عليهــا ،هــو قــدرة السنوســية عــى
التأقلــم و الت ّكيــف مــع طبيعــة حيــاة البــدو .فالسنوســية لــم تــأت اىل مجتمعــات البــدو
بنظــام الحــوارض و املــدن و الــذي يتطلــب االســتقرار بــل كيّفــت خدماتهــا و نظامهــا
مــع طبيعــة حيــاة البــدو بخلــق نظــام مجتمعــي و تعليمــي ناجــح يالئــم طريقــة حيــاة
البــدو حتــى الرحّ ــل منهم .عــى ســبيل املثــال بينمــا ّ
وفــرت السنوســية املراكــز التعليمية
الثابتــة يف الزوايــاّ ،
وفــرت أيضــا نظامــا للتعليــم املتنقــل حتــى ال يُحــرم البــدو الرحّ ــل
مــن التعليــم الــذي كان هــو غايــة السنوســية الرئيــس يف اختيارهــا لهــذه املجتمعــات
التــي افتقــرت ألي نظــام تعليمــي .يذكــر منــاوي ان تقريــر عســكري فرنــي يف أواخــر
القــرن التاســع عــر قـدّر عــدد الطــاب يف الزوايــا  15600باإلضافــة للطلبــة يف املــدارس
املتنقلــة والتــي تُ َق ـدّر بضعــف ذلــك العــدد نتيجــة شــعبيتها بــن البــدو الرحّ ــل (.)15
مــن اهــم وظائــف الزوايــا السنوســية و القيــادة السنوســية العمــل عــى فــض
النزاعــات بــن القبائــل وعقــد املصالحــات .لقــد ظهــرت السنوســية خاصــة اثنــاء مرحلة
قيــادة الســيد املهــدي ( )1902 – 1859كعنرصحاســم يف التماســك القبــي .فلقــد لعبــت
الزوايــا السنوســية دورا ً هامــا ً يف منــع و إيقــاف النزاعــات القبليــة فيمــا بينهــا (.)16
فأعتــر زعمــاء القبائــل قائــد السنوســية “وســيط” يف النزاعــات القبليــة ليــس فقــط يف
برقــة بــل يف الحجــاز و مــر و حــوض تشــاد .فعندمــا احتــدم النــزاع القبــي يف واحــات
ســيوا و عجــزت اإلدارة الربيطانيــة و املرصيــة عــى وقفــه تمكــن شــيوخ السنوســية
مــن املصالحــة بينهــم ( .)17ويف عــام  1896عندمــا احتــدم النــزاع بــن الســلطان يوســف
(ســلطان وادي) و الســلطان الزبــر (ســلطان بورنــو) تمكــن الســيد املهــدي الســنويس
مــن املصالحــة بينهمــا ( .)18أعتقــد أن دور الوســيط الفعــال بــن هــذه األطــراف
املتخاصمــة مكــن الســيد املهــدي مــن نقــل زاويــة املركــز مــن الكفــرة اىل قــورو يف
1899م .سياســة املصالحــة تلــك اســتمرت حتــى نالــت ليبيــا اســتقاللها عــام 1951م.
لعــل اهــم امثلتهــا ال ّراســخة يف ليبيــا ميثــاق الحرابــي يف القيقب-درنــة ســنة 1946م،
ذلــك امليثــاق الــذي يرجــع فضــل إنجــازه اىل السنوســية تحــت قيــادة الســيد أدريــس
ومــا نتــج عــن هــذا امليثــاق الكبــر مــن زيــادة يف الرتابــط و التماســك الربقــاوي واأللفــة
االجتماعيــة و انتهــاء النزاعــات القبليــة و الجهويــة يف برقــة حتــى يومنــا هــذا.
ع�سكرة ال�سنو�سية وحروبها ال�س ّتة:
1 .الحرب السنوسية-الفرنسية () 1914 – 1901
2 .الحرب الرتكية-اإليطالية () 1912 – 1911
3 .حرب املقاومة األوىل ضد اإلحتالل اإليطايل () 1917 – 1913
4 .الحرب السنوسية-الربيطانية ( ) 1917 – 1915
5 .حرب املقاومة الثانية ضد اإلحتالل اإليطايل () 1932 – 1923
6 .حرب التحرير اثناء الحرب العاملية الثانية ( ) 1943 – 1940
السنوســية -كمــا مــر بنــا -طريقــة دينيــة ســلمية لــم تتوجــه بــأي شــكل مــن
األشــكال يف عهــد مؤسســها الســنويس األكــر اىل العســكرة ،بــل كانــت تســعى اىل اإلبتعاد
عــن مراكــز الســلطة ومــا قــد يثــر الصــدام و املواجهــات .فرتكــت الحجــاز و ابتعــدت
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عــن املــدن الســاحلية يف برقــة و اختــارت ان تقــدم رســالتها التعليميــة و الدينيــة ،التــي
أنشــئت مــن اجلهــا ،يف مواقــع هــي يف امــس الحاجــة اىل مثــل هــذه الخدمــات واملســاندة
اإلجتماعيــة والنفســية واملاديــة واملعنويــة خاصــة يف ظــروف صعبــة وقاســية مــن عــدة
نواحــي .لقــد قاومــت السنوســية محــاوالت عســكرتها فرفضــت طلــب العثمانيــن ا ُمللــح
عــى مشــاركتهم حربهــم ضــد روســيا ( 1878 – 1876م ) ،كمــا رفضــت السنوســية
املشــاركة يف ثــورة عرابــي باشــا يف مــر ســنة  ،1882ورفضــت املشــاركة يف ثــورة
املهــدي يف الســودان ســنة 1883م ( .)19اذا يمكننــا القــول ان اهتمــام السنوســية كان
باإلنســان و بنائــه و حمايتــه بالتعليــم والثقافــة الدينيــة أكثــر مــن إهتمامهــا بالســلطة
يف حــد ذاتهــا .فالسنوســية كانــت تســمّ ي نفســها “حكومــة السنوســية” منــذ بدايــة
القــرن العرشيــن بفعــل الخدمــات التــي تقدمهــا للنــاس بــدون الحاجــة اىل حــدود دولــة
سياســية او ســيادية.
ْ
ُ
ولكــن السنوســية لــم تــرك لشــأنها ،فقــد لحقتهــا الســلطات والقــوى األخــرى
املناوئــة ،ســواء العثمانيــة او األوروبيــة ،حيــث انتقلــت حتــى يف غــور الصحــراء الكــرى.
فجــاءت بدايــة العســكرة دفاع ـا ً عــن النفــس و دفاعــا عــن مكتســبات القبائــل التــي
آوت السنوســية و رحبــت بهــا و اســتفادت مــن خدماتهــا حيــث لــم تصــل أي خدمــات
حكوميــة .خالفــا ملــا نــر يف ذلــك الوقــت و روّ ج لــه الكتــاب و الحكومــة و العســكر
الفرنســيني -السنوســية لــم تبــدأ العــداء كمــا كشــفت األبحــاث الحديثــة .للمزيــد مــن
املعلومــات عــن تلــك الحــرب يمكــن الرجــوع اىل كتابــي األســتاذ جان-ليــوي تريــو(.)20
ولكــن السنوســية كانــت تــدرك الخطــر العســكري الفرنــي الزاحــف شــماال مــن وســط
افريقيــا فجهّ ــزت نفســها ألي عــدوان .مظاهــر اإلســتعداد الحربــي (الجهــاد) لحــدوث
أي طــارئ بــدأت يف الظهــور بشــكل واضــح بعــد  1895يف زاويــة الكفــرة وقــت قيــادة
الســيد املهــدي الســنويس فــكان بهــا  400بندقيــة و  200ســيف و اســتعدادات لتجهيــز
 3000يف وقــت الحاجــة ( .)21قبــل ذلــك لــم يعــرف عــى السنوســية االهتمــام العســكري
فعــى ســبيل املثــال عنــد زيــارة رشــيد باشــا وايل برقــة العثمانــي للجغبــوب يف 1890
لدعــوة الســيد املهــدي لزيــارة اآلســتانة ،والتــي رفضهــا الســيد املهــدي بلباقــة ،ســأل
الــوايل رشــيد مرشــده الســنويس الــذي كان يرافقــه يف زيــارة معالــم الجغبوب”...هــل
لــدى الســيد املهــدي أي أســلحة؟”....فرد املرشــد “نعــم الكثــر منها...هــل ترغــب يف
رؤيتها؟”...ففــرح الــوايل رشــيد باشــا ...فأخــذه مبــارشة اىل مكتبــة جامعــة الجغبــوب
التــي كان بهــا اكثــر مــن  8000كتاب!...فع ّلــق الــوايل انــه اعتقــد ان يريــه أســلحه و
لكــن لعــل هــذه هــي أفضــل األســلحة فع ـاً (.)22
اشــركت السنوســية يف الحــرب التــي عرفــت تاريخيـا ً و رســميا ً بالحــرب الرتكية-
اإليطاليــة يف ليبيــا تحــت القيــادة الرتكيــة .قــوام القــوات الرتكيــة يف ليبيــا عند بــدء الغزو
اإليطــايل كان قرابــة  5000يف طرابلــس و  1000يف برقــة ( .)23باإلضافــة اىل بعــض الضبــاط
املتطوعــن مــن حركــة “تركيــا الفتيــة” الذيــن دخلــوا ليبيــا بعــد انــدالع الحــرب و كان
مــن بينهــم أنــور باشــا الــذي دخــل اىل برقــة بصحبــة  40ضابــط و  400عســكري يف
ديســمرب 1911م ،وكان عــدد كبــر منهــم مــن العــرب املتدربــن يف الكليــات العســكرية
العثمانيــة .ثــم لحــق بــه مصطفــى كمــال (اتاتــورك) يــوم 1912 /2 /11م ( )24لقــد
278

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

اعتمــد األتــراك بشــكل كبــر عــى املتطوعــن الليبيــن الذيــن تــم تدريبهــم برسعــة حتــى
وصــل عــدد القــوات اىل أكثــر مــن عرشيــن الــف يف طرابلــس و عــرون الــف يف برقــة
( .)25وبعــد انســحاب تركيــا بموجــب معاهــدة اوتــي كان عــدد القــوات الرتكيــة التــي
غــادرت طرابلــس يومــي  1912 /12 /8و  1913 /1 /13تقــدر  4298عســكري و 800
مدنــي وكان انســحابهم بكامــل أســلحتهم مــع عــدد مــن الخيــول و املدافــع ( .)26هــذا
يوضــح العــدد البســيط يف الخســائر يف األرواح بــن األتــراك كمــا يوضــح عــدم جديــة
تركيــا يف الدفــاع عــن ليبيــا منــذ البدايــة .حتــى أنــور باشــا و مصطفــى اتاتــورك غــادروا
ليبيــا مــع نهايــة 1912م وتركــوا القيــادة العســكرية يف يــد عزيــز عــى املــري -ضابــط
تركــي مــن اصــل مــري -و كان معــه  800عســكري عــدد كبــر منهــم مــن العــرب و
املســلمني غــر األتــراك .ثــم غــادر عزيــز املــري يف يونيــو  1913ومعــه قرابــة  400مــن
هــؤالء الجنــود ( .)27هــذا العــدد يتفــق مــع مــا ورد يف الترصيــح الرســمي لرئيــس الــوزراء
الرتكــي يف بدايــة 1913م يف رده عــى الشــكوى اإليطاليــة بأنــه لــم يبــق يف ليبيــا مــن
القــوات الرتكيــة إال ّ  200جنــدي و  4ضبــاط .اغلــب هــؤالء املقاتلــون كانــوا مــن العــرب
و تــم فصلهــم مــن الجيــش الرتكــي ألن بقاؤهــم اعتــر غــر رشعــي بموجــب اتفاقيــة
اوتــي ( . )28يف برقــة اعتمــد األتــراك عــى السنوســية ،خاصــة شــيوخ الزوايــا و نوّابهــم
الــذي اغلبهــم مــن مشــايخ برقــة ،يف تجنيــد الليبيــن .كمــا كان هنــاك دورا هامــا يف
التجنيــد لبعــض األعيــان امثــال الكيخيــا و بــن شــتوان .)29( .للمزيــد مــن املعلومــات
عــن دور السنوســية اثنــاء الحــرب الرتكية-اإليطاليــة ينصــح بالرجــوع اىل كتــاب مــن
داخــل جــورج ريمــون ( )1913النســخة الفرنســية و كتــاب الباحثة ريتشــــل ســايمون
(.)30( )1987
بعــد معاهــدة اوتــي ( 18أكتوبــر 1912م ) و خــروج القــوات الرتكيــة تزعّ مــت
السنوســية قيــادة أدوار الجهــاد التــي تبنّتهــا القبائــل الربقاويــة .رغــم محاولــة تبنّــي
نفــس الــدور يف طرابلــس الغــرب إال ّ ان الزعامــات الطرابلســية ّ
فضلــت إدارة معاركهــا
تحــت قياداتهــا املختلفــة ،حتــى وقــوع معركــة القرضابيــة ( 29أبريــل 1915م ) التــي
وحــدت املقاومــة يف األقليمــن بعــد ذلــك واىل حــد مــا ( .)31اال ان دخــول السنوســية يف
حــرب ضــد الربيطانيــن يف مــر نتيجــة الضغــط املتزايــد مــن الدولــة العثمانيــة ،وكذلك
وقــوع املجاعــة وتفـ ّ
ـي األمــراض يف برقــة هــو مــا دفــع اىل بدايــة الهدنــة يف برقــة.
بــدون شــك الحــرب السنوســية-الربيطانية كانــت مغامــرة بدوافــع تركيــة والتــي
رغــم نجاحهــا يف بــادئ األمــر اال ّ انهــا أخفقــت بفعــل التفــوق الربيطانــي يف إســتعمال
اآلليــات وبفعــل تأخــر اإلمــدادات الرتكيــة و األملانيــة ،لتنتهــي الحــرب بخســارة كــرى
يف صفــوف قــوات السنوســية .ادركــت بريطانيــا حالــة الجــوع و القحــط التــي كانــت
ّ
تخيــم عــى قبائــل البــدو السنوســية يف رشق برقــة منــذ البدايــة و قبــل بــدء الحــرب بــن
الطرفــن .بريطانيــا كانــت تهــدد بإســتغالل تلــك الظــروف كمــا يظهــر يف املراســات
املتبادلــة بــن القائــد العســكري الربيطانــي الجنــرال ماكســويل و الســيد أحمــد الرشيــف
الــذي لــم يــردد يف تذكــر الســيد أحمــد بالوضــع اإلنســاني للقبائــل و حتميــة تدهــوره
اذا بــادرت السنوســية باإلعتــداء .ولــم تــردد بريطانيــا يف تنفيــذ تهديداتهــا بعــد نشــوب
الحــرب غــر مكرتثــة باملصــر اإلنســاني لقبائــل البــدو فأغلقــت جميــع أنــواع التواصــل
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بــن القطريــن (املــري و الربقــاوي) ليــس التجــاري والعســكري فقــط بــل منعــت
حتــى التواصــل األرسي بــن العوائــل (.)32
منــذ بدايــة  1916كان هنــاك تنســيق بــن القــوات الربيطانيــة و اإليطاليــة ضــد
السنوســية حيــث ســمحت األخــرة لــأوىل بالتوغــل يف األرايض الربقاويــة يف مالحقــة
قــوات و أتبــاع السنوســية .بــل انــه يف ابريــل مــن نفــس العــام اشــركت قــوات الدولتــن
يف أربعــة هجومــات حاســمة عــى قــوات السنوســية .ومنــذ شــهر يونيــو أصبحــت اغلب
العمليــات العســكرية عمليــات مشــركة وبذلــك وقعــت قــوات السنوســية بــن مطرقــة
بريطانيــا و ســندان ايطاليــا ( .)33عــاوة عــى األعمــال العســكرية ،لقــد اتفقــت القــوى
األوروبيــة -بريطانيــا و إيطاليــا و فرنســا – يف إتفاقيــة تحالــف ثالثــي ضــد السنوســية
يف  31يوليــو 1916م الــذي عــرف بإتفاقيــة االنتــات (قريــة انتــات البيضــان قــرب
اجدابيــا) (.)34
كتــاب رســل ماكقويــرك “حــرب السنوســية الصغــرة” يكشــف حقائــق جديــدة
و يلقــي املزيــد مــن الضــؤ عــى دوافــع الحــرب و دور الجنــرال ماكســويل التصعيــدي
مــن خــال النســخ املنشــورة يف الكتــاب لبعــض الرســائل التــي تداولــت بينــه و بــن
الســيد احمــد الرشيــف خــال األشــهر التــي افضــت اىل نشــوب الحــرب ( .)35تلك الرســائل
التــي غلــب عليهــا يف بــادئ األمــر أســلوب دبلوماســية التــودد و الصداقــة و الخدمــات
املتبادلــة ثــم التدهــور التدريجــي يف الثقــة بــن الطرفــن اىل ان وصلــت اىل نــرة التهديــد
املتبــادل بــن الطرفــن .لقــد كان مــن الواضــح العــزم الربيطانــي عىل ســحق السنوســية
عســكريا ً لــوال تدخــل الســيد ادريــس األكثــر دبلوماســية ومهادنــة للربيطانيــن حتــى
اكتســب ثقتهــم مــن جديــد (.)36
لهــذه األســباب دخلــت السنوســية متزعمــة قبائــل برقــة يف هدنــة تخللتهــا
مفاوضــات وانتهــت باتفاقيــات مــع ســلطات اإلحتــال اإليطاليــة .يف هــذه الفــرة التــي
امتــدت مــن  1917اىل 1922م أظهــرت السنوســية خاللهــا قدرتهــا عــى التفــاوض عــى
الســلطة كنــد للدولــة اإليطاليــة وككيــان ســيايس تمتــع بســلطة رســمية.
انهيــار معاهــدة الرجمــة ( 20أكتوبــر  )1920وإتفــاق بومريــم (  11نوفمــر
 )1921أذن ببــدء الحــرب الربقاوية-اإليطاليــة مــن جديــد تحــت القيــادة السنوســية.
ذلــك اإلنهيــار يف املفاوضــات و اإلتفاقيــات كان نتيجــة ظــروف متعــددة منهــا وصــول
الفاشســتيني اىل الســلطة يف رومــا ( 20أكتوبــر  ،)1920ونتيجــة تقديــم املبايعــة
الطرابلســية ( 28يوليــو  )1922وقبــول الســيد ادريــس لهــا ( 2نوفمــر  )1922األمــر
الــذي اعتربتــه ســلطات االحتــال اهــم أســباب نقــض اإلتفاقيــة .لقــد حــذر وزيــر
املســتعمرات الســيد أدريــس اثنــاء اجتماعهــم يف غــوط ســاس ( )1922 /6 /8مــن
التعامــل و التواصــل مــع القيــادات الطرابلســية التــي يســتضيفها يف اجدابيــا .وهكــذا،
كمــا ســنرى الحقــا ،بــدأت الحــرب مــن جديــد و بــدأت معهــا عمليــات القمــع و اإلبــادة
الجماعيــة .هــذه الحــرب التــي اســتمرت بإمكانيــات بســيطة ضــد جحافــل جيــش
أوروبــي مدجــج بالســاح لتســتمر ســت ســنوات امــام إعجــاب العالــم قاطبــة والتــي
اظهــر فيهــا القائــد امليدانــي و النائــب العــام للسنوســية الشــيخ البطــل عمــر املختــار و
رفاقــه أروع أمثــال البطولــة و التضحيــة (.)37
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مــا ان اعتقــدت إيطاليــا انهــا دفنــت السنوســية و حركــة الجهــاد يف ليبيــا
بإنتهــاء املقاومــة يف 1932م ،لتشــتد وتــرة اإلســتيطان ملــدة ســت ســنوات ،حتــى أوقدت
نــار الحــرب العامليــة الثانيــة يف 1939م بــن القــوى األوروبيــة التــي لــم تشــبع رغباتهــا
اطماعهــا اإلســتعمارية فتناحــرت فيمــا بينهــا .أدرك الســيد أدريــس برؤيــة ثاقبــة أن
الوقــت قــد حــان ،فعمــل وفــق نظريــة أهميــة إســتغالل التحالفــات يف النظــام العاملــي
الســائد آنــذاك .حيــث اســتغلت القيــادة السنوســية مدعومــة بالزعامــات الربقاويــة
الفرصــة لتعيــد بنــاء القــوة السنوســية مــن جديــد ممثلــة يف جيــش التحريــر الســنويس
( 9أغســطس  )1940بدعــم بريطانيــا هــذه املــرة ،و للمشــاركة الفعاّلــة يف تحريــر البــاد
مــن ال ُ
طغــاة اإليطاليــن .ومــع أن رهــان اغلبيــة الساســة و املحلليــن يف املنطقــة العربية
كان عــى فــوز الجــواد األملانــي و دول املحــور ،فقــد فـ ّ
ـر الســيد ادريــس مغامرتــه
بالرهــان عــى فــوز بريطانيــا و دول الحلفــاء بإعتبــاره “الســهم األخــر الــذي يف جعبتــه
والــذي يمكــن إطالقــه عــى العــدو اإليطــايل” ( .)38لقــد كان ذلــك التحالــف الســبب
الرئيــس الــذي دفــع الحكومــة الربيطانيــة ممثلــة يف الســيد إيديــن الــذي اعطــى وعــدا ً
أمــام الربملــان الربيطانــي عــى ان حكومــة بريطانيــا لــن تســمح ان يعــود السنوســية
يف برقــة تحــت الســيطرة اإليطاليــة تقديــرا ً للــدور الــذي لعبتــه السنوســية و جيــش
التحريــر الســنويس يف حــرب شــمال افريقيــا يف صــف الحلفــاء.)39( .
مفاهي��م ال�س��لطة و ال�س��يادة و النظ��ام العامل��ي املعا�ص��ر للأح��داث ومفاهي��م الال�س��لطوية “الفو�ضوي��ة” ومب��ادئ
ويل�سون:
دخــل مفهــوم الدولــة ذات الســيادة املطلقــة و الحــدود الدوليــة اىل املنطقــة مــع
دخــول اإلســتعمار األوروبــي الــذي اقتســم املنطقــة العربيــة اىل دويــات و محميــات و
مســتعمرات بعــد تفــكك اإلمرباطوريــة العثمانيــة.
فاملنطقــة العربيــة ،وخاصــة شــمال افريقيــا ،لــم تدخلهــا مفاهيــم ســيادة
الدولــة والحــدود ّإل بعــد نهايــة الحــرب العامليــة األوىل .املنطقــة العربيــة توارثتهــا
عهــود الخالفــة اإلســامية املختلفــة والتــي انتهــت بالدولــة العثمانيــة حتــى بــدء
التكالــب األوروبــي اإلســتعماري عــى تقاســم املنطقــة العربيــة وافريقيــا .لقــد ُر ِّ
ســمت
مناطــق النفــوذ و تقاســم املنطقــة يف العواصــم األوروبيــة مــن خــال عــدة مؤتمــرات
رسيــة كان أهمهــا مؤتمــري برلــن (  1878و  )1885فيمــا
رسيــة و غــر ّ
و اتفاقيــات ّ
عــرف “بالتدافــع عــى إســتعمار افريقيــا” ( .)Africa scramble) (40فأحتلــت بريطانيــا
املنطقــة املرصيــة ( )1882وضمــت لهــا الســودان ( )1890و احتلــت فرنســا تونــس
( )1881و الجزائــر (1847_1830م) و دخلــت اىل املغــرب (1907م) ( . )41تنامــت األفــكار
القوميــة و الوطنيــة ،ضــد التواجــد العثمانــي بدفــع و تحريــض بريطانــي مثــل ثــورة
()42
الرشيــف يف األردن ثــم تطــور ضــد اإلســتعمار األوروبــي بعــد ذلــك
فاألنظمــة الســائدة آنــذاك كانــت اقــرب اىل “التعايــش” او الوصايــة او اإلســتقالل
الذاتــي لكيانــات مجتمعيــة او قبليــة او ســلطنات او حــركات دينيــة .و اكثرهــا مشــاركة
يف الســلطة كانــت املحميــات والتــي تمتعــت بدرجــات متفاوتــة مــن اإلســتقالل الذاتــي
كمــا كان الحــال يف مــر إبــاّن الوصايــة الربيطانيــة .نفــوذ الســلطة و الســيادة كان
يقــاس بقــدرة الســلطة العليــا عــى جمــع الرضائــب و االتــوات و ليــس بالحــدود
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الجغرافيــة التــي تــم ترســيمها الحقــا (.)43
مفاهيــم الســلطة ( )Authorityو الســيادة ( )Sovereigntyو القــوة ()Power
و الديمقراطيــة (  )Democracyو القوميــة (  )Nationalismاو الوطنيــة ( )Patriotism
تبلــورت يف شــكلها الحديــث و املتنامــي مــع والدة الجمهوريــة الفرنســية يف كتابــات
املن ّ
ظــر و املــرّ ع الفيلســوف جــون بوديــن وكتبــه الســتة عــن الجمهوريــة .وال يوجــد
تعريــف متفــق عليــه لهــذه املفاهيــم التــي اختلفــت و تعــددت أنواعهــا بإختــاف الزمان
و املــكان و املفكريــن (مرجــع) .اذا اخذنــا ابســط التعريفــات لهــذه املفاهيــم يف بدايــة
القــرن العرشيــن فيمكــن تعريــف الســلطة ( )Authorityانهــا“ :القــوة أو الحــق يف
إصــدار األوامــر  ،واتخــاذ القــرارات  ،وفــرض الطاعــة” وتعريــف الســيادة ( Sovereignty
) انهــا “الســلطة العليــا واملطلقــة والدائمــة عــى املواطنــن و الرعايــا” (.)44
الغــزو اإلســتعماري األوروبــي للمنطقــة العربيــة يف نهايــة القــرن التاســع عــر
وبدايــة القــرن العرشيــن لــم يواجــه بمقاومــة مســلحة حقيقيــة اال ّ يف بعــض الــدول
العربيــة مثــل الجزائــر و ليبيــا و فلســطني و كان املحــرك الرئيــس لهــذه املقاومــة هــو
الديــن وليــس الدافــع القومــي او الوطنــي بمفهــوم وقتنــا الحارض .فلــم يتنامــى مفهوم
“القوميــة” ( )Nationalismوال مفهــوم “الوطنيــة” (  ) Patriotismاال مــع ظهــور حركــة
“تركيــا الفتيــة” يف املنطقــة ( )1908و ثــورة عرابــي يف مــر ( .)1882_1879كمــا لــم
يظهــر معنى الســيادة املطلقــة للدولــة املســتقلة ذات الحــدود (Soveriegn Independent
 ) Stateاال ّ مــع بدايــة القــرن العــرون .فلــم يكــن هنــاك دولــة عربيــة واحــدة مســتقلة
و ذات ســيادة قبــل  1922حيــث اســتقلت مــر باملفاوضــات التدريجيــة و ليــس نتيجــة
مقاومــة مســلحة .لقــد لخصــت الوضــع الباحثــة ريتشــل ســيمون بقولهــا “عــى الرغــم
مــن أن مفهــوم القوميــة  -ســواء املتعلقــة باملنطقــة املحليــة أو العروبــة  -قــد بــدأ يف
التســلل إىل ليبيــا  ،لــم يكـ ّرس اإلهتمــام بهــذه الفكــرة ســوى عــدد قليــل جـدًا  ،يف العقــد
الثانــي مــن القــرن العرشيــن يف ليبيــا .ربمــا تــم رفــع الغطــاء العثمانــي عــن القبليــة
واإلقليميــة الليبيــة  ،لكــن الوطنيــة (و القوميــة) لــم تصــل بعــد كبديــل” (.)45
أرى انــه ال ينبغــي تقييــم األعمــال املناهضــة لإلســتعمار آنــذاك بمفاهيــم اليــوم
بــل يجــب تقييمهــا مــن منظــور املفاهيــم الســائدة يف زمــن األحــداث حيــث كانــت
غالبيــة املنطقــة العربيــة مســتعمرات او محميــات أوروبيــة.
يف أوروبــا نفســها لــم يظهــر مفهــوم “الدولــة الســيادية” إال ّ مــع مولــد
الجمهوريــة الفرنســية التــي مثلــت الدولــة املركزيــة ذات الســلطة املركزيــة العليــا الــذي
القــى معارضــة تيّــار “الالســلطوية” والــذي يعـ ّرف و يرتجــم خطــا ًء “بالفوضويــة” مــن
الكلمــة األنجليزيــة ( ،)Anarchismتلــك الصفــة التــي حــاول مؤيــدي الدولــة املركزيــة
الصاقهــا بأتبــاع الالســلطوية .مفهــوم الالســلطوية او “الفوضويــة” يدعــو اىل أهميــة
تفكيــك ونقــل الســلطة املجـ ّزأة اىل املجتمعــات األقليميــة او املحليــة ،األمــر الــذي تعارض
مــع مبــادئ الدولــة املركزيــة و كذلــك تعــارض مــع األطمــاع اإلســتعمارية األوروبيــة.
لذلــك اتفــق أتبــاع الالّســلطوية عــى مناهضــة حركــة اإلســتعمار و تع ّرضــوا للقمــع
واإلضطهــاد يف أوروبــا ممــا دفــع الكثــر منهــم اىل الهجــرة اىل شــمال افريقيــا خاصــة
مــر و تونــس حيــث كانــت حريّــة الكلمــة والنــر ســائدة .عــدد مــن كتّــاب و مفكري
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الالســلطوية الذيــن اســتقروا يف مــر أمثــال ايفــان اقويــي (عــرف بالشــيخ عبدالهــادي
املغربــي بعــد اســامه) والكاتبــة اإليطاليــة ليــدا رافانيلــي (احتفظــت بإســمها بعــد
اســامها) و اإليطــايل انريكــو انســباتو وجــدوا تقاربــا ً بــن مفاهيمهــم الالســلطوية
ومفاهيــم اإلســام التــي تهتــم بالتطــور املجتمعــي واالســتقاللية الذاتيــة للمجتمعــات
عــى حســاب الســلطة املركزيــة ( .)46انســاباتو كان شــغوفا ً بالنظــم اإلســامية وكان
عــى عالقــة وثيقــة باملفكــر الفرنــي رينــي قوينــون الــذي كان هــو اآلخــر مفتونــا ً
بالحــركات الصوفيــة يف اإلســام حتــى اعلــن اســامه هــو اآلخــر و أصبــح عبدالواحــد
يحيــى ( .)47كمــا كان عــى عالقــة باملفكــر و املســترشق اإليطــايل ناللينــو -صاحــب
مبــادئ ناللينــو و “مؤسســة الــرق” والــذي كان هــو األخــر مــن املعجبــن باإلســام
و العــرب و اللغــة العربيــة .لــم يخـ ِ
ـف انريكــو انســاباتو اعجابــه املطلــق بالطريقــة
السنوســية -عــى األقــل مــن ناحيــة ادارتهــا التعليميــة و الخدميــة الناجحــة ملجتمعــات
البــدو -كمــا كان مناهضــا لإلســتعمار األوروبــي و يدعــو الســلطات اإليطاليــة لتبنّــي
سياســة تقــارب إســامية ( )48وصلــت اىل دعوتــه بتبنــي الرشيعــة اإلســامية يف مناطــق
نفــوذ إيطاليــا يف مســتعمراتها اإلســامية ( .)49انريكــو انســاباتو و ايفــان اقويلــي
(الشــيخ عبدالهــادي املغربــي) عكفــا عــى تحريــر صحيفــة “النــادي” ( ) Il Convito
التــي كانــت ْ
تصــدر يف مــر باللغتــن العربيــة واإليطاليــة ( .)50الصحيفــة كانــت تعنــي
بمقــاالت إســامية ركــزت الكثــر منهــا عــن حــركات التصــوف خاصــة الطريقــة
السنوســية .ايفــان وعــدد اخــر مــن “املتمـ ّ
ـرون” (األوروبيــون الذيــن اســتقروا بمــر
واتخذوهــا موطنــا لهــم و تبنــوا ثقافتهــا و اللغــة العربيــة) خاصــة اتبــاع الالســلطوية
اعتنقــوا اإلســام و أصبحــت لهــم عالقــات وثيقــة جــدا بجامعــة األزهــر ( .)51االيطاليــون
يف مــر كانــوا يمث ّلــون ثانــي اكــر جاليــة أوروبيــة بعــد اليونانيــن.
انريكــو انســاباتو كان اول مــن ســهل لاليطاليــن التواصــل مــع قــادة السنوســية
وفتــح أبــواب التفــاوض بواســطة الشــخصية الجدليــة محمــد علــوي الــذي كان املرتجــم
الرســمي للســفارة اإليطاليــة يف مــر ( )52وكتــاب الصــور .رغــم ان تلــك االتصــاالت
األوليــة مــع الســيد احمــد الرشيــف لــم تتعــدى تبــادل الهدايــا و محاولــة فتــح أبــواب
للتفــاوض والتــي لــم تتقــدم أثنــاء قيــادة الســيد احمــد الرشيــف .لقــد لعــب انســاباتو
نفــس دور الوســاطة اثنــاء تــويل الســيد ادريــس القيــادة حتــى بعــد تعثرهــا عــدة
مــرات كانــت الســلطات اإليطاليــة تعــود مــرارا و تكــرارا اىل انســاباتو لفتــح أبــواب
التواصــل مــن جديــد للتفــاوض مــع القيــادة السنوســية يف مــر وحتــى يف التواصــل
مــع أســتانبول (.)53
انــدالع الحــرب العامليــة األوىل ( )1918 - 1914و تنافــس الــدول األوروبيــة فيمــا
بينهــا ورصاعهــا عــى املســتعمرات افــى اىل تحــول كبــر يف النظــام العاملــي مــع ظهور
أمريــكا كقــوة سياســية وعســكرية لهــا وزنهــا واعــان مبــادئ ويلســون األربعــة عــر
التــي عرضهــا الرئيــس األمريكــي ودروف ويلســون عــى مجلــس الشــيوخ يف  9ينايــر
1918م .)54( .تلــك املبــادئ التــي مــن أهمهــا بالنســبة للمنطقــة العربيــة املحتلــة كانــت
مبــادئ الديمقراطيــة والحريــة وحــق الشــعوب يف الحكــم الذاتــي و حريــة التجــارة و
شــفافية اإلتفاقيــات الدوليــة وغريهــا.
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الحركــة السنوســية لــم تكــن مج ـ ّرد حركــة صوفيــة منشــغلة بتعليــم البــدو وبســط
نفوذهــا يف مجاهــل الصحــراء ويف عزلــة عــن العالــم الخارجــي .قــادة السنوســية -حتــى
عــى مســتوى شــيوخ الزوايــا -كانــوا اكثــر معرفــة بالسياســة الدوليــة مــن معرفــة
الساســة األوروبيــن بحقيقــة السنوســية .بينمــا كان يتكهّ ــن األوروبيــون عــن حقيقــة
السنوســية و تضاربــت اراؤهــم عــن نواياهــا نحــو األوروبيــن وغلــب عليهــم نظــرة
الشــك واملخــاوف والعــداء– كان قــادة السنوســية أكثــر معرفــة بالنوايــا األوروبيــة
وتحالفاتهــم واختالفاتهــم ،كمــا كانــو عــى علــم بمبــادئ ويلســون (.)55
أرى انــه ال يمكــن النظــر اىل األحــداث يف ليبيــا آنــذاك وكأنهــا كانــت بمعــزل عــن
العالــم و تطــور السياســة والنظــام العاملــي .كمــا ال يمكــن اغفــال دوافــع و تأثــرات
حركــة اإلصالحــات او مــا عــرف “بالتنظيمــات” العثمانيــة او حــراك “تركيــا الفتيــة”
ومبــادئ ويلســون للحريــة و حــق الشــعوب يف تقريــر املصــر و ممارســة سياســتهم
الداخليــة .كمــا يجــب اإلنتبــاه اىل تأثّــر بعــض الــدول اإلســتعمارية بمبــادئ ويلســون
مثــل إصالحــات سياســة التحــرر التــي بــدأت يف الظهــور يف املســتعمرات الربيطانيــة
خاصــة ثــم الفرنســية بعــد انتهــاء الحــرب العامليــة األوىل.
الهدن و املفاو�ضات ال�سنو�سية مع �سلطات االحتالل الإيطالية:
الهــدن واملفاوضــات تحــدث يف كل الحــروب و الحــرب الليبية-اإليطاليــة ليســت
اســتثناءً .كل طــرف يدخــل الهدنــة لــه أهــداف و مــآرب مــن املفاوضــات ،ولــكل منهمــا
حــد ادنــى مــن التنــازالت ألن اهــداف الطرفــن بطبيعــة الحــال متضاربــة .الغــرض مــن
كثــر مــن الهــدن هــو كســب املزيد مــن الوقــت او أجتيــاز مرحلــة وظــروف غــر مواتية،
لذلــك تختلــف حقيقــة األهــداف بــن املعلــن عنهــا يف بنــود اإلتفاقيــة و األهــداف الخفيــة
او بعيــدة األمــد .ي ُّقيــم نجــاح املفاوضــات والهــدن بنتائجهــا ومكتســباتها النهائيــة لــكل
طــرف ،الظاهــر منهــا واملخفــي .ســأتطرق اىل عــدة عنــارص هامــة تدفــع احــد او كال
طــريف الــراع اىل الدخــول يف الهــدن و املفاوضــات و منهــا حتميــة التفــاوض والحــل
الســيايس ،القــدرة العســكرية و تكافــؤ األطــراف مــن عدمــه و الظــروف االقتصاديــة
للحاضنــة الشــعبية و غريهــا.
السنوســية دخلــت الهدنــة واملفاوضــات ألهــداف معلنــة كمــا باإلتفــاق و اخــرى
غــر معلنــة ال نعلمهــا لعــدم وجــود الوثائــق السنوســية الرسيــة التــي يفــرج عنهــا بعــد
زمــن كمــا يحــدث يف األوســاط العامليــة األخــرى .أرى ان هــذا الغمــوض وقلــة الوثائــق
الرسيــة يفــر تفــاوت اآلراء عنــد البحــاث واملحللــن يف تقييــم مفاوضــات
السنوســية
ّ
السنوســية مــع ســلطات االســتعمار اإليطاليــة و معرفــة نوايــا السنوســية الخفيــة او
بعيــدة األمــد.
األمــر األخــر الجديــر باملالحظــة هــو انــه ال يمكــن ألي مقاومــة مســلحة
االســتمرار بــدون الدعــم املــادي واملســلح و وجــود الحاضنــة اإلجتماعيــة التــي توفــر
املــأوى والرجــال .كمــا يغيــب عــى الكثــر عنــد تقييــم املفاوضــات النظــر اىل عــدم
التكافــؤ العســكري الهائــل بــن املقاومــة الليبيــة وســلطات االحتــال .فالجيــش اإليطايل
كان يعــد ثالــث او رابــع قــوة عســكرية يف العالــم آنــذاك و قوامــه فــاق املليــون يف إيطاليــا
يف وقــت مــا كمــا وصــل اىل قرابــة  100الــف يف بعــض األحيــان يف ليبيــا .وكان الجيــش
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اإليطــايل يســتعمل أســلحة متفوقــة مثــل الدبابــات و املدرعــات و املدفعيــة و كان اول
جيــش يســتحدث اســتعمال الطــران يف الحــرب يف ليبيــا كمــا كانــت لــه قــوة بحريــة
عجــزت امامهــا بحريــة الدولــة العثمانيــة يف الدردانيــل و البلقــان و املتوســط .كمــا كانت
القــوات اإليطاليــة مدعومــة باملجنديــن األرتريــن و الليبيــن و القــوات غــر النظاميــة
(البانــدات) (.)56
يصــف وزيــر املســتعمرات اإليطــايل جاســباري كولوســيمو يف مذكراتــه الوضــع
العســكري يف الفــرة  1917_1916كاآلتــي:
يف يونيــو  1916القــوات اإليطاليــة يف طرابلــس وزوارة و الخمــس كانــت 30835
منهــا  26048إيطــايل و  4787مجنــد اريــري و ليبــي .كمــا كانــت القــوات يف برقــة يف
نفــس الشــهر  40171منهــا  30228إيطــايل و  9943مجنــد اريــري و ليبــي (.)57
ويف  15أكتوبــر  1917كانــت القــوات اإليطاليــة يف طرابلــس  30614منهــا  19396إيطــايل
و  11218مجنــد اريــري و ليبــي .بينمــا القــوات اإليطاليــة يف برقــة كانــت 35573
(منهــم  23449ايطــايل) تتضمــن  771ضابــط و  154مدفعيــة و  48رشــاش ثقيــل و
 13طائــرة .ويف مقابــل كل تلــك القــوات االيطاليــة يعــدد قــوام املقاومــة السنوســية يف
نفــس الشــهر ان اجمــايل القــوات النظاميــة  1116مقســمة عــى املعســكرات (األدوار)
التاليــة :أجدابيــا وســواني بنينــا و األبيــار  538و جــردس  191و مــراوة  155و قــر
خــوالن  72و عكرمــة  160مقاتــل (.)58
لــم تختلــف اعــداد قــوات املقاومــة السنوســية حتــى قبيــل إتفاقيــة الرجمــة (20
أكتوبــر  .)1920ففــي شــهر ســبتمرب  1919ويف احــد التقاريــر العســكرية اإليطاليــة
الدوريــة تبــن خارطــة و جــدول ملعســكرات السنوســية ان اعــداد املســلحني بهــا إجمــاال ً
لــم يتعــد  1177مقاتــل ( .)59هنــاك ظــروف راهنــة عــدة ســببت يف الضعــف العســكري
لقــوات املجاهديــن وســاهمت يف الدفــع يف اتجــاه املفاوضــات والهدنــة .عــى الصعيــد
العســكري قــوات املجاهديــن السنوســية كانــت يف اضعــف حالهــا .لــم تتمكــن القــوات
السنوســية مــن اســتعادة قوتهــا بعــد حــرب طويلــة ضــد الفرنســيني ()1913 - 1901
يف حــوض تشــاد و الحــرب الرتكية-اإليطاليــة يف ليبيــا ( )1912 - 1911حتــى دخلــت
يف حــرب ثالثــة ضــد قــوة أوروبيــة أخــرى -بريطانيــا -يف صحــراء مــر الغربيــة
( )1917_1915والتــي انتهــت هــي األخــرى بخســارة القــوات السنوســية (.)60
يف الحقيقــة اعتمــدت قــوات املجاهديــن عــى خفــة الحركــة و صغــر حجمهــا
الــذي يمكنهــا مــن التنقــل الرسيــع .خاصــة بعــد نشــوب القتــال مــن جديــد يف 1923
تقــول األســتاذة بالدينيتــي “بالفــن او ثالثــة االف رجــل فقــط تمكــن عمــر املختــار مــن
محاربــة القــوات اإليطاليــة ويرجــع ذلــك أساســا اىل اعتمــاده عــى الهجومــات املباغتة يف
الليــل ممــا اعطــى بجــدارة قــوات املختــار لقــب “حكومــة الليــل” (.)61
مــن هنــا نــرى مــدى اإلنهــاك العســكرى و نفــاذ الذخائــر و املعــدات و الخســائر
الكبــرة يف األرواح بعــد ثالثــة حــروب .فلــم تكــن القوات السنوســية قــادرة عــى املقاومة
العســكرية خاصـ ً
ـة ضــد قــوة أوروبيــة متقدمــة .بــل قوتــن مجتمعتــن -اإليطاليــة و
الربيطانيــة .ورغــم تلــك الحقيقــة املدعومــة باألرقــام اال ّ ان القــوات اإليطاليــة كانــت
تهــاب القــوات السنوســية .يصــف جاســباري كولوســيمو وزيــر املســتعمرات الوضــع
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يف أكتوبــر  1917وقــت هدنــة عكرمــة كاآلتــي“ :ســيطرتنا الفعليــة عــى األرض يف
برقــة اقتــرت عــى رشيــط ســاحيل مــن قمينــس اىل مينــاء الــردي بعمــق مختلــف ال
يتجــاوز  40كلــم يف أقصــاه مــع تركــز تحصيناتنــا العســكرية يف خمــس مــدن فقــط هي
بنغــازي واملــرج و شــحات و درنــة و طــرق .كمــا تميــز الوضــع العســكري باإلنفصــال
التــام بــن الســاحل ومنطقــة املتمرديــن (املجاهديــن) يف الدواخــل الذيــن يمثلــون اخــوان
السنوســية املتجســدة يف شــخص الســيد ادريــس الســنويس ابــن عــم الســيد (أحمــد)
الرشيــف الــذي أعطــاه حــق تســيري املصالــح املؤقتــة يف برقــة .فلقــد أصبحــت قواتنــا
أســرة يف تحصيناتهــا الســاحلية تخنقهــا قــوات املتمرديــن النظاميــة يف معســكراتهم
املواجهــة لنــا” (.)62
لقــد تطرقــت أعــاه بإســهاب اىل الوضــع العســكري كأحــد اهــم العنــارص
التــي دفعــت اىل الدخــول يف املفاوضــات .العنــر األخــر وهــو األهــم هــو حالــة الســكان
و الحاضنــة االجتماعيــة للمقاومــة .فــكان حــال ســكان برقــة ســيئ للغايــة حيــث
كانــت ترضبهــم املجاعــة و دمــار املحاصيــل ومــوت املــوايش و انقطــاع املــؤن و
التواصــل التجــاري مــع مــر بعــد ان أغلقــت بريطانيــا الحــدود نتيجــة مغامــرة حــرب
السنوســية ضــد بريطانيــا يف مــر .كمــا انتــرت األمــراض الفتاكــة ( .)63كمــا توقــف
التواصــل التجــاري وغــره مــع طرابلــس الغــرب بعــد احتــدام العالقــات بــن صفــي
الديــن الســنويس و رمضــان اشــتيوي (الســويحيل) يف صيــف 1916م .يصــف الوزيــر
كولوســيمو الوضــع بقولــه“ :لقــد انعــدم التواصــل بــن املــدن الســاحلية و منطقــة
املتمرديــن يف الدواخــل .لقــد كانــت أســواق مناطــق املتمرديــن معطلــة واملصاعــب
االقتصاديــة عميقــة بعــد رضبــة االنجليــز لقــوات احمــد الرشيــف و نــوري باشــا ....
ولكــن تبقــى عنــارص تركيــة واملانيــة تســاند السنوســية و شــيوخ الزوايــا تســاعد عــى
إثــارة الهيــاج ممــا يشــل حركتنــا يف الوصــول اىل الســكان و مســاومتهم و محاولــة
اغرائهــم” (.)64
يصــف ألــدو كرييتــي عــر املجاعــة الــذي أنهــك أهــل برقــة و ســكانها بقولــه
“الســكان يتزاحمــون عــى عربــات القمامــة بحثــا عــن عظمــة لــم يســلخ عنهــا اللحــم
بالكامــل او ورقــة ُ
خـ ْ
ـرة لــم تتعفــن تمامــا” .ثــم يــرر اعتــداء العســكر عــى هــؤالء
الجيــاع بقولــه انــه مــن الــروري حمايــة هــذه العربــات مــن العطــب الــذي يســببه
تزاحــم الجيــاع .وكيــف انــه تحــت وطــأة الحــوع و الطاعــون و الحمــة االســبانية
يمكنــك املــي مســافات طويلــة بــدون ان تــرى أي انســان حــي فلقــد اصبــح “منجــل
املــوت” عــى عالقــة حميمــة مــع الســكان .و يصــف كيــف ان امــرأة تشــوي طفلهــا
نتيجــة الهــوس الــذي أصابهــا مــن الجــوع ( .)65لعــل يف قولــه األخــر مبالغــة ولكــن
حقيقــة املجاعــة و انتشــار األمــراض خاصــة الطاعــون و الكولــرا كان امــرا ً واقعيــا
ومأســاة حقيقيــة .حتــى املــدن لــم تســلم مــن األمــراض فعمليــة اخــاء قريــة الســود
(الزرايــب) ثــم حرقهــا كان نتيجــة انتشــار مــرض الطاعــون (.)66
بــدأت املفاوضــات الثالثيــة (السنوســية-الربيطانية-اإليطالية) بإجتماعــات
الزويتينــة املبدئيــة يف مايو-ســبتمرب  1916والتــي فتحــت الطريــق امــام اتفــاق الهدنــة
يف عكرمــة يف العــام التــايل ( 17ابريــل  .)1917رغــم كل هــذه الســلبيات التــي وضعــت
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السنوســية يف موقــف ضعيــف عــى ارض الواقــع اال أن السنوســية نجحــت يف اول
مفاوضاتهــا يف تجنــب تنــازالت كــرى .فتــم “اســتبعاد أي اعــراف رصيــح بالســيادة
اإليطاليــة مــن قبــل السنوســية” .بــل خرجــت السنوســية هــي الفائــزة حســب تقييــم
االيطاليــن انفســهم فاإلتفــاق لــم يجــرد السنوســية مــن ســاحها يف برقــة كمــا نــص
الجــزء املتعلــق بربيطانيــا و السنوســية الــذي نــص عــى تجريــد الزوايــا السنوســية
يف مــر مــن الســاح ( .)67االتفــاق لــم يكــن معاهــدة بــل “هدنــة تعايــش” (Modus
 ) Vivendiوتــم التوقيــع عليــه يــوم  1917 /4 /17يف عكرمــة قــرب طــرق والــذي لــم
يتنــازل فيــه أي مــن الطرفــن عــن ســلطته الســيادية يف مناطــق نفــوذه .االتفــاق
ّ
وفــر لاليطاليــن اغــاق جبهــة مــن جبهاتهــم العســكرية بينمــا اســتمرت السنوســية
يف ممارســة ســلطتها الســيادية عــى كل برقــة بإســتثناء مراكــز خمــس مــدن ســاحلية
( .)68رغــم التفــاوت الكبــر بــن وضــع االيطاليــن و وضــع القــوات السنوســية إال ّ انــه
غلــب عــى مفاوضــات عكرمــة ضعــف املوقــف اإليطــايل التفــاويض ورغبــة بريطانيــا يف
اتفــاق رسيــع غــر متناســية حربهــا الســابقة مــع السنوســية التــي كلفتهــا  80مليــون
إســرليني عــدى الخســائر يف األرواح و العتــاد (.)69
اســتمر االيطاليــون يف مفاوضــات عكرمــة رغــم شــكوكهم يف صــدق نيــة الســيد
ادريــس يف الســام .فعندمــا تمكــن الســيد محمــد هــال الســنويس مــن الفــرار يف مــارس
 1917مــن معتقلــه يف الجغبــوب اىل مينــاء الــردي ووجــدت الســلطات اإليطاليــة بحوزته
وثائــق تثبــت التفاهــم التــام بــن الســيد ادريــس و الســيد احمــد الرشيــف و نــوري
باشــا عــى ان “الســيد إدريــس قــد أجــرى مفاوضــات الســام فقــط لكســب الوقــت
والحصــول عــى إلغــاء حظــر املوانــئ وبالتــايل تأمــن تدفــق الغــذاء للســكان .لكنــه
خطــط إلســتئناف القتــال الحق ـا ً  ،مســتفيدًا ً
أيضــا مــن األتــراك واألملــان الذيــن ترســوا
غواصاتهــم باســتمرار يف مرصاتــة” (.)70
يســتعرض ديــل بــوكا بعــد ذلــك مكاســب الطرفــن مــن االتفاقيــة ثــم يخلــص
اىل القــول بــان “املســتفيدين األكثــر هــم السنوســيون” .ثــم يعلــق بقولــه ان الســيد
ادريــس قــد يكــون فقــد بعــض الهالــة البطوليــة لجلوســه مــع األوروبيــن ولكــن ذلــك
لــم ينتقــص مــن املقاومــة كمــا ان الهدنــة ال تنطــوي عــى أي تنــازل كبــر حــايل او
مســتقبيل وال ينتقــص مــن برنامــج السنوســية لتأســيس دولــة ذات ســيادة ( .)71بــل ان
مكانــة الســيد ادريــس قــد ارتفعــت بــن النــاس كونــه كان ســببا ً يف تخفيــف معاناتهــم
مــع عــدم التنــازل لاليطاليــن.
الســيد ادريــس كان يعــي جيــدا ضعــف املقاومــة املســلحة ومعانــاة الحاضنــة
االجتماعيــة كمــا اســتعرضنا أعــاه بالتفاصيــل املوثقــة .و كان يعلــم جيــدا انــه يف
املفاوضــات ســيواجه تحالــف بريطاني-إيطــايل لقــوى ذات خــرة كبــرة يف الدبلوماســية
األوروبيــة .لذلــك اتخــذ قــرارا مفاجئــا لإليطاليــن باطــاق رساح األرسى الربيطانيــن
بــدون قيــد او رشط وقبــل البــدء يف مفاوضــات عكرمــة حتــى يضمــن موقــف اكثــر
إيجابيــة مــن الطــرف الربيطانــي الــذي كان أصـاً طرفــا يف املفاوضــات مــن اجــل إ طالق
رساح هــؤالء األرسى .يذكرديــل بــوكا كيــف كان العقيــد تالبــوت (الضابــط الربيطانــي)
فــظ احيانـا ً مــع املتفاوضــن االيطاليــن و لكنــه يعــزو ذلــك لبــطء االيطاليــن الشــديد
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وقلــة إســتعدادهم للمفاوضــات.
كان مــن الطبيعــي عــى الطرفــن البنــاء عــى هــذه الهدنــة ومحاولــة الدخــول يف
مفاوضــات تــؤدي اىل اتفاقيــة ملزمــة تحــدد الســيادة و الســلطة بشــكل أوضــح وكانــت
إيطاليــا األكثــر رغبــة يف ذلــك .فبــدأت املفاوضــات املبــارشة مــن جديــد بــن السنوســية
و ســلطة االحتــال اإليطاليــة التــي افضــت اىل توقيــع اتفاقيــة الرجمــة بالقــرب مــن
بنغــازي يــوم  25أكتوبــر  .1920مــن املفــرض ان تكــون إيطاليــا يف هــذا الوقــت يف
موقــف أكثــر قــوة وخاصــة بعــد تقدمهــا يف إعــادة احتــال طرابلــس و تفــكك مــروع
الجمهوريــة الطرابلســية وســط اختــاف وتفـ ّرق الزعامــات الطرابلســية .كمــا ان انتهاء
الحــرب العامليــة األوىل ّ
وفــر إليطاليــا قــوات عســكرية طائلــة لــم يعــد لهــا حاجــة يف
أوروبــا.
ولكــن الســيد ادريــس مــارس نفــس سياســته يف املماطلــة و القــرارات املفاجئــة
لإليطاليــن و تركهــم يف حــرة و ترقــب .لعــل وصــف الكاتــب و الصحفــي الــدو كرييتــي
الــذي كان شــاهدا رســميا عــى األحــداث يلقــي املزيــد مــن الضــؤ عــى هــذا .يقــول
متهكمــا ً يف رســالته املؤرخــة  13أكتوبــر  1920ان الســنويس الكبــر (الســيد أدريــس)
كان مــن املتوقــع وصولــه يــوم  25مــن الشــهر املــايض ولكنــه لــم يصــل بعــد ،فأنترشت
الشــائعات يف بنغــازي انــه لــن يــأت .ولكــن الحكومــة (اإليطاليــة) لــم تفقــد األمــل ألنها
تعــي جيــدا ً ان املســلمني ال يعملــون باملثــل القائــل “الوقــت مــال” (بالعربيــة الوقــت مــن
ذهــب) و “يعتمــدون عــى اآليــة القرآنيــة التــي تعنــي “الصــر مفتــاح الفــرج” –(هــذه
ليســت آيــة قرآنيــة و لكنــه كان يقصــد دعــوة القــرآن للمســلمني بالتحـ ّ
ـي بالصــر).
فأصبحــت قــوة مســيحية مثــل إيطاليــا هــي األخــرى تعمــل بمثــل تلــك “اآليــة” ولكــن
ال يجــب ان نــدع القلــق غــر املجــدي ان يفســد الحــدث” .فيقــول العقيــد هريكوالنــي-
جــادي فلســفيا“ :تح ّلــوا بالصرب...ســوف يأتــي” .ولكنــه يبقــى مرتقبــا هــو األخــر لهذه
الزيــارة التــي اعــدت لهــا الحكومــة اســتعدادات هائلــة .و يف صبيحــة هــذا اليــوم املرشق
( 13أكتوبــر  )1920و يف املينــاء أطـ ّل الســيد ادريــس عــى ظهــر الطـ ّراد “كواتيــت” قادما
مــن الحــج بصحبــة الشــيخ النع ـاّس و الرائــد نــاركاري جميعهــم قادمــون مــن مكــة.
فيقــول كرييتــي “و اخــرا ً وصــل الســنويس العظيــم” .ثــم يعقــب انــه مــن الصحيــح ان
الســيد ادريــس لــم ي ُْخلــف كلمــة ألحــد مــن قبــل ولكــن ليــس كافيــا القــول بأنــه ســوف
يأتــي بــل يجــب القــول متــى أيضــا ( .)72هــذا الوصــف املســتفيض و امللــئ بالتهكــم
يعكــس مشــاعر االيطاليــن بضعــف موقفهــم و قــدرة الســيد أدريــس عــى اكتســاب
جولــة مــن املفاوضــات قبــل بدأهــا.
مــن اهــم نصــوص اإلتفــاق بالنســبة إليطاليــا هــو حــل معســكرات املقاومــة
السنوســية و تأمــن بنــاء البنيــة التحيــة مــن خطــوط الســكك الحديديــة و خطــوط
التلغــراف و الهاتــف و تفعيــل “القانــون األســايس” و الــذي تأخــر إصــداره ( 21أكتوبــر
1919م ) قرابــة العــام بعــد القانــون األســايس يف طرابلــس (.)73
بالنســبة للسنوســية أهميــة اإلتفــاق هــو تفعيــل اإلعــراف باإلمــارة السنوســية
و بذلــك اإلعــراف الرســمي بكيــان ســيايس محــي .ذلــك اإلعــراف الــذي ارتقــى بعــد
ذلــك اىل لقــاء “قمــة” بــن امللــك ايمانويــل واألمــر ادريــس يف نوفمــر  1920يف رومــا.
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كذلــك تفعيــل الربملــان الربقــاوي و الــذي بموجــب االتفــاق ســيكون للســيد ادريــس حــق
تنصيــب بعــض اعضائــه ليصبــح آداة أخــرى لبســط ســلطته املحليــة والــذي بموجبــه
تمــ ّرر قــرارات الخدمــات التعليميــة والصحيــة واالجتماعيــة للســكان املحليــن .رأت
الحكومــة الفاشســتية التــي انتقــدت سياســة الحكومــة الليرباليــة الســابقة فالتفــاوض
مــع السنوســية انــه كان هنــاك بعــض الفائــدة مــن املفاوضــات كونهــا فتحــت املجــال
لســلطات االحتــال يف التواصــل مــع الزعامــات الربقاويــة و زعامــات القبائل و اإلســتفراد
بهــم يف محاولــة إلغرائهــم و تحييدهــم (الكفــرة ص  .)61ولكن تســتدرك فشــل “سياســة
املشــايخ”  -Politica di Capi-ألن “السنوســية حاولــت دائمــا كمــا ثبــت مــن جهودهــا
الرشســة الخفيــة و الواضحــة (يف منــع ذلــك التواصــل) وحــرص مبعوثــي السنوســية يف
عرقلــة انتخابــات املمثلــن يف الربملــان” (.)75
يقــول تقريــر حكومــي مفصــل عــن عمليــة احتــال الكفــرة يف تقييمــه ملفاوضات
الرجمــة ان “اإلتفــاق عــى وجــه العمــوم رفــع مــن شــأن السنوســية و مكانتهــا و قــدم
اعرتاف ـا ً رصيح ـا ً بنفوذها الســيايس” (.)76
هــذه اإلتفاقيــة رغــم انهــا عقــدت مــن موقــع قــوة بالنســبة لســلطة االحتــال
اال ّ انهــا انتهــت بتغلــب املكاســب السنوســية .لقــد أظهــر الســيد أدريــس -كمــا تعــودت
السنوســية -قدرتــه عــى التفــاوض و املنــاورة بإســتعمال كل مــا لديــه مــن أســلحة
مثــل املماطلــة و التباطــؤ و املراوغــة و التع ّلــل برفــض شــيوخ القبائــل وليــس فقــط
الضغــط العســكري الــذي شــكله وجــود معســكرات املجاهديــن .كمــا كان الســيد ادريس
هــو مــن يختــار أماكــن املفاوضــات و اســتعمل التعلــل باملــرض يف ذلــك .لــم يعطيهــم
برنامجــا زمنيــا واضحــا وكان يرتكهــم يف ترقــب و تخمــن و مخــاوف مــن اثــارة غضبــه
او انســحابه اذا تــم الضغــط عليــه.
ذلــك األســلوب يف التفــاوض لــم يعهــده األوروبيــون و كان يثــر غضــب
الربيطانيــن و االيطاليــن وحنقهــم عــى الســيد ادريــس كمــا يظهــر يف عــدة مراســات
و تقاريــر رسيــة .عــى ســبيل املثــال مــا ورد يف تقريــر الجنــرال كامينــق عــن شــخصية
الســيد ادريــس ( )77وكذلــك مــا تكــرر يف كتــاب غراتســياني برقــة املهــدأة.
إتفــاق الرجمــة أدى اىل اإلعــراف بالســيادة الكاملــة للسنوســية عــى مناطــق
نفوذهــا وامالكهــا الوقفيّــة -الحاليــة و املســردة مــع تعويضهــا عــى الدمــار الــذي لحق
بالزوايــا اثنــاء الحــرب -وكذلــك اعفائهــا مــن الرضائــب وتحمــل الســلطات اإليطاليــة
مصاريــف الحكومــة السنوســية .كمــا تســمح اإلتفاقيــة للسنوســية بجمــع األعشــار و
الــزكاة الدينيــة يف مناطــق نفوذهــا .اذا كانــت الســلطة الســيادية للــدول و الحكومــات يف
تلــك الفــرة التــي تماهــت فيهــا الحــدود السياســية املرســمة تقــاس بقــدرة الحكومــة
عــى جمــع الرضائــب يف مناطــق ســيادتها الحقيقيــة فذلــك يعنــي الســيادة املطلقــة
للسنوســية والتــي تمتعــت أيضــا بقوتهــا العســكرية يف تلــك املناطــق التــي خلــت مــن
الوجــود العســكري لقــوات االحتــال .وكان أيضــا للسنوســية علــم رســمي يرفــع عــى
مركــز إدارة حكومتهــا يف اجدابيــا التــي مثلــت عاصمتهــا السياســية .وتحصــل الســيد
ادريــس عــى لقــب “األمــر الوراثــي” و ليــس فقــط “امــر السنوســية” األمــر الــذي
يعطــي حســب الــدالالت األوروبيــة معنــى الســلطة الســيادية وخصــص لــه باخــرة
289

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

أمرييــة.
ُ
عــاوة عــى ذلــك ختــم اإلتفــاق بزيــارة “رســمية” للســيد ادريــس يف ضيافــة
ملــك إيطاليــا يف نوفمــر  1920و التــي مثلــت يف واقــع األمــر “لقــاء قمــة” بــن رئيــي
دولتــن .األمــر الــذي اثــار حفيظــة و اعــراض الكثــر مــن الساســة و الزعامــات
االيطاليــة الذيــن اعتــروا ذلــك بمثابــة اعــراف بحكومتــن متميزتــن .يظهــر ذلــك جليــا
يف انتقــاد الفاشســتيني الــاذع لتلــك املفاوضــات و اتهامهــم للحكومــة الليرباليــة التــي
ســبقتهم و التــي قــادت تلــك املفاوضــات.)78(.
بينمــا كانــت إيطاليــا تســعى للحــد مــن ســلطة الســنويس و تقليصهــا يف شــكل
زعامــة دينيــة -حيــث تنــص اإلتفاقيــة عــى عــدم الســماح للســيد ادريــس بجمــع
الرضائــب اال ّ الــزكاة و االّعشــار الدينيــة .اال ّ ان يف واقــع األمــر لــم تكــن هنــاك رضائــب
أخــرى بــل كانــت الزوايــا و اوقافهــا الكبــرة و حتــى افــراد األرسة السنوســية و
شــيوخها كانــوا جميعهــم معفيــن مــن رضائــب الدولــة اإليطاليــة .بــل اصبــح الكثــر
منهــم يتلقــى مرتبــات مــن الحكومــة اإليطاليــة بموجــب اإلتفــاق.
اذا عدنــا اىل تقييــم املفاوضــات بمكاســبها النهائيــة و ادراك حقيقــة ان هــدف
إيطاليــا الرئيــس مــن احتــال ليبيــا هــو اإلســتيطان نجــد ان االتفــاق لــم يزيــل العقبــة
الرئيســية امــام اإلســتيطان الزراعــي خاصــة كمــا كان يأمــل االيطاليــون ( .)79فاإلتفــاق
تضمــن املحافظــة عــى و احــرام “أوقــاف” الزوايــا السنوســية التــي شــملت أرايض
هائلــة كمــا ســنرى الحقــا.
امــا هــدف إيطاليــا اآلخــر فــكان حــل معســكرات املقاومــة و تســليم الســاح.
ولكــن بعــد مــرور عــام كامــل عــى توقيــع إتفاقيــة الرجمــة لــم تحــل معســكرات
املقاومــة السنوســية كمــا كان مقــررا ً يف اإلتفاقيــة رغــم الضغــوط املســتمرة من ســلطة
االحتــال عــى الســيد ادريــس لإللتــزام بتنفيــذ بنــود اإلتفاقيــة .ولكنــه كان يتعــذ ّر دائما ً
ويـرّر انــه راغــب يف ذلــك و لكنّــه يجــد رفضـا ً شــديدا ً مــن مشــائخ القبائــل الربقاويــة.
غــر ان الحقيقــة كانــت مختلفــة تمامــا ،فالســيد ادريــس كان عــى اتفــاق تــام مــع
مشــائخ برقــة عــى عــدم حــل املعســكرات كمــا يظهــر يف رســالة بخــط يــده بعثهــا
مــع مندوبــه إلجتمــاع املشــائخ يف األبيــار يف ســبتمرب 1921م ( .)80لذلــك اضطرت ســلطات
اإلحتــال اىل الدخــول يف “مفاوضــات أخــرى” يف إتفــاق بومريــم  1921 /11 /11قــرب
األبيــار و قبــول حــل تلفيقــي أخــر غريــب وهــو إنشــاء “املعســكرات املختلطــة” بــن
القــوات السنوســية و القــوات اإليطاليــة بنســبة  10اىل  8يف أربعــة معســكرات؛ األبيــار و
تاكنــس و عكرمــة و ســلكنة مــع إضافــة املخيــي الحقــا ( .)81بموجــب هــذه اإلتفاقيــة
تــم أيضــا تغطيــة مرتبــات و نفقــات قــوات املجاهديــن مــن قبــل الســلطات االيطاليــة.
يقيّــم تقريــر حكومــي إيطــايل اتفــاق بومريــم انــه “شــكل يف الواقــع وســيلة قانونيــة
لتخـ ّ
ـي السنوســية عــن التزاماتهــا ببنــود إتفاقيــة الرجمــة” .و يســتعرض التقريــر كيف
كانــت السنوســية تعمــل يف الخفــاء عــى تقويــض مجهــودات الســلطة اإليطاليــة يف
تنفيــذ القانــون األســايس و ومنــع زيــادة تواصلهــا املبــارش مــع الزعمــات القبليــة األمــر
الــذي وصفتــه بأنــه “يظهــر اإلدارة السنوســية و كأنهــا دولــة مســتقلة و عاصمتهــا
اجدابيــا” (.)82
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مــرة أخــرى نــرى ان الطــرف اإليطــايل هــو مــن قــدم التنــازالت ممــا يؤكــد عــى قــدرة
السنوســية عــى املنــاورة و التفــاوض و انتــزاع الحقــوق او عــى األقــل تأخــر الحــرب
بــن طرفــن غــر متكافئــن .تلــك الحــرب التــي اعــادت اشــعالها ســلطات االحتــال
الفاشســتية التــي الغــت اتفاقيتــي الرجمــة و بومريــم و انقضــت يف غفلــة عــى قــوات
السنوســية يف املعســكرات املختلطــة و هجمــت عــى أجدابيــا ( 21ابريــل  )1923مقــر
الحكومــة السنوســية .وهكــذا بــدأت حــرب املقاومــة الثانيــة لتســتمر مــن  1923اىل
 1929لتعــود مــرة أخــرى اىل املفاوضــات مــع السنوســية والتــي أنطلقــت مــع بدايــة
 1929يف سلســلة مــن ســتة اجتماعــات ترأســها الشــيخ الجليــل عمــر املختــار اختتمــت
بإتفاقيــة ســيدي أرحومــة يــوم  19يونيــو  1929التــي حرضهــا الشــيخ املختــار و
رفاقــه الشــيوخ يوســف بورحيــل و الفضيــل بوعمــر و عبدالحميــد العبــار و الوكيــل
العــام الســيد الحســن الرضــا الســنويس .هــذه املــرة تقــدم عجلــة الدمــار العســكرية
الرشســة عــى األرض رفــع درجــة مطالــب ســلطات االحتــال اىل مــا لــم يقبلــه رجــال
املقاومــة وهــو اإلستســام التــام مقابــل العفــو العــام .فلــم تســتغرق الهدنــة اال بضعــة
أشــهر ليعــود القتــال مــن جديــد حتــى القــي القبــض عــى شــيخ الشــهداء يف يــوم 11
ســبتمرب  1931و إعدامــه ليلحــق بروحــه الطاهــرة رفاقــه الشــيخني يوســف بورحيــل و
الفضيــل بوعمــر خــال عــام لتنتهــي املقاومــة املســلحة يف عــام 1932م (.)83
عالقة ال�سنو�سية مع الدولة العثمانية:
اول محــاوالت التفــاوض و فتــح صفحــة تعــاون او عــى األقــل رســم مبــادئ
للعالقــة السنوســية-العثمانية يف برقــة كان اثنــاء عــودة الســنويس األكرب يف اتجــاه قابس
حيــث توقــف يف طرابلــس واســتضافه احمــد املنتــر الــذي ســهل لــه لقــاء مبــارش مــع
الحاكــم العثمانــي العــام عــي اشــقر باشــا إلقناعــه ان مخططــه ( الســنويس األكــر) ال
يتعــارض مــع “التنظيمــات” العثمانيــة (مــروع اإلصالحــات اإلداريــة للدولــة العثمانية
الــذي بــدأه الســلطان عبدالحميــد الثانــي) بــل يعــد مكمـاً لهــا (.)84
تبــع ذلــك نجــاح الســنويس األكــر يف الحصــول يف عــام 1856م عــى مرســوم
ســلطاني باعتبــار الزوايــا “اوقــاف” و الســماح بفتــح الزاويــة الكــرى بالجغبــوب ســنة
1855م ( .)85ذلــك املرســوم الــذي لعــب دورا ً هامـا ً يف الحفــاظ عــى الزوايــا و اوقافهــا مــن
خطــر املصــادرة اإليطاليــة فيمــا بعــد كمــا ســنرى الحقـاً.
ولكــن تضاربــت اآلراء بشــكل عــام حــول عالقــة السنوســية بالدولــة العثمانيــة.
فوصفــت بالحــذرة و املشــوبة باملخــاوف و الشــكوك ،و وصفــت بالعدائيــة و وتميّــزت
بالتضييــق عــى السنوســية .كمــا وصفــت أيضــا بالرشاكــة او الــوالء او “الســيطرة
بالوكالــة” ( .)86ولعــل الحقيقــة تكمــن يف مزيــج مــن كل هــذه العالقــات كمــا انهــا
اختلفــت مــع مــرور الوقــت و اختــاف القيــادات السنوســية .ال شــك ان اوثــق العالقــات
بــن السنوســية و الدولــة العثمانيــة كانــت فــرة قيــادة الســيد احمــد الرشيــف ،و ان
اقلهــا مــودّة او ثقــة بــن الطرفــن كانــت فــرة قيــادة الســيد ادريــس الســنويس.
كمــا ان اكثرهــا دبلوماســية وإحــرام متبــادل كانــت فــرة الســيد املهــدي
الســنويس الــذي بحكمتــه لــم يشــأ ان يُنظــر اىل السنوســية و كأنهــا ذراع للدولــة
العثمانيــة .مثــا عنــد زيــارة مبعــوث الســلطان صــادق املؤيــد آل عظــم للســيد املهــدي
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الســنويس يف الكفــرة قــدم لــه هديــة الرايــات العثمانيــة الكبــرة التــي كان يحملهــا
اثنــاء رحلتــه مــن بنغــازي اىل الكفــرة ( )1894 /4 /4لوضعهــا عــى بوابــة زاويــة
التــاج ولكــن الســيد املهــدي الســنويس رد ذلــك بلطــف ( .)87السنوســية رأت ان قوتهــا
و فائدتهــا للطرفــن تكمــن يف كونهــا كيــان مســتقل ،ونجحــت السنوســية يف إيصــال
تلــك الفكــرة للعثمانيــن و األوروبيــن عــى حــد ســواء بفضــل قدرتهــا عــى التفــاوض
و الدبلوماســية.
ولكــن الدولــة العثمانيــة اســتمرت يف محــاوالت بســط ســلطتها عــى مراكــز
القيــادة السنوســية ولــو شــكليا ً مثــل إعالنهــا الجغبــوب “قائماقاميــة” عثمانيــة
(1895م ) ســنتان قبــل ان ينقــل منهــا الســيد املهــدي مقــر القيــادة السنوســية اىل
الكفــرة يف  .1895ليتبــع ذلــك طلــب الســلطان مــن الســيد املهــدي املوافقــة عــى جعــل
الكفــرة أيضــا قائماقاميــة (.)88
ازداد اهتمــام البــاب العــايل بالسنوســية و التنســيق معهــا مــع تقــدم القــوات
الفرنســية يف وســط افريقيــا و احتاللهــا تونــس .يظهــر ذلــك يف رســالة احمــد مصطفــى
باشــا ( )89رئيــس محكمــة اســتئناف طرابلــس لآلســتانة محــذرا مــن التغلغــل الفرنــي
يف غيــاب الدولــة العثمانيــة فيقــول “ بعــد املــرور جنوبــا باملناطــق التابعــة لحكومــة
طرابلــس مثــل الجبــل الغربــي و غريــان و ورفلــة و رست ال تجــد اال ّ ســرة و أفــكار
الســيد الســنويس و ســلطان وداي”.
ـري اعطــى فرنســا حــق اســتعمار وســط افريقيــا
مؤتمــر لنــدن ( 1899م ) الـ ّ
شــمال خــط عــرض  15يف مقابــل تنــازل فرنســا عــن مطالبهــا يف حــوض النيــل لصالــح
بريطانيــا وهــي املنطقــة التــي كانــت تمثــل نفــوذ ثــورة مهــدي الســودان .يف نفــس
العــام  1899كان املهــدي الســنويس ضيــف الــرف يف اســتعراض القــوات العثمانيــة يف
الربكــة .يظهــر اعجــاب اآلســتانة و ثقتهــا بالقيــادة السنوســية فيمــا كتبــه الســلطان
عبــد الحميــد يف مذكراتــه انــه “لــو كان هنــاك أي شــخص قــادر و راغــب يف الدفــاع عــن
حقوقنــا يف افريقيــا فهــو الســيد املهــدي الســنويس” ( .)90لعــل ذروة العالقــة السنوســية-
العثمانيــة ظهــرت يف زيــارة صــادق املؤيــد آل عظم القائــد العســكري العثمانــي اىل الكفرة
ـري الــذي اختلــف كثــرا ً عمــا نــره يف كتابــه خاصــة
ومــا كتبــه خاصــة يف تقريــره الـ ّ
انتقــاده الــاذع ملمثــي الســلطة العثمانيــة يف بنغــازي (.)91
حتــى ال ابتعــد عــن صلــب موضــوع البحــث ســأكتفي بهــذا القــدر والفــت انتبــاه القارئ
اىل بحثــن اكاديميــن مــن واقــع ارشــيفات الدولــة العثمانيــة و مذكــرات ضبــاط تركيــا
الفتيــة يف برقــة اثنــاء الحــرب الرتكية-اإليطاليــة يف ليبيــا (.)92
�سالح الأوقاف و البنية التحتية للموا�صالت:
امــر األوقــاف يف برقــة اختلــف كثــرا عنــه يف طرابلــس ألنــه كان مرتبط ـا ً ببقــاء
السنوســية وموقفهــا مــن ســلطات اإلحتــال .الهــدف األســايس إليطاليــا مــن احتــال
برقــة وطرابلــس كان اإلســتيطان ،حيــث ال توجــد يف ليبيــا آنــذاك أي ثــروات و ليبيــا كانت
معتمــدة بشــكل كبــر عــى الدعــم املــايل مــن إيطاليــا طــوال فــرة األســتعمار حتــى
بعــد انقضــاء الحــرب .فكانــت إيطاليــا تطمــح اىل توطــن نصــف مليــون إيطــايل اغلبهــم
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مزارعــن مــن جنــوب إيطاليــا لجعــل ليبيــا شــطها الرابــع كمــا ســمّ اه الفاشســت.
ولكــن أصبحــت السنوســية “العائــق امــام التوغــل االســتيطاني” يف برقــة ،نتيجــة
شــبكة األوقــاف السنوســية التــي منعــت االيطاليــن حتــى مــن إجــراء دراســة حقيقيــة
او فعّ الــة لــأرايض كمــا حــدث يف مســح عــام 1914_1913م ( .)93يف ذلــك املســح أربعــة
زوايــا فقــط ذكــرت امالكهــا او جــزء منهــا ،امــا باقــي الزوايــا لــم تذكــر أي ممتلــكات.
رغــم ان ســلطات االحتــال قامــت اثنــاء الحــرب السنوســية-اإليطالية األوىل
بمصــاردة الزوايــا الواقعــة تحــت ســيطرتها اال ّ انهــا اضطــرت اىل ارجــاع هــذه الزوايــا
وامالكهــا و اراضيهــا للسنوســية بعــد هدنــة عكرمــة و اتفاقيــة الرجمــة و دفــع
تعويضــات عــن األرضار التــي لحقتهــا .مــع االلتــزام بتنفيــذ املــادة  15مــن اتفــاق
عكرمــة الــذي يقــي بتشــكيل لجنــة مشــركة إلحصــاء أمــاك السنوســية .رغــم انــه
بموجــب اتفاقيــة  1917و اتفاقيــة  1920تــم املحافظــة عــى “اوقــاف السنوســية” اال ّ أن
نتائــج املســح واإلحصــاء لتلــك اللجنــة املشــركة ّ
وفــر املعلومــات بعــد اإلحتــال املســلح
ألغلــب برقــة ( )1931_1930للتمكــن مــن مصــادرة جميــع الزوايــا و امالكهــا ( )1930
بإســتثناء الجغبــوب التــي اعتــرت جامعــة إســامية ذات أهميــة للعالــم اإلســامي.
حتــى هــذا املســح األخــر الدقيــق لــم يتضمّ ــن اال ّ  14زاويــة وذلــك مــن واقــع
 49زاويــة يف كل برقــة ( . )94الزوايــا األربــع عــر فقــط كان لهــا  45033هكتــار مــن
أرايض الوقــف اإلســامي .هــذا يظهــر الكميــة الهائلــة لــأرايض الزراعيــة التــي كانــت
تعــد أوقافــا للزوايــا السنوســية والتــي كانــت تســتغل زراعيــا لتوفــر اكتفــاء ذاتــي
للمناطــق ،كمــا كانــت جميعهــا هبــة (تحبيــس) مــن الســكان للزوايــا (.)95
بعــد دراســات قانونيــة و رشعيــة طويلــة -تضمنــت محاولــة الحصــول عــى
فتــوى مــن األزهــر  -اصــدر قانــون املصــادرة يف  1930ولــم يبــدأ اســتغالل تلــك األرايض
يف برنامــج االســتيطان اال ّ بعــد 1931م.
باملقارنــة بالوضــع يف طرابلــس حيــث اتبعــت إيطاليــا سياســة مشــابهة ملســلك
فرنســا يف تونــس نــرى انــه بــن  1922_1914األرايض الزراعيــة التــي اصبحــت تحــت
ســيطرة إيطاليــا كانــت  3612هكتــار فقــط .ثــم بــن  1926 – 1922تمــت الســيطرة
عــى  58000هكتــار إضافيــة تــم تخصيصهــا لعــدد  31000إيطــايل .ثــم بــن – 1928
 1931اصبــح تحــت يــد مــروع االســتيطان  220000هكتــار و ّزع نصفهاعــى نخبــة
مختــارة مــن املســتوطنني قوامهــا  7500مســتوطن (.)96
األرايض -الوقــف واململوكــة للقبائــل -كانــت عقبــة امــام مــد خطــوط الســكك
الحديديــة و التلغــراف والهاتــف .الدولــة العثمانيــة نفســها واجهــت نفــس املشــاكل
يف طرابلــس وبرقــة وكذلــك يف الحجــاز .رضورة هــذه البنيــة التحتيــة مــن وســائل
املواصــات الثالثــة باإلضافــة اىل الطــرق تكمــن يف أهميتهــا للمــروع العســكري واإلدارة
الحكوميــة وكذلــك ملــروع اإلســتيطان اكثــر منهــا مــن اجــل الخدمــات املدنيــة او
الفائــدة اإلقتصاديــة .وهــذا مــا كان يدركــه املجاهــدون والقيــادة السنوســية الذيــن
ر ّكــزوا الكثــر مــن هجماتهــم العســكرية يف املرحلــة األخــرة للمقاومــة عــى هــذه
املنشــآت والــركات التــي تقــوم عــى بنائهــا .نفــس املرحلــة التــي صاحبهــا نمــو
املــروع الإلســتيطاني ،لذلــك كانــت ســلطات اإلحتــال تصــف عمليــات املجاهديــن
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هــذه “باألعمــال التخريبيــة للمتمرديــن”.
تظهــر أهميــة خطــوط الســكك الحديديــة ،ومــا يتعلــق بهــا مــن خطــوط
االتصــاالت ،مــن اهتمــام حكومــة االحتــال اإليطاليــة بإنشــائها منــذ األشــهر األوىل
لإلحتــال .أهميــة شــبكتي الســكك الحديديــة والتلغــراف تكمــن يف رضورتهمــا للنشــاط
العســكري والنشــاط االســتيطاني عــى حــد ســواء .كان مــن بنــود اتفاقيــة بومريــم ان
تعمــل املعســكرات املختلطــة عــى حمايــة هــذه البنــى التحتيــة وقــت انشــائها واثنــاء
عملهــا .لقــد تأخــرت عمليــة مــد الســكك الحديديــة يف برقــة عنهــا يف طرابلــس كمــا
نــرى يف الجــدول التــايل .وكان ذلــك ألســباب متعــددة منهــا اســتهدافها مــن قبــل رجــال
املقاومــة وتــردد الليبيــن يف العمــل بهــا .واألهــم مــن كل ذلــك القيــود التــي فرضتهــا
عــدم وفــرة األرايض ملــد الخطــوط التــي كانــت تحارصهــا أرايض أوقــاف السنوســية
التــي أصبحــت محميــة بحكــم اتفاقيتــي الرجمــة و بومريــم.
جدول رقم [:]1
السكك الحديدية يف طرابلس و برقة
السنة او تاريخ
اإلفتتاح
مارس 1912
سبتمرب 1912
أكتوبر 1914
ديسمرب 1915
ديسمرب 1919
1926
1927

طرابلس الغرب -كلم
(اإلجمايل – كلم)
11
)50( 39 +
)230( +180
)348( +118

:

()98

برقة – كلم
(اإلجمايل – كلم)

19

)127( +108
)183( 56 +

املناق�شة.
يقــول الصحفــي و الكاتــب اإليطــايل الــدو كرييتــي “بــن كل طرائــق األخــوة
الدينيــة األفريقيــة الســتّة -الحركــة السنوســية فقــط التــي أبــدت نزعــة سياســية و
إقليميــة” ثــم يســتطرد بالقــول ان الســلطة الرتكيــة و علمــاء مكــة ادركــو مبكــرا ً ان
نظــام السنوســية يخلــق “دولــة داخــل دولــة” ممــا زاد التضييــق عــى وجود السنوســية
حتــى تركــت زاويــة ابــي قبيــس يف الحجــاز و انتقلــت اىل برقــة ( .)99يف هــذا اإلطــار يجــب
التنويــه كمــا ســنرى يف التفاصيــل التاليــة ان السنوســية لــم يكــن هدفهــا سياســيا
بقــدر مــا كان تعليميــا و توعويــا “ملــلء الفــراغ” الــذي تركــه شــح او غيــاب املؤسســات
الخدميــة خاصــة التعليميــة بــن قبائــل البــدو.
تنامــي العــداء للحركــة و انعــدام ثقــة الســلطات يف نواياهــا دفــع الشــيخ الكبري
اىل البحــث عــن بيئــة مناســبة والتــي وجدهــا يف برقــة حيــث فتــح الزاويــة األم بالبيضاء.
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ولكــن كمــا يقــول كرييتــي مــع التضييــق الرتكــى ،الشــيخ الســنويس األكــر لــم يفقــد
الشــجاعة وال العــزم ومدعومــا بأتباعــه املخلصــن ،انتقــل جنوبــا اىل واحــة الجغبــوب
غــر املأهولــة ليؤســس بهــا الزاويــة املركزيــة .رسعــان مــا نمــت هــذه الواحــة ليصبــح
عــدد ســكانها أكثــر مــن  8000نســمة اغلبهــم مــن الطـ ّ
ـاب وأصحــاب العلــم لتصبــح
مجتمــع جامعــي فالحقــه األتــراك يف الجغبــوب بتحويلهــا اىل قائمقاميــة عثمانيــة .كمــا
يصــف الســيد املهــدى الســنويس بانــه مثقــف وذكــي ال يــكل ودائــم اإلســتعداد كمــا كان
ملتزمــا بالقواعــد الدينيــة واملحافظــة عــى التوجيهــات اإلقتصاديــة والسياســية (.)100
حــاول الســنويس اإلبتعــاد عــن الســلطة العثمانيــة ومواجهتهــا واتجــه جنوبــا
اىل الكفــرة ليجــد نفســه امــام زحــف الفرنســيني شــماال ً مــن وســط افريقيــا والذيــن
يشــاطرون األتــراك مخاوفهــم مــن نفــوذ السنوســية .ولكــن الفرنســيون الذيــن تشــبعوا
بالكتابــات الســلبية عــن السنوســية و التــي كانــت تتهــم السنوســية باطــا بأنهــا تكــره
مســيحيني أوروبــا كمــا يظهــر خاصــة يف كتابــات دوفيــري( .)101ويف يــوم صحــو ،كمــا
يقــول كرييتــي ،فقــد الفرنســيون صربهــم و هجمــوا بغتـ ً
ـة عــى زاويــة بــر عــايل
و ســيطروا عليهــا بعــد معركــة دمويــة هــزم فيهــا جيــش البــدو الســنويس بقيــادة
الســيد محمــد الربانــي ( .)102فعــادت السنوســية للتحــرك اىل الشــمال بعــد نشــوب الحــرب
الرتكية-اإليطاليــة .وبعــد معاهــدة لــوزان ك ّلــف أنــور باشــا بإســم الســلطان السنوســية
بقيــادة أحمــد الرشيــف بقيــادة املقاومــة و اإلســتمرار بهــا .فيقــول كرييتــي انــه مــن
هنــا تغـ ّ
ـر ســلوك السنوســية و أصبحــت تســمّ ي نفســها “الحكومــة السنوســية” و
()103
أصبحــت تمــارس مهــام الكيــان الســيايس املســتقل .
هكــذا كانــت مســرة السنوســية مــن زاويــة يف الحجــاز اىل اكثــر مــن  146زاويــة
عــى رقعــة امتــدت عــر الحــدود مــن الحجــاز ( 17زاويــة) اىل مــر ( 31زاويــة) اىل
ليبيــا ( 84زاويــة – منهــا  49يف برقــة ) اىل وســط افريقيــا ( 14زاويــة) وحتــى جريــد
تونــس .قــدرة السنوســية عــى التفــاوض عــى الســلطة ظهــرت يف اوضــح صورهــا يف
بســط نفوذهــا ســلميا ً عــى قبائــل البــدو العربيــة املمتــدة مــن غــرب مــر إىل رشق
تونــس وجنوب ـا ً إىل وســط افريقيــا .تلــك القبائــل التــي لــم ترضــخ لنفــوذ العثمانيــن
ً
خاصــة فيمــا يتعلــق بجبايــة الرضائــب لقــرون طويلــة حافظــوا
و القرهمانلييــن
فيهــا عــى اســتقالليتهم الذاتيــة .كمــا تمكنــت السنوســية أيضــا مــن املصالحــة بــن
القبائــل والدولــة العثمانيــة وبــن هــذه القبائــل فيمــا بينهــا .حاولــت إيطاليــا ممارســة
“سياســة املشــائخ”  -politica de capi-بالتواصــل مــع املشــائخ واألعيــان مبــارشة يف
برقــة وإغرائهــم باملناصــب واملزايــا ( .)104لقــد مارســت إيطاليا تلــك السياســة يف طرابلس
مســتغلة عــدم وجــود قيــادة موحــدة .ولكــن السنوســية كانــت تقــف ضــد كل هــذه
املحــاوالت يف برقــة حتــى ال تتفــكك املقاومــة او تنقســم اآلراء .كمــا تمكنــت السنوســية
مــن تطويــر العالقــات االقتصاديــة و الُثقافيــة بــن مــدن ســاحل املتوســط و وســط
افريقيــا بتطويرهــا لخطــوط القوافــل التجاريــة و تأمينهــا .تمكنــت السنوســية مــن كل
ذلــك بالتفــاوض و املصالحــة و تقديــم الخدمــات و اســتعملت منهــج التعليــم و العمــل.
بينمــا انتهــج العثمانيــون أســلوب حــد الســيف اذا رفضــت القبائــل دفــع اإلتــوات و
الرضائــب و التــي كانــت تجمعهــا بــدون توفــر أي خدمــات لقبائــل البــدو يف املقابــل.
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فلقــد اجــر العثمانيــون أوالد ســليمان عــى الهجــرة اىل تشــاد يف عــام 1835م  ،كمــا
ابــاد القرهمانلييــن قبيلــة أوالد محمــد الفزانيــة عــام 1820م ،ون ّكلــوا بقبيلــة الجــوازي
(.)105
الربقاويــة
لقــد تأخــرت الدولــة العثمانيــة يف ادراكهــا إلهمالهــا لهــذه الشــعوب و الحاجــة
امللحــة لإلصالحــات فــكان مــروع “التنظيمــات” للســلطان عبدالحميــد الثانــي 1842
الــذي كان عــاوة عــى أهدافــه اإلصالحيــة يهــدف اىل خلــق مركزيــة الســلطة يف طرابلــس
ومحاولــة الســيطرة عــى املناطــق التــي تمتعــت بإســتقاللية ذاتيــة بتوفــر الخدمــات
و اإلصالحــات عــى غــرار مــا كانــت تقدمــه السنوســية التــي نجحــت يف كســب قلــوب
البــدو ووالئهــم.
حتــى مــروع اإلصالحــات الــذي تبنتــه اإلمرباطوريــة العثمانيــة فشــل يف
الوصــول اىل مــا وصــل اليــه نجــاح السنوســية .يف هــذا الشــأن تقــول ليــزا اندرســون
انــه رغــم اإلصالحــات التــي أقيمــت يف طرابلــس و برقــة يف عهــد التنظيمــات اال ان يف
الصحــراء الليبيــة السنوســية هــي مــن اقامــت املــدارس لتعليــم القــراءة و الكتابــة
والحســاب و العبــادات بوتــرة فاقــت املــدارس العثمانيــة يف املــدن الســاحلية (.)106
سياســة السنوســية اعتمــدت عــى اإلســتثمار يف القبائــل .فالقبيلــة كان لهــا
قوتهــا النابعــة مــن نمــط حياتهــا خاصــة القــدرة عــى تغيــر الجغرافيــة بالتنقــل وعدم
اإلرتبــاط الجغــرايف و القــدرة عــى خلــق التحالفــات باملصاهــرة مــع أصحــاب النفــوذ.
وكذلــك القــدرة عــى الرتابــط فيمــا بينهــا يف حالــة ظهــور عــدو مشــرك .ولكــن تبقــى
“قدرتهــا عــى الحركــة” هــي اكــر مقــدرات القبائــل وكذلــك القــوة التــي تســتمدها مــن
التحالفــات .السنوســية لــم تحــاول تغيــر حيــاة البــدو او تفــرض عليهــم اإلســتقرار
بــل ت ّكيفــت مــع بيئتهــم و ســلوكهم و نمــط حياتهــم وتمكنــت مــن اســتغالله فو ّ
ظفتــه
يف حالــة الســلم و كذلــك يف حالــة الحــرب حتــى اصبــح هــذا اإلنصهــار والتكافــل اهــم
عنــارص قــوة املقاومــة لإلحتــال .بينمــا اهتمــت السنوســية بتقديــم الخدمــات للقبائــل
عــى مســتوى األفــراد امتــد اهتمامهــا أيضــا بالقيــادات القبليــة وتحالفــت مــع
اتحــادات القبائــل ممــا مكنهــا مــن الســيطرة عــى شــبكات التجــارة بتوفــر الخدمــات
لهــا وتوفــر األمــن .فدعمــت السنوســية ،عــاوة عــى التطــور التعليمــي و الدينــي،
الخدمــات التجاريــة و السياســية و األمنيــة و االجتماعيــة املوجــودة يف مناطــق القبائــل.
فــكان الزعيــم الســنويس هــو الحاكــم الفعــي لهــذه املناطــق مــع نهايــة القــرن التاســع
عــر.
فالزاويــة السنوســية اإلعتياديــة كانــت تحــوي مجموعــة مبانــي متعــددة
األغــراض تقــدم خدمــات كمدرســة و مســتوصف و مركــز تجــاري و محكمــة و مركــز
اداري .هــذا النظــام الــذي تمكــن مــن تقديــم خدمــات الدولــة وصــف “بالنمــوذج
اإلســامي لشــمال افريقيــا” ( .)107هــذا النمــوذج اثــار اهتمــام الرحّ الــة و الصحافــة و
الساســة عنــد العثمانيــن و األوروبيــن عــى حــد ســواء .بينمــا اهتــم الكتــاب العــرب
بدراســة “شــخصيات” السنوســية وشــملت ســرتهم و فلســفتهم الدينيــة .اهتــم
األوروبيــون بنظــم السنوســية وشــبكة نفوذهــا وســلطانها الســيايس .السنوســية
يف اعتقــادي كانــت اول مثــل عمــي عــى األرض ملفهــوم الكوميونــات -املجتمعــات-
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لذلــك رأينــا مــدى اإلعجــاب بهــا الــذي ابــداه مفكــري الالســلطوية أمثــال انســاباتو و
غويريــن و ايفــان اقويلــي و ليــدا و املفكريــن اإلشــراكيني أمثــال املفكــر و الفيلســوف
ناللينــو الــذي تــرأس الجامعــة الخديويــة املرصيــة وصاحــب مؤسســة الــرق اإليطاليــة
العريقــة.
أرى انــه يجــب الفصــل بــن الطريقــة السنوســية و باقــي الطــرق التــي وصفــت
بالصوفيــة والتــي تر ّكــزت يف املــدن و اهتمــت بالعبــادات و التصــوف بينمــا ّ
توغلــت
السنوســية يف الصحــراء و اهتمــت بالتعليــم و اإلدارة و حيــاة املجتمــع و خلقــت أنظمــة
تالئــم حيــاة البــدو ممــا يــدل عــى قــدرة السنوســية عــى التفــاوض و املرونــة عــى
جميــع املســتويات .مــن الناحيــة الدينيــة تعاليــم السنوســية كانــت بســيطة وال تحتــاج
اىل تحضــر و اعــداد او ترتيــب مســبق ولــم تخالــف املذهــب املالكــي املتوطــن يف املنطقــة
( .)108ادرك الســنويس األكــر أهميــة إيجــاد “منهــج” واســلوب تدريــب يتناســب مــع
حيــاة البــدو و مســتواهم الثقــايف ،تمامــا كمــا تُ ْ
صــدِر املؤسســات التعلميــة للــدول
مناهجهــا الدراســية .السنوســية ببســاطة كانــت توفــر خدمــات الدولــة حيــث غابــت
تلــك الخدمــات او تعــذر امدادهــا .ولــم تــردد قبائــل البــدو يف دعــم تلــك الخدمــات و ذلك
املنهــج بتحبيــس األرايض للزوايــا ودفــع األعشــار و الــزكاة بطيبــة خاطــر.
كمــا اهتمــت السنوســية بتنظيــم العالقــات بــن األفــراد و القبائــل و املجتمــع
الصحــراوي بشــكل عــام و اهتمــت بتنظيــم و مراقبــة النشــاط التجــاري خاصــة قوافــل
التجــارة عــر الصحــراء التــي كانــت رشيــان الحيــاة .كمــا أصبحــت الزوايــا مراكــز
للمصالحــة و التعــاون بــن القبائــل فيمــا بينهــا و بــن الدولــة العثمانيــة والقبائــل
الليبيــة .لقــد ارســت السنوســية مبــادئ و قواعــد للتعامــل أدت اىل تأمــن و ســامة
التجــارة كمــا أسســت بنيــة تحتيــة لســامة القوافــل مثــل محطــات االســراحة و
محطــات الخدمــات و املخــازن و حفــر آبــار امليــاه مثــل بــري بــرى و الســارة .عــى
ســبيل املثــال “طريــق الســيد الســنويس” للقوافــل الــذي يمــر عــر بــر بــرى و الــذي
لــم يســتعمل الكثــر مــن  15عــام قبــل ذلــك اصبــح الطريــق املفضــل حتــى لتجــار
طرابلــس الذيــن اصبحــوا يســتعملون مينــاء بنغــازي يف إســتكمال رحلتهــم اىل طرابلــس.
وبذلــك تحســنت عالقــات املــدن الســاحلية بالدواخــل.
يف خضــم الرصاعــات القبليــة لــم تلتــزم السنوســية بالحياد بــل أصبحت الوســيط
والحكــم ،ونــأت السنوســية عــن سياســة تأليــب قبيلــة عــى أخــرى او منــارصة ســلطنة
مــن ســلطنات حــوض تشــاد عــى أخــرى لبســط نفوذهــا عــى األرايض او بســط نفوذها
اإلداري.
حتــى اختيــار أماكــن الزوايــا السنوســية كان “يالئــم” الحالــة املوجــودة مــن
توزيــع جغــرايف و قبــي و تحالفــات قبليــة – فكانــت تبنــى الزوايــا بمجهــودات جماعيــة
للقبائــل ممــا ســاهمت يف جمــع مختلــف األعيــان و مشــائخ القبائــل يف مــكان واحــد
بشــكل لــم يعــرف مــن قبــل .فــكان مــن اهــم أســباب نجــاح السنوســية يف برقــة انهــا
وحــدت القبائــل املتناحــرة عــى قلــب واحــد و توســطت مــن اجــل التقــارب بــن كل
فئــات املجتمــع الربقــاوي .جــزء مــن قــوة الســنويس األكــركان قدرتــه عــى الجمــع
بــن كســب ثقــة قبائــل البــدو و احــرام املجتمــع الليبــي العثمانــي يف مناطــق الحــر
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و مناطــق البــدو عــى حــد ســواء (.)109
بذلــك أصبحــت السنوســية متمثلــة بقيادتهــا املركزيــة املمثــل الرشعــي للشــعوب
و القبائــل املختلفــة يف الصحــراء الليبيــة و حــوض تشــاد للتفــاوض مــع الدولــة
العثمانيــة و التفــاوض مــع االيطاليــن بعــد خــروج العثمانيــن.
وجــود السنوســية يف طرابلــس الغــرب كان كبــرا ً حيــث كان لهــا  22زاويــة يف
طرابلــس وقــت الغــزو اإليطــايل و  49زاويــة يف برقــة  .)110( 56انســحاب السنوســية
او إخراجهــا مــن طرابلــس كان ألســباب كثــرة مــن اهمهــا النزاعــات و التنافــس
بــن الزعامــات الطرابلســية ورفضهــم لنفــوذ السنوســية وعــدم رغبــة السنوســية يف
اســتعمال القــوة يف بســط نفوذهــا هنــاك (.)111
مفاوضــات السنوســية عــى الســلطة ليســت جديــدة ولــم تقتــر عــى مرحلــة
الجهــاد ضــد إيطاليــا .السنوســية مارســت املفاوضــات يف تشــاد و يف مــر و مــع
العثمانيــن و الفرنســيني و الربيطانيــن و االيطاليــن .كمــا حاولــت كل األطــراف التقـ ّرب
مــن السنوســية مــع تفــاوت درجــة اإلجتهــاد يف ذلــك او املثابــرة عليــه.
السنوســية كانــت حركــة دينيــة اجتماعيــة تعليميــة و لــم يتــم عســكرتها اال ّ
دفاعــا عــن النفــس و الدفــاع عــن القبائــل يف مناطــق نفوذهــا وكان اول عمــل عســكرى
لهــا محاولــة ردع العــدوان الفرنــي يف حــوض بحــرة تشــاد .لــم تقــف السنوســية
موقــف املتفــرج مــن الزحــف الفرنــي شــماالً ،فنقلــت الزاويــة األم مــن الكفــرة اىل
قــورو يف تشــاد ملواجهــة التغلغــل الفرنــي .كمــا فتــح الســيد املهــدي مفاوضــات مــع
ســلطان دارفــور لفتــح خــط قوافــل للكفــرة تحســبا ً لســيطرة الفرنســيني عــى وداي.
وقبــل الســلطان العــرض باملوافقــة عــى فتــح  3زوايــا يف دارفــور .لــم يكــن موقــف
السنوســية عدائيــا او يتســم بالكراهيــة لألوروبيــن و املســيحيني كمــا ســوق اىل ذلــك
الكتّــاب و البحــاث الفرنســيني و عــى رأســهم دوفرييــي .الباحــث و أســتاذ التاريــخ
الفرنــي تــروي يعــرض أربعــن رســالة للسنوســية اســتوىل عليهــا الفرنســيون بعــد
احتــال زاويــة عــايل لــم يظهــر بهــا كلمــة عــداء واحــدة (.)112
الكتابــات الفرنســية املناهضــة للسنوســية تفــر املوقــف العدائــي و العنيــف
جــدا للقــوات الفرنســية يف تعاملهــا مــع السنوســية و الــذي أدى اىل حــرب دمويــة
انتهــت بهزيمــة السنوســية عســكريا و دمــار ســلطنات حــوض بحــرة تشــاد ( .)113كان
قــرار اجتيــاح زاويــة عــايل قــرار ميدانــي وليــس مــن باريــس -و لــم يعــط القيــادة
السنوســية الفرصــة ملمارســة التفــاوض.
يف عالقــة السنوســية مــع الدولــة العثمانيــة يقــول املــرّ ع ســافينو اكوافيفــا
ان املقاومــة الليبيــة ودعمهــا للعثمانيــن لــم يكــن نتيجــة حملــة دعائيــة منظمــة بــل
يف الحقيقــة نتيجــة السياســة االســتعمارية التــي انتقصــت الليبيــن حــق املواطنــة اىل
كونهــم رعايــا بــدون حقــوق سياســة .وكان يحــث ســلطات االحتــال االيطاليــة عــى
سياســة تعــاون للتأكيــد عــى الحقــوق العادلــة وقبــول مبــدأ االســتقاللية السياســية و
الدينيــة لليبيــا (.)114
منــذ بدايــة الغــزو اإليطــايل لليبيــا لــم يكــن لــدى الدولــة العثمانيــة الرغبــة
الحقيقــة يف محاربــة إيطاليــا فرتكــت لبحريــة إيطاليــا املجــال الكامــل لفــرض طــوق
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الحصــار و قصــف املــدن و اإلنــزال العســكري بــدون ادنــى مقاومــة .عــدد مــن الساســة
األتــراك رصّ حــوا بحقيقــة قلقهــم يف اكثــر مــن مناســبة لعــدد مــن القناصــل األوروبيــن
ويف مناقشــات الربملــان ان تســليم ليبيــا إليطاليــا قــد يشــعل ثــورة عنــد العــرب يف كل
املنطقــة ضــد الحكــم العثمانــي (.)115
اهتمــت تركيــا أكثــر بفكــرة إثــارة الســكان العــرب عــى مقاومــة إيطاليــا.
فعكفــت عــى تأجيــج الليبيــن وتحفيزهــم عــى القتــال بإســتعمال خطابــات و بيانــات
عــادة مــا جمعــت بهــا كلمتــي “الوطــن و الديــن” بقصــد ترغيــب الليبيــن للنظــر اىل
فكــرة “اإلســتقالل و الوطــن” و ان ذلــك ال يتعــارض مــع الديــن .ولكــن هــذه املفاهيــم
كانــت جديــدة عــى شــعوب املنطقــة التــي عاشــت قــرون تحــت الحكــم العثمانــي
طمســت خاللهــا أفــكار الوطنيــة و الوطــن و رســخت بدلهــا مبــادئ التبعيــة للســلطان
بحكــم اإلنتمــاء الدينــي (.)116
بينمــا انقلبــت زعامــات املشــايخ يف الحجازعــى الدولــة العثمانيــة ودعمــت
بريطانيــا ضــد تركيــا رغــم اغــداق العثمانيــن الهدايــا عــى هــؤالء املشــايخ لعقــود
طويلــة ،لــم يحــدث ذلــك يف ليبيــا و لــم تنقلــب السنوســية عــى العثمانيــن و تقاتلهــم
يف صــف إيطاليــا .لعــل الســبب يف هــذا هــو الرابــط الدينــي بــن األثنــن .ورغــم ذلــك
اســتمرت تركيــا يف اتبــاع سياســة مصالحهــا املبــارشة فمارســت الضغــط الشــديد عــى
الســيد احمــد الرشيــف إلقناعــه بالتــورط يف محاربــة الربيطانيــن يف غــرب مــر رغــم
انشــغال السنوســية يف حركــة الجهــاد ضــد االيطاليــن يف ليبيــا .تلــك الحــرب التــي
بــدأت بإنتصــار أويل لقــوات السنوســية وانتهــت بهزيمــة كــرى لقــوات السنوســية بعــد
اســتعمال القــوات الربيطانيــة للســيارات املســلحة رباعيــة الدفــع.
لقــد دفعــت الدولــة العثمانيــة يف العالــم العربــي ثمــن سياســتها طويلــة املــدى يف
اهمــال الشــعوب العربيــة خاصــة قبائــل البــدو.
كان دخــول إيطاليــا اىل الســباق األوروبــي اإلســتعماري متأخــرا ً نتيجــة حــرب
الوحــدة اإليطاليــة ،وكان هدفهــا إحتــال تونــس يف بــادئ األمــر حيــث تركــزت اكــر
جاليــة إيطاليــة يف شــمال افريقيــا .ولكــن ســبقتها فرنســا يف احتــال تونــس وبــدون
مواجهــة او اعــراض عثمانــي .لذلــك اتجــه اهتمــام إيطاليــا اىل ليبيــا التــي اعتــرت
“صنــدوق رمــال” بــن مــر و تونــس ،غــر مرغــوب فيــه مــن الــدول األوروبيــة
األخــرى .و ســاد اإلعتقــاد يف الدوائــر الحكوميــة اإليطاليــة أن الدخــول اىل ليبيــا ســيكون
مجــرد “نزهــة” و ان الســكان العــرب ســرحّ بون بااليطاليــن بــدال ً عــن العثمانيــن
الذيــن اهملــوا البــاد و العبــاد .ولكــن ثــورة الســكان العــرب العارمــة يف ليبيــا بــددت
تلــك األمانــي ،ولــم يرجــع األمــل اال ّ بعــد تنــازل تركيــا يف معاهــدة اوتــي .ولكــن
اســتمرار املقاومــة يف طرابلــس و برقــة بــدد امانيهــم مــرة أخــرى حتــى فقــدوا الثقــة
يف جــدوى وجودهــم يف ليبيــا بعــد انــدالع الحــرب العامليــة األوىل .فلقــد صــوت الربملــان
اإليطــايل بالرفــض يــوم  1917 /11 /3عــى مــروع قدمــه الجنــرال كادورنا لإلنســحاب
مــن ليبيــا للتفــرغ للحــرب العامليــة التــي دخلتهــا إيطاليــا يف ( 1915 /5 /15كريســتي).
يقــول كولوســيمو وزيــر املســتعمرات يف مذكراتــه ليــوم  3نوفمــر  1917انــه نوقــش
طلــب القائــد كادورنــا بســحب القــوات مــن ليبيــا وألبانيــا مناقشــة مســتفيضة يف
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مجلــس الــوزراء يف  3نوفمــر ،و ُرفــض ( .)117هــذا الــردد اإليطــايل قــد يفـ ّ
ـر املوقــف
اإليطــايل الضعيــف يف مفاوضــات عكرمــة.
الشــعب و الجغرافيــا فقــط ال يخلقــان كيــان ســيايس ســيادي باملفهــوم
الحديــث ،بــل ممارســة الســلطة السياســية -ولــو عــى رقعــة بســيطة مــن اليابســة-
هومــا يخلــق الكيــان الســيادي .مشــكلة “الســيادة الليبيــة” بــدأت مــن معاهــدة اوتــي
التــي بموجبهــا وموجــب فرمــان البــاب العــايل الــذي ســبقها بيومــن – أعطــت الدولــة
العثمانيــة اإلســتقالل الذاتــي لطرابلــس وبرقــة عــى الــورق بــدون ان يتــم نقــل فعــي
للســلطة مــن الدولــة العثمانيــة اىل “كيــان ليبــي” او ســلطة ليبيــة .بــل ان ذلــك الفرمــان
املعيــب ســمح إليطاليــا أن تعتــر مــن يقــاوم وجودهــا “باملتمــرد” .لذلــك كانت ســلطات
اإلحتــال تســمي املقاومــة “بالتمــرد” النهــا تــرى نفســها مــن خــال تلــك املعاهــدة
انهــا الســلطة الســيادية الرشعيــة يف ليبيــا بعــد خــروج تركيــا مــن ليبيــا -عــاوة عــى
حصولهــا عــى نفــس اإلعــراف مــن الــدول األوروبيــة املتســابقة عــى تقاســم افريقيــا
يف مؤتمــري لنــدن ( )1920و باريــس ( .)1919حتــى قــرار تنصيــب القــايض الرشعــى
مــن اآلســتانة الــذي نصــت عليــه اإلتفاقيــة لــم ينفــذ و اســتغلت إيطاليــا مبــدأ حريــة
العبــادة يف اعرتاضهــا املتكــرر عــى القضــاة األتــراك انهــم كانــوا عــى املذهــب الحنفــي
بينمــا ســكان ليبيــا اغلبهــم عــى املذهــب املالكــي و الرببــر عــى املذهــب اإلبــايض.
خرجــت السنوســية مــن معاركهــا يف تشــاد و مــر منهكــة بينمــا علِقــت
إيطاليــا يف وحــل الحــرب العامليــة األوىل فدخــل الطرفــان يف مفاوضــات الزويتينــة و التــي
انتهــت بهدنــة عكرمــة يف  15أبريــل  .1917مــن اهــم اهــداف السنوســية كان خلــق مبــدأ
وجــود ســلطة محليــة بديلــة للســلطة العثمانيــة و بذلــك اصــاح العطــب يف معاهــدة
اوتــي و فرمــان اآلســتانة املبتــور .لــم تكــن السنوســية فقــط اول مــن الحــظ ذلــك
الخلــل يف معاهــدة اوتــي و الفرمــان املرافــق .ســليمان البارونــي كان اول مــن اتخــذ
خطــوات فعليّــة ملــلء الفــراغ الــذي تركــه الفرمــان بإعالنــه يف يفــرن 1912 /11 /8
“منطقــة الرببــر (األمازيــغ) وجنــوب طرابلــس و الجبــل الغربــي حتــى صحــراء فــزان
منطقــة مســتقلة و اعــان مولــد حكومــة مبنيــة عــى رشيعــة القــرآن و عــى املبــادئ
املســنتبطة مــن الحضــارة و التقــدم و الــذي يتبــع نمــط الــدول املتقدمــة و املتحــرة”
ذاكــرا نــص البيــان أيضــا انــه يعطــي االســتقالل لســكان طرابلــس ( .)118تلــك املحاولــة
السياســية لخلــق ســلطة محليــة اعتــره املــؤرخ اإليطــايل كريســتي انــه اول “فكــرة
جمهوريــة” إلســتقالل جــزء مــن ليبيــا ،أي قبــل إنضمامــه اىل مــروع الجمهوريــة
الطرابلســية -رباعيــة الــرأس (  - )Quadromvateالتــي أعلنــت يف القصبــات -بمســاتة
11/1918/ 16م و اصبــح لهــا مجلــس استشــاري موســع مــن  24شــخصية يف محاولــة
إلرضــاء جميــع األطــراف ولذلــك كان اعتمــاد الصيغــة الجمهوريــة خيــا ًرا إلزاميًــا لنــزع
فتيــل الخالفــات (.)119
ال يعــرف مــا اذا كان هنــاك مســاعي للباروني مــع الزعامــات الطرابلســية األخرى
لتوســيع رقعــة ذلــك اإلعــان لإلســتقالل الذاتــي .وليــس مــن الواضــح األســباب التــي
دفعتــه اىل اقتصــار ذلــك عــى مناطــق الرببــر مــن الليبيــن ومــا اذا كان احــد الدوافــع
هــو إنتمــاء الرببــر للمذهــب اإلبــايض حيــث تميــزت املقاومــة بإنتمائهــا الدينــي.
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محاولــة تواصــل إيطاليــا بالسنوســية بــدأ مبكــرا ً مــع الســيد احمــد الرشيــف عــن
طريــق الســيد علــوي وتســهيل الســيد انريكــو انســاباتو يف عــام  1913حيــث عرضــت
إيطاليــا عــى الســيد احمــد الرشيــف االعــراف بســلطته الدينيــة و اســتقاللية اإلدارة
السنوســية يف الكفــرة و اســتقاللية الزوايــا مقابــل اإلعــراف بالســيادة اإليطاليــة عــى
برقــة و طرابلــس والتــي قابلهــا الســيد الرشيــف بالرفــض (.)120
يقــول كريســتي “يف برقــة تــوىل الســيد ادريــس الســنويس زعامــة السنوســية و
كان يطمــح اىل حكــم ذاتــي شــامل اذا تعــذر اإلســتقالل التــام .كمــا طالــب بخلــق مملكة
سنوســية مــع الوصايــة اإليطاليــة عــى غــرار خديــوي مــر مــع بريطانيــا ولكــن
تعــرف باإلســتقاللية السياســة والعســكرية لدواخــل برقــة .ولكــن وزارة املســتعمرات
احجمــت عــن تلــك الطموحــات لتقتــر عــى “إدارة مســتقلة” .ولكــن الســيد ادريــس
ّ
تمســك بخطتــه األوىل حتــى بعــد اتفــاق عكرمــة  ،1917فــكان يطالــب دائمــا باإلعــراف
()121
بلقــب أمريدواخــل ليبيــا”  .حتــى مراســات القيــادات السنوســية كانــت تصبــغ
لقــب األمــر قبــل معاهــدة الرجمــة ( .)122ولكــن رأت وزارة الدفــاع ان وراء هــذا املطلــب
منــاورة حــول املبــادئ الويلســونية وكانــت فقــط مســتعدة للتنــازل عــن لقــب “شــيخ
الطريقــة” مــع إعطــاء اســتقالل اداري يف الواحــات و مركــز السنوســية يف الكفــرة (.)123
ولكــن اســتمر الســيد الســنويس بالتمســك بمطالبــه يف اتفاقيــة الرجمــة “ والتــي
مــن خاللهــا إعرتفــت إيطاليــا رســميا بالســلطة السياســية السنوســية يف املنطقــة و
إقرارتقاســم الســلطة بــن إيطاليــا و الحركة السنوســية يف برقــة ،فاحتفظت السنوســية
بالســيادة عــى الدواخــل ,بينمــا ســيطرت ســلطات االحتــال اإليطاليــة عــى املناطــق
الســاحلية .وتحصــل الســيد ادريــس عــى اإلعــراف بلقــب امــر السنوســية الوراثــي
وتــم االعــراف بــه كرئيــس اإلدارة املســتقلة ذاتيــا يف واحــات الجغبــوب وجالــو والكفــرة
مــع االحتفــاظ بحقــه يف اســتعمال اجدابيــا كمركــز إلدارتــه -عاصمــة للسنوســية يرفــع
عــى مبانيهــا علــم السنوســية .كمــا ُ
ســمح لــه أيضــا باســتعمال باخــرة رســمية”
وكذلــك جبايــة األعشــار والــزكاة .كمــا اعطــي لــه حــق اختيــار بعــض أعضــاء الربملــان.
ُ
ختــم ذلــك اإلتفــاق بلقــاء قمــة بينــه وبــن ملــك إيطاليــا .ولكــن كانــت مســاعي
دبلوماســية و مســاومات وتنــازالت متبادلــة للوصــول اىل اتفــاق لفســح الطريــق امــام
اصــدار “القانــون األســايس” (  ) Legge Fondamentaleوالــذي بالنســبة اىل الجانــب
اإليطــايل كان يســعى اىل ترشيــع الســيادة اإليطاليــة بتقنــن تحــول وضــع الليبيــن مــن
رعايــا (  )Sudditanzaاىل املواطنــة ( .)Cittadinanzaلذلــك اعتــرت إيطاليــا ســكان ليبيــا
مواطنــن ايطاليــن ليــس فقــط مــن يقيــم يف ليبيــا بــل حتــى مــن هاجــر منهــم اىل
تونــس و مــر وكانــت تطالــب بهــم ملنــع تنامــي املقاومــة السياســية يف املهجــر .بينمــا
اهــداف السنوســية خاصــة املفاوضــات يف عهــد قيــادة الســيد ادريــس كانــت تهــدف اىل
خلــق “نــد” وســلطة سياســية تمثــل البلــد او جــزء منــه وبذلــك تضعــف و تنتقــص مــن
ســلطة اإلحتــال.
ولكــن مــاذا تحصلــت إيطاليــا مــن املفاوضــات او ماهــي مكاســبها النهائيــة؟.
فلــم يطبــق مــن اإلتفاقيــات أي بنــد ذو جــدوى خاصــة بنــد نــزع الســاح وحــل
معســكرات املقاومــة السنوســية .كمــا تــم اســتعمال الربملــان ،الــذي ترأســه الســيد
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صفــي الديــن الســنويس والــذي كان للســيد ادريــس حــق يف تنصيــب بعــض أعضائــه،
كآداة لتعطيــل مــا ليــس فيــه مصلحــة الليبيــن و تمريــر مــا يخــدم األوضــاع الصحيــة
و االقتصاديــة للحاضنــة االجتماعيــة وتحســن عمليــة التعليــم كمــا ظهــر يف املنهــج
الــدرايس الــذي اقــره الربملــان الربقــاوي (. )124
تمكــن الســيد ادريــس مــن ممارســة نفــس األســلوب مــع بريطانيــا حتــى
أصبحــت القــوات العســكرية اإليطاليــة و الربيطانيــة تلقــي لــه التحيــة العســكرية.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن هــل كان للســيد ادريــس مــآرب ومصالــح
شــخصية؟ لــو كان األمــر كذلــك ملــا قبــل الســيد ادريــس مبايعــة القيــادات الطرابلســية
األمــر الــذي يعنــى خســارته الشــخصية إلمارتــه و مرتبــه و مزايــاه املاليــة و غريهــا.
بــل قبولــه للمبايعــة عــ ّرض الزوايــا السنوســية بالكامــل لخطــر املصادرة-وهــذا مــا
حصــل فعــا.
مــروع االســتيطان و مشــاريع البنيــة التحتيــة املدنيــة و العســكرية ضلــت
جميعهــا رهينــة ســيطرة الزوايــا السنوســية عــى شــبكة كبــرة مــن األرايض .كمــا
عجــزت ســلطة اإلحتــال عــى مصادرتهــا األمــر الــذي ســيكون مخالفــا لسياســتها
املعلنــة “غــر العدائيــة لإلســام” والتــي كان أولهــا ترصيحــات الجنــرال كانيفــا عنــد
دخولــه طرابلــس يف اكتوبــر 1911م والــذي تضمــن عــزم ايطاليــا عــى إحــرام األوقاف و
املســاجد ( .)125رغــم ذلــك يف فربايــر  1914صــادرت محكمــة عســكرية إيطاليــة  12زاويــة
سنوســية مــن بينهــا زاويــة القصــور والزاويــة البيضــاء .تلــك الزوايــا تــم اســرجاعها
او اســرجاع اغلبهــا بعــد هدنــة عكرمــة 1917م (.)126
أهميــة أوقــاف الزوايــا السنوســية يف مقاومــة اإلســتعمار والتفــاوض عــى
اســتقالليتها لخصتــه آنــا ميديتــي بقولهــا أن”املثــل الربقــاوي يوضــح كيفيــة ان
األوقــاف يف حالــة وجــود عالقــات غــر متوازنــة مثــل التــي بــن حكومــة اإلســتعمار و
األعيــان املحليــن يمكــن اســتعمالها كســاح هجومــي وكذلــك كســاح دفاعــي” (.)127
عــر ســنوات منــذ بــدء الغــزو اإليطــايل لليبيــا وصــل فيهــا االيطاليــون اىل طريق
مســدود فيمــا يتعلــق بــأرايض الوقــف يف برقــة و يرجــع ذلــك اىل حــد كبــر اىل املقاومــة
التــي فرضتهــا السنوســية بقــدر مــا تقتضيــه السياســة االســتعمارية املهادنة لإلســام.
رغــم ان إيطاليــا اتبعــت املثــال الفرنــي الناجــح يف تونــس يف مصــادرة األوقــاف اال ّ انهــا
فشــلت يف الوصــول اىل نفــس النجــاح يف برقــة.
كان الســيد ادريــس الســنويس بالتــايل قــادرا عــى منــع االيطاليــن مــن اإلســتيالء
عــى أمــاك الزوايــا و أراضيهــا عــى أســاس ان األمــاك كانــت أوقــاف مرتبطــة بدعوتهم
الدينيــة .بذلــك حتــى وان كان مجــرد زعيــم دينــي كمــا تــراه إيطاليــا يف الواقــع تمكــن
الســيد ادريــس مــن الســيطرة عــى أرايض و ممتلــكات الزوايــا و حمايتهــا بــدون أي
مقاومــة عســكرية .بــل يرجــع الفضــل يف ذلــك اىل قــدرة السنوســية متمثلــة يف الســيد
ادريــس عــى التفــاوض و انتــزاع هــذه الحقــوق عــى أســاس اإلتفاقيــات التــي ابرمتهــا
السنوســية مــع االيطاليــن .وبذلــك بقيــت أوقــاف الزوايــا عقبــة كبــرة أمــام مــروع
اإلســتيطان.
الوضــع بالنســبة للســيطرة عــى األرايض لــم يتغــر كثــرا منــذ بــدء االحتــال
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حتــى اعــان قانــون املصــادرة بمرســوم ملكــي رقــم  ،1944بتاريــخ  22ديســمرب 1930
ورغــم الحســم العســكري بــن القــوات اإليطاليــة و املقاومة السنوســية .مكتــب األرايض
(  ) Ufficio Fondiarioالــذي أنشــئ عــام  1913يف بنغــازي للعنايــة بالجانــب القانونــي يف
نقــل ملكيــة األرايض لإليطاليــن و خــال عملــه حتــى  1922لــم يتمكــن اال ّ مــن النظــر
يف ملكيــة  134شــخص اغلبهــا داخــل املــدن .لذلــك أعطــت الحكومــة اإليطاليــة األوامــر
للمكتــب يف  1919بالنظــر اىل ارايض الزوايــا السنوســية (.)128
عنــد الحديــث عــن “ملكيــة” األرايض يجــب األخــذ يف اإلعتبــار األعــراف الســائدة
وقتهــا يف برقــة .اغلــب األرايض لــم تكــن ملكيتهــا بيــد أفــراد بــل كانــت ملكيــة
ّ
“التنفــع
“جماعيــة” للقبائــل و نفوذهــا .كمــا اختلــف مفهــوم “امللكيــة” عــن مفهــوم
و اإلســتصالح” .السنوســية يف بــادئ األمــر تحصلــت عــى “اذن” اســتصالح األرايض و
ّ
التنفــع بهــا إلســتصالحها يف الزراعــة لصالــح املجتمــع .مــع مــرور الزمــن حــق التنفــع
()129
قــد يــؤدي اىل حــق التملــك كمــا يحــدث بــن القبائــل نفســها .
جدول رقم [:]2
�أن�شطة “مكتب الأرا�ضي” و الأرا�ضي املخ�ص�صة للإ�ستيطان بالهكتار
أرايض
أرايض ملك
أرايض تم
عام (أرايض مصادرة من
الفرتة الزمنية
رشاؤها
املجاهدين
الخالء)
500
2915
4070
1926_1922
5300
4762
39371
1929_1927
200
1167
1931_1929
6000
8844
43441
اإلجمايل

()130

.

أرايض
مصادرة من
الزوايا
62225
62225

(يجــب مالحظــة ان هــذه األرايض املخصصــة لإلســتيطان فقــط -فهنــاك أرايض
أخــرى تملكتهــا الدولــة مبــارشة -كمــا انــه كان هنــاك مؤسســات أخــرى تعنــي بتمليــك
األرايض عــاوة عــى هــذا املكتــب مثــل مؤسســة  ENTEالتــي تم ّلكــت هــي األخــرى
بحلــول عــام  80000 1933هكتــار يف برقــة .كمــا كان هنــاك األرايض التــي تــم اخالؤهــا
مــن قبائــل البــدو بعــد ان ُزج بهــم يف معتقــات اإلبــادة يف .)1931
يف الواقــع اإلحتــال اإليطــايل دمــر املجتمعــات البدويــة يف ليبيــا وخاصــة قبائــل
برقــة السنوســية ،فااليطاليــون مارســوا حمــات اإلغتيــال والقمــع يف معســكرات اإلبــادة
و املذابــح الشــاملة للمــوايش ،وقصفــت زوايــا السنوســية و دمــرت و تركــت للتلــف
او حولــت اىل ثكنــات عســكرية .مثــا اتخــذت زاويــة البيضــاء مقــر ملكاتــب حكوميــة
وللرشطــة العســكرية (كارابينيــري) و كمــا حــدث لزاويــة التــاج يف احتــال الكفــرة يف
ينايــر  1931م.
يف الحقيقــة االســتيالء عــى أمــاك الزوايــا السنوســية لــم يكــن باألمــر الهــن او
الرسيــع و تطلــب ثــاث مراحــل كمــا اظهــر بحــث و تقييــم آنــا ميديتــي (:)131
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1 .الحسم العسكري و االحتالل و الذي استغرق  8أعوام
2 .الدراســة القانونيــة لتقنــن ورشعنــة انتقــال ملكيتهــا .يف ذلــك اســتعانت إيطاليــا
بالعديــد مــن املرشعــن و أســاتذة القانــون وحاولــت اصــدار فتــوى مــن جامعــة
األزهــر بذلــك (مالحظــة جماعــة انســاباتو و بيــت الطــاب الداخــي املدعــوم مــن
إيطاليــا و األســتاذ الجامعــي).
3 .املرسوم امللكي بمصادرتها يف .1930 /5 /29
كمــا ســبق التحضــر ملصــادرة أرايض الزاويــا و امالكهــا قــرار غراتســياني بغلــق
جميــع الزوايــا و احتجــاز شــيوخها يف بنغــازي ثــم نفيهــم اىل الجــزر اإليطاليــة خاصــة
اوســتيكا و الذيــن كان عددهــم  31شــيخا( .مرجــع بلديــة اوســتيكا) .وهكــذا بعــد
املصــادرة و يف عــام  1931اصبــح تحــت يــد ســلطات االحتــال قرابــة  200000هكتــار
اغلبهــا كانــت مرتبطــة بالزوايــا السنوســية بشــكل او أخــر (.)132
لــدرء مخــاوف ســلطة االحتــال اإليطاليــة مــن اعتبــار عمليــة املصــادرة
انهــا مضــادة لإلســام حاولــت اظهــار العمــل التعســفي عــى انــه رد عــى “التمــرد”
الســنويس .ويف ذلــك اقـ ّرت ان عمليــة املصــادرة تشــمل الزوايــا السنوســية يف برقــة فقط.
فأبــدأ بادوليــو اســتعداده إلصــدار قــرار يرافــق املرســوم امللكــي يف طرابلــس يوضــح ان
قانــون املصــادرة يخــص برقــة فقــط .كمــا اكــد دي بونــو ان اإلختــاف الجــذري بــن
املســتعمرتني يف ليبيــا (برقــة و طرابلــس) لــن ي ـرّر بــأي شــكل مــن األشــكال تطبيــق
قــرار املصــادرة عــى األوقــاف السنوســية يف طرابلــس .ثــم أضــاف بقولــه ان “الحريــة
التــي تســمح للسنوســية باإلســتمرار يف نشــاطاتها الدينيــة يف طرابلــس تثبــت بــكل
وضــوح ان إجــراءات املصــادرة املتّخــذة ضــد السنوســية يف برقــة ليســت ضــد الديــن
بطبيعتهــا” .كمــا اقــرح الســيد فيديرزونــي اســتعمال جــزء مــن أمــاك اوقــاف
السنوســية يف بنــاء مدرســة إســامية متوســطة اوعليــا لتحــل محــل الجغبــوب بــرط
ان تكــون بجــوار ســيدي رافــع وليــس يف الجغبــوب (.)133
منــذ البدايــة هــدف التدخــل اإليطــايل و السياســة االســتعمارية ســواء كانــت
ليرباليــة او فاشســتية هــو لتوطــن االيطاليــن يف ليبيــا خاصــة برقــة ليح ّلــوا محــل
الســكان األصليــن” ( .)134مــروع اإلســتيطان يف برقــة تأخــر كثــرا و لــم يبــدأ فعليــا اال ّ
بعــد مصــادرة هــذه األرايض فكانــت أوىل مســاكن املســتوطنني  154يف  ،1933لتــزداد اىل
 1815منــزل و مزرعــة يف  .1939وهكــذا بعــد املصــاردة اصبــح لوجــود االيطاليــن وألول
مــرة شــكل إقليمــي و جغــرايف يف برقــة.
يف  11يونيــو  1932صــدر قــرار انشــاء مؤسســة انتــي ( ) Enteلتصبــح “هيئــة
اســتعمار برقــة” (  ) ECCبــرأس مــال  38مليــون لــرة إلدارة بعــض األمــاك املصــادرة
مــن اوقــاف السنوســية لتســمّ ى بعــد ذلــك “مؤسســة إســتعمار ليبيــا” ( ) ECLملــد
نشــاطها اىل طرابلــس بقــرار يف  11أكتوبــر 1934م ( .)135ثــم ّ
تغــر اإلســم مــرة اخــرى
يف محاولــة للتغطيــة عــى هدفهــا يف اقتــاع قبائــل البــدو و اســتبدالهم باملســتوطنني
الطليــان لتصبــح “املؤسســة الوطنيــة الفاشــية لألعمــال الخرييــة”  INFPSوالتــي كان
لهــا دور بعــد  1935يف مــروع “العــرون الــف” مســتوطن .)VENTIMILLA) ) (136
وهكــذا نــرى كمــا اســلفنا مــن خــال مناقشــة عنــارص البحــث انــه تعــددت
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األســباب التــي دفعــت السنوســية اىل اتخــاذ مســلك التفــاوض وكيــف ان السنوســية
اتبعــت سياســة التفــاوض منــذ نشــأتها للتمكــن مــن بســط نفوذهــا و تقديــم رســالتها
الدينيــة و التعليميــة .كمــا رأينــا املكتســبات التــي نتجــت عــن تلــك السياســة و أهمهــا
تعطيــل املــروع اإلســتيطاني .هكــذا وبعــد ان فشــلت ســلطات االحتــال مــن تمكــن
مــروع اإلســتيطان بمحاولتهــا االســتيالء عــى أصــول األوقــاف السنوســية مــن خــال
اإلصــاح و املفاوضــات اختــارت إيطاليــا بــدال مــن ذلــك القــوة وحدهــا يف معالجــة
مــا اعتربتــه الســلطات الفاشــية أخطــاء يف السياســة االســتعمارية الليرباليــة .او كمــا
لخصــه غراتســياني بقولــه “بمــا ان سياســة غصــن الزيتــون لــم تــأت بالنتائــج
املطلوبــة ،بادوليــو اختــار سياســة العــي و الفــؤوس” ( .)137يف تلميــح منــه ان صاحــب
فكــرة معتقــات اإلبــادة لقبائــل البــدو الربقاويــة كان بادوليــو.
تلك األعمال التعسفية شملت اإلجراءات التالية:
()138
1 .معتقالت اإلبادة وعددها  16معسكر يف برقة
()139
2 .األسالك الشائكة بني الحدود الليبية -الربقاوية بطول  300كيلومرت
3 .إبادة املوايش و املحاصيل و ردم آبار املياه (.)140
()141
4 .املحاكم الطائرة
5 .مصــادرة األمــاك و خاصــة أرايض الوقــف التابعــة للزوايــا السنوســية و امالكهــا
()142
(باســتثناء الجغبــوب)
()143
6 .حركة اإلستيطان املتسارعة عىل حساب الليبيني .
7 .اغــاق الزوايــا السنوســية التــي كانــت توفــر الخدمــات التعليميــة والدينيــة و
االجتماعيــة واالقتصاديــة لقبائــل البــدو
8 .نفــي  30شــيخا مــن شــيوخ الزوايــا السنوســية وعــدد كبــر مــن أعيــان برقــة اىل
()144
جزيــرة اوســتيكا
()145
9 .العمليات العسكرية الواسعة و استعمال الطريان العسكري بكثافة
عمليــات القمــع و اإلبــادة التــي تعرضــت لهــا قبائــل البــدو يف برقــة اتخــذت عــدة
صــور و وصفــت بالتطهــر العرقــي ( . )146الوثائــق التاريخيــة املتعلقــة بعمليــة ترحيــل
قبائــل البــدو وإقتالعهــم نــادرة .تقــول األســتاذة انتونيـ ّ
ـا رانداتســو ان تقريــر اعــده
املفــوض األقليمــي لبنغــازي بخصــوص تهجــر و ترحيــل بعــض مــن قبيلــة العواقــر انه
يف يــوم  27يونيــو ( )1931فــرق الكارابنيــري (الرشطــة العســكرية) و فــرق العســاكر
(األحبــاش) يرحلــون ســكان مراكــز اعتقــال برســس و توكــرة و املبنــي اىل معســكر
مؤقــت يف دريانــه و مــن بعــد يقودونهــم اىل ســلوق .و ان التقريــر يقــول:
“...ال يســمح ابــدا ً بالتأخــر اثنــاء مراحــل الرتحيــل .ومــن يتلــكأ او يتأخــر يرمــى
باألســلحة..مثل هــذا التــرّ ف الوحــي الصــارم املتــه رضورة األمــور عــى مضــض
ذلــك ان هــؤالء النــاس عليهــم مغــادرة ارضهــم و تــرك كل ممتلكاتهــم .حتــى املــوايش
نتيجــة حالــة اإلعيــاء البدنــي لــم تعــد قــادرة عــى متابعــة املســر و كانــت تعــدم عــى
يــد الخيّالــة مــن الرشطــة غــر النظاميــة (ويعنــى بذلــك بانــدات الليبيــن) الذيــن كانــوا
يطارحــون املســرة و يتنافســون عــى حراســتها و حمايتها”...كمــا تســتعرض تقريــر
اخــر لغراتســياني يــوم  2مايــو  1931يعــدد املعتقــات و اعــداد الخيــام و املعتقلــن
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لتصــل اىل عــدد تقريبــي للمرحّ لــن اىل  100000بــدوي (.)147
امــا معتقــات اإلبــادة نفســها نجــد تفاصيلهــا و تفاصيــل طــرق القمــع و
التطهــر العرقــي األخــرى يف كتــاب األســتاذ غوســتافو اوتّولينقــي الــذي يذكــر بالتفصيل
 16معســكر إعتقــال جماعــي يف برقــة – ســتة منهــا كانــت تضــم  78313معتقــل ليصــل
العــدد الــكيل اىل قرابــة  100000ســجني .إحصائيــات مــن خــرج منهــا عــى قيــد الحيــاة
عنــد اغالقهــا تبــن ان قرابــة نصــف عــدد املحتجزيــن ماتــوا يف املعتقــات (.)148
مقــدار إبــادة ســكان برقــة البــدو يظهــر يف مقارنــة اإلحصائيــات اإليطاليــة
خــال مرحلــة املقاومــة األخــرة بعــد انقضــاء اتفــاق الرجمــة كمــا بالجــدول التــايل،
مــع األخــذ يف الحســبان ان قرابــة  20000برقــاوي نــزح اىل مــر .اذا ً نــرى ان قرابــة
 60000برقــاوي قــد مــات نتيجــة التجويــع و األمــراض و اإلعيــاء وخاصــة اثنــاء عملية
اقتالعهــم مــن أراضيهــم و ترحيلهــم اىل معســكرات اإلبــادة الجماعيــة.)149( .
جدول رقم [:]3
مقارنة تعداد ال�سكان بني الأقليمني وبني تعدادي  1920و .1931

طرابلس
برقة

تعداد
الليبيني
1920
550000
225000

تعداد
الليبيني
1931
512800
141950

تعداد املستوطنني
الطليان 1931
30900
18500

يقــول روشــا يف “ 1973ســيكون مــن املرغــوب فيــه ان تجــد إيطاليــا الديمقراطية
اليــوم الصــدق و الشــجاعة األخالقيــة لنــر األرقــام املدفونــة حاليــا يف األرشــيف” (.)150
ونحــن اليــوم عــى عتبــة عــام  2020وال تــزال تلــك األرشــيفات مغلقــة اىل حــد بعيــد.
كمــا تظهــر عمليــة القمــع و اإلبــادة يف األرقــام املفزعــة حــول تناقــص اعــداد املاشــية يف
نفــس الفــرة بــن عامــي  1926و  .1933فتناقصــت األغنــام مــن  800000اىل  98000و
اإلبــل مــن  75000اىل  2600والخيــول مــن  1400اىل  1000و الحمــر مــن  9000اىل .5000
مــن هــذا يمكــن للمــرء ان يفهــم ملــاذا توقفــت املقاومــة و انتهــت وانتهــت حركــة
الجهــاد (.)151
امــا خــط األســاك الشــائكة الــذي امتــد حــوايل  300كلــم بــن مــر وبرقــة
فــكان صنيعــة ج ـ ّزار ليبيــا واثيوبيــا -غراتســياني -ويمثــل “خــط حصــار وتجويــع”
لــكل ســكان برقــة .بنــاء الخــط اســتغرق ثالثــة اشــهر مــن مايــو اىل أغســطس 1931
واعتــر الرضبــة القاضيــة لحركــة املقاومــة .تفاصيــل مصــورة لخــط األســاك وحصون
حمايتــه نجدهــا يف كتــاب برقــة الجديــدة ( .)152تلــك كانــت البدائــل للدخــول يف املفاوضات
و الهــدن مــع عــدو متمكــن عســكريا ،تج ـ ّرد مــن اإلنســانية وال يوجــد رادع دويل لــه.
يف الختــام انــه مــن املهــم جــدا مالحظــة العالقــة الروحيــة املتينــة بني السنوســية
و مشــائخ برقــة و قبائــل البــدو انفســهم .العمــل املتناغــم و قــدرة الطرفــن -القيــادة
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السنوســية و مشــائخ برقــة – عــى العمــل املشــرك و اإلتفــاق عــى األفــكار و املصــر
يظهــر جليــا بالنظــر اىل وضــع السنوســية يف طرابلــس الغــرب او الحجــاز او الصحــراء
املرصيــة ومقارنــة نجاحهــا يف برقــة .عندمــا نتحــدث عــن السنوســية فنحــن ال نتحــدث
عــن القيــادة السنوســية فحســب بــل شــيوخ الزوايــا و نوابهــم مــن مشــائخ القبائــل
والقــادة امليدانيــن لحركــة الجهــاد و مشــائخ و زعامــات القبائــل الربقاويــة التــي تبنّــت
السنوســية .فــا يمكــن فهــم دور السنوســية يف برقــة بــدون فهــم عالقتهــا مــع شــيوخ
و قبائــل برقــة ( .)153دور مشــائخ برقــة يف تبنيهــم القيــادة السنوســية و الــوالء لهــا
و ثقتهــم بهــا اســتمر منــذ نشــأتها األوىل يف برقــة و اســتمر تحــت اقــى الظــروف
يف الحــرب السنوسية-الفرنســية و الحــرب الرتكية-اإليطاليــة و الحــرب السنوســية-
الربيطانيــة وســنوات املجاعــة و األمــراض وفــرة الهــدن و املفاوضــات السنوســية-
اإليطاليــة ثــم حــرب املقاومــة الثانيــة مــن 1932 - 1923م .لتخمــد بعد انكســار املقاومة
ثــم تنتعــش مــرة أخــرى مــع تشــكيل جيــش التحريــر الســنويس ( ٩أغســطس 1940م)
و مبايعــة الســيد ادريــس أثنــاء معركــة اإلســتقالل السياســية .وهكــذا نــرى كيــف
أجمعــت برقــة دائمــا كلمتهــا عــى السنوســية حتــى ولــدت الدولــة الليبيــة املســتقلة
ذات الســيادة يف  24ديســمرب 1951م.
اخلامتة
لقــد رأينــا إذا ً كيــف كانــت الزوايــا قــادرة عــى خلــق مراكــز إجتماعيــة تنظيميــة
يف هــذا الفــراغ الصحــراوي العشــوائي الخــايل مــن أي صــور الحوكمــة ويف ظــل رصاعــات
داخليــة تحــت ظــروف بيئيــة قاســية .و رأينــا قــدرة السنوســية عــى خلــق العالقــات
الدبلوماســية يف الســلم و الحــرب ســواء مــع مشــائخ و زعامــات القبائل او مع الســلطات
الحليفــة مثــل الدولــة العثمانيــة او مــع الخصــوم مثــل بريطانيــا و فرنســا و إيطاليــا.
كمــا رأينــا ان الوجــود اإليطــايل كان حقيقــة واقعــة ومأســاة فرضتهــا القــوة العســكرية
اإليطاليــة الكبــرة ولــم يكــن يف اإلمــكان رفــع ذلــك ال باملفاوضــة واالتفاقيــات وال
باملقاومــة املســلحة لليبــن بمفردهــم وخاصــة عندمــا قبلــت اإلمرباطوريــة العثمانيــة
ذلــك الواقــع و انســحبت مــن ليبيــا .لقــد اســتفادت السنوســية التــي قــادت حركــة
املقاومــة يف برقــة خاصــة مــن االتفاقيــات التــي اكــدت عــى كامــل ســيطرتها عــى
امالكهــا الوقفيــة و مناطــق نفوذهــا و كمــا تمكنــت مــن الحصــول عــى اإلعــراف
الضمنــي و العمــي بهــا ككيــان ســيايس لــم يكــن يف إمــكان قــوى الحلفــاء املنتــرة
إنــكاره اثنــاء مــداوالت تقريــر مصــر املســتعمرات اإليطاليــة.
ورأينــا محــاوالت السنوســية يف درء و تأخــر املصــر املحتــوم ملقاومــة قــوة
أوروبيــة عظمــى مثــل إيطاليــا فاتجهــت اىل املفاوضــات .الســيد افانز-برتشــارد
يلخــص ببالغــة محصلــة اإلتفاقيــات السنوســية-اإليطالية بقولــه“ :ملــدة ســت ســنوات
مــن  1917اىل  ، 1923فشــلت حلــول وســط غــر مريحــة يف إخفــاء حقيقــة وجــود
ســيادتني وإداراتــن متوازيتــن يف برقــة ،إيطاليــة و أخــرى سنوســية ،كالهمــا مشــرك
يف املســؤولية عــن األمــن يف البــاد وكالهمــا يعمــل مــا يف وســعه لتقويــض نفــوذ اآلخــر
بــن سكـــــان البــدو” (.)154
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وهكــذا كان “البديــل للمفاوضــات” مــروع عســكري عنيــف و سياســة قمــع و تجويــع
و إبــادة جماعيــة و اغتيــاالت و محاكــم تعســفية و مشــانق جميعهــا ارتقــت اىل وصفهــا
بالتطهــر العرقــي .كل ذلــك نتيجــة إدراك إيطاليــا ان نجــاح املقاومــة و اســتمراريتها
كان ينبــع مــن حقيقــة انــه عززهــا دعــم جميــع ســكان برقــة و خاصــة قبائــل البــدو
الذيــن كانــوا يــزودون املقاتلــن باألســلحة و املخابــئ و باملزيــد مــن الرجــال لتعويــض
مــن يستشــهد منهــم.
وهكــذا انتهــت الزوايــا ولــم تنتـ ِ
ـه السياســة و الدبلوماســية السنوســية فعــادت
لتكويــن جيــش التحريــر الســنويس ليلعــب دورا عســكريا و سياســيا هامــا يف التفــاوض
عــى اســتقالل برقــة ليكــون باكــورة اســتقالل ليبيــا .ولعبــت القيــادة السنوســية
متمثلــة يف الســيد ادريــس دورا ً هامــا يف قيــادة الدولــة الناشــئة مــن ركام الحــرب العاملية
اىل الدولــة الليبيــة الفتيــة .منــذ نشــأتها مارســت السنوســية مهــام الدولــة يف التعليــم و
التجــارة واإلدارة وبســط األمــن ونــزع الخالفــات يف بيئــة بدويــة و صحراويــة قاســية
بــرزت فيهــا قدرتهــا عــى التفــاوض لبســط تلــك الســلطة و مارســت فيهــا العمــل
العســكري يف مقاومــة اإلســتعمار كمــا مارســت الدبلوماســية و التفــاوض يف الوصــول
اىل األهــداف الوطنيــة و مارســت خاللهــا الدبلوماســية الدوليــة و التحالــف مــع الــدول
الكــرى مــع االحتفــاظ باســتقالليتها .وهكــذا ســلكت السنوســية وقياداتهــا طريــق
وعــر وشــائك ملــئ باألعــداء واملرتبصــن لتصــل باألمــة الليبيــة مــن الزاويــة اىل الدولــة.
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الحــرب السنوســية الربيطانيــة مــن الحــروب التــي اهملتهــا املراجــع و البحــوث .هــذا
الكتــاب الحديــث الــذي هــو نتــاج بحــث طويــل يقــدم مــادة جديــدة و لكــن مــن
املنظــور الربيطانــي .هــذه الحــرب تحتــاج األى دراســة مــن املنظــور و الوثائــق الليبيــة و
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هــذا الكتــاب مــن  174صفحــة هــو تقريــر حكومــي -عســكري مفصــل عــن عمليــة
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 – 36ماكقويرك  2007مرجع سابق ص .272
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 – 41قانثر .ج.)1955( .
Gunther. J. (1955). Inside Africa. London. UK: Hamish Hamilton.
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ترجمــة األســتاذ تــويل لكتــب الفيلســوف بوديــن:
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العيــى .ط .ي .)2010( .الســيادة بــن مفهومهــا التقليــدي واملعــارص :دراســة يف
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 – 45سايمون  1987مرجع سابق ص . 298
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 – 50يمكــن الرجــوع اىل هــذه املصــادر للمزيــد مــن املعلومــات عــن نشــاط الكتــاب
االيطاليــن يف مــر و الذيــن هــم جــزء كبــر مــن الجاليــة األوروبيــة يف مــر الذيــن
ّ
باملتمصيــن .وكذلــك نشــاطاتهم يف
اتخــذوا مــر موطــن لهــم ليصبحــوا يعرفــون
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 – 56اريليل . 2015
Arielli. N. (2015). Colonial Soldiers in Italian Counter-Insurgency Operations in
Libya, 1922-32. British Journal for Military History, Volume 1, Issue 2.
 – 57كلودومريو  2012ص .332 – 331
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(1916-1919). Roma, Italy:Instituto Storico Italiano Per L’Età Moderna E Contemporanea.
 – 58كلودومريو  2012مرجع سابق  329 – 328و .334
 – 59راين  2018مرجع سابق ص .115
 – 60ماكقويــرك  2007مرجــع ســابق – للمزيــد مــن التفاصيــل عــن حــرب السنوســية-
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 – 61بالدانيتي  2010مرجع سابق ص .46
 – 62كلودومريو  2012مرجع سابق ص .332
 – 63الحبــوش .ي .ع .)2017( .عمــر املختــار :الحقيقــة املغيّبــة .القاهــرة .مــر:
مكتبــة وهبــة -القاهــرة.
كتــاب األســتاذ يوســف عبدالهــادي الحبــوش يعتــر إضافــة قيمــة و إثــراء حقيقــي
ملكتبــة التاريــخ الليبــي خاصــة فيمــا يتعلــق بســرة شــيخ الشــهداء عمــر املختــار و
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سنوســيته الراســخة وكذلــك تاريــخ السنوســية الســيايس خاصــة .الكتــاب اســتفاد
كثــرا مــن العــدد الكبــر لوثائــق هامــة جــدا يف تاريــخ ليبيــا و اســتفاد أيضــا مــن
معرفــة األســتاذ يوســف العميقــة بالحركــة السنوســية .بمراجعــة هــذا الكتــاب و
مراجعــة كتــب أجنبيــة متخصصــة الحظــت وجــود حلقــة مفقــودة بــن هــذه املراجــع
يحتــاج البحــاث يف التاريــخ مللئهــا إلســتكمال الصــورة الوافيــة.
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Prestopino, F. (2011). Una Città E il Suo Fotografico, La Bengasi Coloniale (19121941). Milano, Italy:
.La Vita Felice
هــذا الكتــاب نــره الســيد فرانشيســكو بريســتوبينو وهــو حفيــد املصــور اإليطــايل
جيتانــو ناشــا الــذي عــاش يف بنغــازي طــوال فــرة اإلســتعمار و الــذي انتــرت لــه
صــور لبنغــازي اثنــاء تلــك الحقبــة كمــا كان لــه صــور املعتقــات وصــور شــيخ
الشــهداء يف معتقــل بنغــازي اثنــاء املحاكمــة.
الكتاب ظهرت له ترجمة بالعربية مؤخرا لألستاذ إبراهيم املهدوي.
 – 67إحتالل الكفرة  – 1931تقرير حكومي مرجع سابق ص .61
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 – 73نصــوص بعــض القوانــن الهامــة و منهــا القانــون األســايس لطرابلــس الغــرب
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Berhe. S. (2015). Notabili libici e Funzionari italiani: l’amministrazione coloniale
in Tripolitania (1912-1919). Soveria Manelli. Calabria. Italy: Rubbettino Editore.
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للمزيــد مــن املعلومــات عــن “سياســة املشــائخ” او “سياســة األعيــان” Politica de-
 -Capiالتــي مارســتها إيطاليــا خاصــة يف إقليــم طرابلــس حيــث كانــت القيــادة الوطنيــة
مفككــة بــن عــدة قيــادات -يمكــن الرجــوع اىل هــذه املراجــع:
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بــاإلدارة اإليطاليــة.
وكتاب ايلني راين  2018مرجع سابق الذي يتطرق اىل “سياسة املشائخ” بالتحليل.
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of Foreign Ministers, 1945-1948. Kent, OH: The Kent State University Press.
كتــاب األســتاذ ســكوت بيلــز -الســاحة الليبيــة يعــد مرجــع للمعلومــات املوثقــة عــن
مــداوالت القــوى األربعــة وخاصــة اللجنــة الرباعيــة و تقاريرهــا و كيــف خرجــت
القضيــة الليبيــة مــن جبــة مصــر املســتعمرات اإليطاليــة اىل األمــم املتحــدة لتقريــر
املصــر .يف الكتــاب يظهــر أيضــا يف بعــض تقاريــر اإلدارة العســكرية الربيطانيــة الرسيــة
ازدرائهــم لليبيــن عامــة و الســيد ادريــس خاصــة.
 – 78انتقــاد الفاشســت لسياســة التفــاوض مــع السنوســية تكــرر كثــرا يف مراجــع
عــدة منهــا عــى ســبيل املثــال كتــاب غراتســياني -برقــة املهــدأة -النســخة اإليطاليــة
األصليــة و كتــاب س ـرّا - 1933مرجــع ســابق وكتــاب إحتــال الكفــرة - 1931مرجــع
ســابق و كثــر مــن املراجــع االكاديميــة الســابقة الذكــر.
Graziani. R. (1932). Cirenaica Pacificata. Milano. Italy: Arnoldo Mondadori Editore.
 – 79ميديتيش  2011ص .163
Medici. A. M. (2011). Waqfs of Cyrenaica and Italian Colonialism in Libya (191141). In: Ghazaleh P. (2011). Held in Trust: Waqf in the Islamic World. Cairo,
Egypt: The American University In Cairo Press.
 – 80الكبتي  2013ص . 179 – 178
الكبتــي ،س .)2013( .أدريــس الســنويس ،األمــر و امللــك .وثائــق عــن دوره الســيايس و
الوطنــي .الجــزء األول :األمــر ( .)1914-1945بنغازي،ليبيــا :دار الســاقية للنــر.
هــذه املوســوعة مــن ثالثــة مجلــدات لألســتاذ ســالم الكبتــي تقــدم مكتبــة مــن
الوثائــق النــادرة والهامــة يف ســرة الســيد ادريــس الســنويس وحركــة الجهــاد ومــداوالت
اإلســتقالل .هــذه املجموعــة مــع املجموعــة الســابقة مــن ثالثــة مجلــدات هــي األخــرى
عــن مســرة اإلســتقالل لألســتاذ ســالم الكبتــي تقــدم عــدد هائــل مــن الوثائــق األصليــة
الهامــة يف تاريــخ .تفاصيــل املوســوعتني يف قائمــة الكتــب واملراجــع اإلضافيــة.
 - 81إحتالل الكفرة  – 1931تقرير حكومي مرجع سابق ص .63
 - 82إحتالل الكفرة  – 1931تقرير حكومي مرجع سابق ص . 63
 – 83جيليو  1932ص .152 – 131
 – 84ميناوي  2016ص  6و .27
 – 85ميناوي  2016مرجع سابق ص . 51
 – 86أبحــاث مصطفــى مينــاوي - 2016مرجــع ســابق و ريتشــيل ســايمون 1987
مرجــع ســابق واطالعهمــا عــى األرشــيف العثمانــي تقــدم مــادة جديــدة يف دراســةعالقــة السنوســية بالدولــة العثمانيــة .باإلضافــة اىل دراســة نيقــوال زيــادة  1983التــي
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تتطــرق اىل تلــك العالقــة أيضــا خاصــة مــن الجانــب الســنويس.
 – 87ميناوي  2016مرجع سابق ص . 83
 – 88ميناوي  – 2016مرجع سابق ص .86 – 85
 – 89ميناوي  2016مرجع سابق ص .91
 – 90ميناوي  2016مرجع سابق ص .93
 – 91ميناوي  2016مرجع سابق ص . 83
 – 92كمــا ذكــرت يف املالحظــة ( )86أبحــاث مصطفــى مينــاوي - 2016مرجــع ســابق
وريتشــيل ســايمون  – 1987مرجــع ســابق تقــدم مــادة جديــدة باإلطــاع عــى األرشــيف
العثمانــي .كمــا يوجــد أيضــا مذكــرات أنــور باشــا (نســخة إيطاليــة) و مذكــرات الثالثي
مصطفــى كمــال و أنــور باشــا وأرشف باشــا ( 2016بالرتكيــة) عــن فــرة وجودهــم يفليبيــا مــن  .1911-1912تفاصيــل الكتابــن يف قائمــة املراجــع اإلضافيــة.
 – 93ميديتيش  2011مرجع سابق ص .161
 – 94ســرّا  1933مرجــع ســابق .الكتــاب بــه خرائــط نــادرة للزوايــا السنوســية يف
طرابلــس و برقــة تعــدد الزوايــا باألســماء.
 – 95ميديتــي  2011مرجــع ســابق يذكــر ان أرايض الزوايــا هــي هبــة مــن مــن القبائــل
لإلســتصالح الزراعــي .األمــر الــذي عــرف “بالتحبيــس” أي حجــز األرايض كمــا ذكــر
األســتاذ يوســف عبدالهــادي الحبــوش يف كتابــه  2017مرجــع ســابق .عمليــة التحليــس
ليســت تمليــك لــأرايض لشــيوخ او افــراد األرسة السنوســية .بــل تخصيــص او حجــز تلك
األرايض للزوايــا إلســتصالحها الزراعــي الــذي وفــر اكتفــاء ذاتــي للزوايــا و املجتمعــات
الســكنية حولهــا كمــا ذكــرت آنــا بادانيتــي - 2010مرجــع ســابق أعــاه.
 – 96ميديتيش  2011مرجع سابق ص . 160
 – 98مادجي .س. 1997 .
Maggi. Stefano. (1997). “The Railways of Italian Africa: Economic, Social and
Strategic Features,” Journal of Transport History 3, no. 18.
الجدول مركب من معلومات ذكرت يف أماكن مختلفة يف املقال أعاله.
 – 99كريتيش  1920مرجع سابق ص .2
 – 100كرييتيش  1920مرجع سابق ص .5
 – 101كتابــات دوفرييــري التــي اعتــرت يف بــادئ األمــر مراجــع دراســة الحركــة
السنوســية مــع مطلــع القــرن العــرون واعتمــد عليهــا االيطاليــون يف بــادئ األمــر يف
جمــع املعلومــات عــن السنوســية اكتشــف الكثــر ان تلــك الكتابــات كان مبالــغ فيهــا
كثــرا وانهــا ضخمــت موقــف السنوســية من الــدول األجنبيــة واتهمــت باطال السنوســية
بأنهــا تكــره املســيحيني .كتابــات و أبحــاث املــؤرخ الفرنــي جــان لــوي تريــو قدمــت
الدالئــل عــى عــدم حقيقــة تلــك املزاعــم .راجــع املالحظــة ( )20أعــاه.
 – 102كرييتيش - 1920مرجع سابق ص . 6
 – 103كرييتيش - 1920مرجع سابق ص . 9
 – 104أدم ،و .ش .)2018( .عالقــة أعيــان ومشــايخ برقــة بالحكومــة اإليطاليــة وأثرهــا
يف بلــورة األدوار والسياســات واملواقــف .1931-1912
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مجلــة الدراســات التاريخيــة و االجتماعيــة .نواكشــوط ،موريتانيــا :جامعــة نواكشــوط.
.182 – 151 ،25
كذلك نرش يف  2016يف مجلة العلوم اإلنسانية لكلية األداب بجامعة املرج -ليبيا.
هــذه الورقــة البحثيــة تتطــرق اىل موضــوع هــام وهــو عالقــة مشــايخ برقــة بالحكومــة
اإليطاليــة األمــر الــذي اهمــل يف البحــوث األجنبيــة التــي درســتها.
 – 105ميناوي  2016مرجع سابق ص  28 – 26وكتاب ديال شيال  1822ص
Della Cella. P. (1822). Narrative of an Expedition From Tripoli in Barbary, to the
Western Frontier of Egypt, in 1817, by the Bey of Tripoli: In Letters to Dr. Viviani
of Genoa. London. UK: London, John and Arthur Arch, Cornhill.
 – 106اندرسون ( )1984ص . 332
Anderson. L. (1984). Nineteenth-Century Reform in Ottoman Libya. International Journal of Middle East Studies. 16(3). pp. 325-348.
 – 107احميدة ( )2009مرجع سابق ص .32
 – 108للمزيــد عــن منهــج و فلســفة السنوســية الدينيــة يمكــن مراجعــة كتابــي زيــادة
(  ) 1983مرجــع ســابق و شــكري ( )1948مرجــع ســابق.
 – 109ميناوي  2016مرجع سابق ص . 39
 – 110سريّا  1933مرجع سابق ص .104
 – 111العيساوي  1936مرجع سابق.
 – 112تريو  1987مرجع سابق
 – 113تريو  1987مرجع سابق.
 – 114كريستي  2016مرجع سابق ص .79
 – 115سايمون  1987مرجع سابق ص .91 – 90
 – 116سايمون  1987مرجع سابق ص .89
 – 117كلودومريو  2012مرجع سابق ص .330
 – 118كريستي  2016مرجع سابق ص . 83
 – 119بريهي سيمونا مرجع سابق ص . 255 – 254
 – 120بالدانيتي  2010مرجع سابق ص .41
 – 121كريستي  2016مرجع سابق ص .85
 – 122موســوعة الكبتــي  2013األمــر مرجــع ســابق .نجــد يف مجلــد األمــر عــدة
مراســات تصبــغ لقــب األمــر منــذ فــرة طويلــة قبــل اإلعــراف بذلــك اللقــب مــن قبــل
الســلطات اإليطاليــة.
 – 123كريستي  2016مرجع سابق ص  75 – 74و .86
املبــادئ الويلســونية هــي تلــك املبــادئ التــي اعلنهــا الرئيــس األمريكــي ودروف ويلســون
عــى مجلــس الشــيوخ األمريكــي بعيــد انتهــاء الحــرب العامليــة األوىل و ظهــور أمريــكا
كقــوة عامليــة .مــن األربعــة عــر مبــادئ التــي ذكــرت أهمهــا للمنطقــة العربيــة
املحتلــة آنــذاك و ألفريقيــا و آســيا أيضــا هــو مبــدأ حــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا و
اإلســتقالل الذاتــي و مبــادئ شــفافية املعاهــدات (حيــث غلــب عــى معاهــدات تقاســم
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افريقيــا الرسيــة).
 – 124حكومــة قطــر برقــة – نظــارة املــدارس امللوكيــة  .)1925( .مــروع الرتتيــب
املــدريس للوطنيــن املســلمني بالقطــر البنغــازي.
هــذا كتــاب املنهــج الــدرايس الــذي تأخــر اعــداده و إصــداره تحــت ارشاف الربملــان
الربقــاوي نتيجــة مفاوضــات الرجمــة و بومريــم .الكتــاب صــادر باللغتــن العربيــة و
اإليطاليــة .يظهــر بالكتــاب االهتمــام بعــدد ســاعات تدريــس اللغــة العربيــة و القــرآن
و الخــط.
 – 125جيليو  1932مرجع سابق ص .63 – 62
 – 126وير  1944ص .4
Weir, D. H. (1944). Italian Colonization Part XI in Handbook on Cyrenaica. UK:
]The Printing and Stationary Services, M.E.F [3955/6-44
 – 127غازايل  2011مرجع سابق ص .163
 – 128وير  1944مرجع سابق ص . 5
 - 129وير  1944مرجع سابق ص .5 – 4
 – 130وير  1944مرجع سابق ص .6
الجــدول مــن كتيــب الرائــد د .ويــر  – 1944أحــد الكتيبــات التــي أصدرتهــا اإلدارة
العســكرية الربيطانيــة يف برقــة لزيــادة معرفــة رجــال و موضفــي اإلدارة بربقــة و
تاريخهــا .املجموعــة تضمنــت كتيبــات عــن التاريــخ القديــم لربقــة و كتيــب عــن
الجولوجيــا واخــر عــن القبائــل وطريقــة حياتهــا و كتيــب عــن القبائــل و اختلفاتهــا
و كتيــب عــن السنوســية و كتيــب عــن الكفــرة و مجموعــة أخــرى عــن تاريــخ برقــة.
 – 131ميديتيش  2011مرجع سابق.
هــذا الكتــاب الــذي حــرره باســكايل غــازايل بــه عــر فصــول متضمنــا فصــل الخاتمــة
تقــدم دراســة مســتفيضة عــن األوقــاف يف الــدول العربيــة خاصــة و العالــم اإلســامي
عامــة و بــه الفصــل الســابع عــن األوقــاف يف برقــة و عالقتهــا باالســتيطان اإليطــايل
ملخــص لدراســة و ابحــاث األســتاذة انــا ماريــا ميديتــي.
 - 132وير  1944مرجع سابق ص .5
 – 133ميديتيش  2011مرجع سابق ص  165و .169
 - 134وير  1944مرجع سابق ص  4و غازايل  2011مرجع سابق ص .163
 - 135وير  1944مرجع سابق ص .7
 – 136للمزيــد مــن املعلومــات عــن مــروع االســتيطان بشــكل عــام و مــروع
العــرون الــف  ventimillaبشــكل خــاص يمكــن اإلطــاع عــى املراجــع التاليــة:
Cresti. F. (2011). Non Desiderare la Terra d’Altri. La colonizzazione italiani in
.Libia. Roma. Italy: Carocci Editore S.p.A
 – 137غراتسياني  1932مرجع سابق ص .134 – 17
رجعــت اىل كتــاب غراتســياني األصــي باللغــة اإليطاليــة بعــد ظهــور اختــاف كبــر بــن
الرتجمتــن العربيتــن بعــد ان بحــث فيهمــا األســتاذ يوســف عبدالهــادي الحبــوش الــذي
شــكك يف صحــة ترجمــة األســتاذ إبراهيــم بــن عامــر .لذلــك اقتنيــت كتــب غراتســياني
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األصليــة الســتة باللغــة اإليطاليــة و املتعلقــة بليبيــا.
 – 138اوتولينقي .غ. 1997 .
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جدلية هجرة ال�سيد �إدري�س ال�سنو�سي �إىل م�صر
و�أثرها على حركة املقاومة امل�سلحة يف ليبيا
د .إدريس محمد حسني

املقدمة
تتنــاول هــذه الدراســة هجــرة الســيد إدريــس الســنويس مــن برقــة عــر
الواحــات إىل مــر يف منتصــف شــهر ينايــر مــن ســنة 1923م ،ومــا كانــت لهــذه
الهجــرة مــن آثــار وتداعيــات ونتائــج عــى الحركــة الوطنيــة وخاصــة أن هــذه الهجــرة
جــاءت مــع وصــول الزعيــم اإليطــايل موســوليني وحزبــه إىل ســدة الحكــم وبلــوغ
إيطاليــا لالســتقرار الداخــي الــذي كان يحــول دون تنفيذهــا ملخططاتهــا االســتعمارية،
عــن طريــق القــوة املســلحة وتخــي عــن سياســة الهدنــة واملفاوضــات ،و يف هــذا الوقــت
بالــذات جــاءت بيعــة زعمــاء إقليــم طرابلــس للســيد إدريــس الســنويس أمــر عــى
اإلقليمــن طرابلــس وبرقــة.
ولقــد أثــارت هــذه الهجــرة جــدال ً واســعا ً لــدى عــدد مــن املؤرخــن بــن معــارض
ومنتقــد لهجــرة الســيد إدريــس إىل مــر ،وآخــر مؤيــد ومبــارك لهــذه الخطــوة ومــن
هنــا جــاء أهميــة هــذه الدراســة .
أمــا الهــدف مــن هــذه الدراســة فيمكــن معرفتــه مــن خــال تحديــد إشــكالية
الدراســة والتــي نعــر عنهــا يف شــكل التســاؤالت التاليــة:
مــا هــي دوافــع الســيد إدريــس الســنويس للهجــرة نحــو مــر؟ وهــل كانــت
هجرتــه يف هــذا الوقــت بالــذات يف صالــح الحركــة الوطنيــة أم أنهــا أثــرت ســلبا ً عليهــا؟
وهــل كانــت هجرتــه بدايــة تخليــه عــن قيــادة الحركــة الوطنيــة أم بدايــة مرحلــة جديدة
مــن الكفــاح الوطنــي ،وهــل صحيــح أن الســيد إدريــس حــاول إقنــاع الزعيــم عمــر
املختــار بالتخــي عــن املقاومــة والبقــاء يف مــر؟ أم أن الســيد إدريــس اتفــق مــع عمــر
املختــار عــى آليــة إدارة حركــة املقاومــة يف برقــة ؟ .
وهكــذا كان ســفر األمــر الســنويس إىل مــر موضــع انتقــاد مــن قبــل عــدد
كبــر مــن املؤرخــن.
أمــا عــن منهــج البحــث املتبعــة هــذه الدراســة فقــد اعتمــدت عــى املنهــج
التاريخــي القائــم عــى جمــع املــادة التاريخيــة مــن مصادرهــا األوليــة ومراجعهــا
الثانويــة املتعلقــة بموضــوع البحــث وتحليلهــا تحلي ـاً علمي ـا ً  ،هــذا إىل جانــب منهــج
البحــث التاريخــي االســردادي والــذي يقــوم عــى اســرداد الحــدث التاريخــي مــن وقــت
حدوثــه والحكــم عليــه مــن منطلــق الفــرة الزمنيــة التــي وقــع فيهــا الحــدث ،مــع
تقديــم رؤيــة نقديــة للحــدث.
وقــد اعتمــد الباحــث يف إعــداد دراســته املذكــورة عــى مجموعــة مــن الوثائــق
الهامــة مــن وثائــق املركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة وثائــق دار
الوثائــق القوميــة املرصيــة باإلضافــة إىل الرســائل العلميــة واألبحــاث والدوريــات
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واملراجــع العربيــة واألجنبيــة وهــذا التنــوع يف املصــادر عــى هــذا النحــو ســاعد عــى
وجــود رؤيــة أعمــق واشــمل لــدور إدريــس الســنويس يف الحركــة الوطنيــة .
أما الخاتمة ستتناول أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة .
هجرة �إدري�س ال�سنو�سي �إىل م�صر و�أثرها على احلركة الوطنية:
وىف عــام  1922م بايــع زعمــاء طرابلــس الســيد إدريــس الســنويس أمــرا ً عــى واليتــي
طرابلــس وبرقــة وذلــك مــن أجــل توحيــد العمــل الوطنــي يف الدفــاع عــن البــاد والجهــاد
ضــد املحتلــن.
يف الوقــت الــذي قبــل فيــه الســيد إدريــس بيعــة أهــل طرابلــس كان يعانــي
مرض ـا ً قــد ألــم بــه قبــل البيعــة بنحــو ســنتني،وقد تــوارد عليــه عــدد مــن األطبــاء
مــن عــرب وعجــم دون جــدوى ( .)1وكان الســيد إدريــس قــد كثــف اتصالــه بالحكومــة
اإلنجليزيــة بشــأن الســماح لــه بدخــول األرايض املرصيــة قاصــدا ً حمــام حلــوان
لالستشــفاء مــن مــرض جلــدي أدى إىل ضعــف وهــزل يف جســم األمــر وهــذا ثابــت يف
الوثائــق اإليطاليــة( .)2إال أن الحكومــة اإلنجليزيــة رفضــت الســماح لألمــر بالقيــام بمثــل
تلــك الزيــارة وعللــت ذلــك بــأن الوضــع الداخــي يف مــر غــر مســتقر ويف هــذا الصــدد
نشــر إىل أن عــدد مــن املؤرخــن نفــى أن يكــون األمــر إدريــس مريضـا ً عنــد ســفره إىل
مــر أنمــا كان هروب ـا ً مــن بيعــة أهــل طرابلــس( )3واملســئولية التــي ترتبــت عليهــا.
ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الســيد إدريــس قــد تباحــث مــع أعضــاء الوفــد
الطرابلــي الوضــع يف طرابلــس بــل أنــه أصــدر األوامر باتخــاذ االســتعدادات واســتنهاض
القبائــل إلرســال املســلحني وإرســالهم إىل املراكــز ،كمــا طلــب األمــر الســنويس مــن
الشــيخ أحمــد ســيف النــر وأخيــه عمــر الســفر إىل ورفلــة والعمــل عــى احتاللهــا
بــكل الوســائل وإرســال املقاتلــن مــن ورفلــة إىل خــط القتــال( ،)4كمــا بعــث األمــر
إدريــس برســالة إىل قبيلــة أوالد بوســيف يحضهــم فيهــا عــى االســتعداد لخــوض غمــار
الحــرب والقيــام بالواجــب الدينــي وحمايــة الوطــن مــن األعــداء وذكــر لهــم أنــه عــازم
عــى زيــارة إخوانــه مــن املجاهديــن يف املنطقــة الغربيــة عندمــا تُتــاح لــه الفرصــة(،)5
كمــا أنــه بعــث ابــن عمــه صفــي الديــن الســنويس محم ـاً بالذخــرة لتزويــد املنطقــة
الغربيــة وبرفقتــه عــدد مــن املجاهديــن ،ويف نفــس الصــدد نشــر إىل أن األمــر إدريــس
الســنويس بعــث برســالة إىل الســيد أحمــد املريــض رئيــس حكومــة هيئــة اإلصــاح
املركزيــة بــأن الحــرب يف برقــة واقعــة ال محالــة وأن تأخريهــا مــا هــو إال إلعــداد العــدة
لهــذه املواجهــة( )6وكان األمــر قــد دعــا أعضــاء الوفــد الطرابلــي يف أجدابيــا لالجتمــاع
مــع أعيــان برقــة لتــدارس معهــم خطــة الدفــاع ،وأســفر االجتمــاع عــى تشــكيل لجــان
مــن أجــل تجنيــد املســلمني وجبايــة الرضائــب  ،واالعتمــاد عــى مــورد الحيوانــات ،
وتشــكلت لجنــة الجبــل األخــر وأســندت رئاســتها إىل الســيد عمــر املختــار الــذي
يعــد أبــرز قــادة املقاومــة يف الجبــل األخــر ،وقــد تــم تجنيــد  400مســلح مــن الجبــل
األخــر ،أخــذت تقــوم بمهامهــا  ،كمــا تــم تشــكيل اللجنــة املركزيــة التــي رشعــت يف
التجنيــد اآلهــايل وأخــذ املتطوعــون يفــدون مــن قبائــل املغاربــة والعواقــر ( )7وأطلــق عىل
هــذه اللجنــة (هيئــة اإلصــاح الوطنيــة الليبيــة) برئاســة مختــار الغدامــي  ،مهمتهــا
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إدارة املقاومــة املســلحة يف البــاد(.)8
وممــا ســبق يتضــح لنــا أن األمــر إدريــس اضطلــع يف بدايــة األمــر بمســئوليته
اتجــاه بيعــة أهــل طرابلــس لــه  ،كمــا أنــه بــدأ فع ـاً يف تنظيــم شــؤون برقــة لدخــول
يف حــرب مــع إيطاليــا ،والحقيقــة التــي ال جــدال فيهــا أن قبــول األمــر الســنويس بيعــة
أهــل طرابلــس معناهــا قبولــه الدخــول يف حــرب مــع إيطاليــا.
ويف غضــون املباحثــات التــي كان يجريهــا الســيد إدريــس مــع وفــد حكومــة
هيئــة اإلصــاح املركزيــة خــال الشــهر األخــر مــن ســنة  1922م تلقــى إخطــار مــن
الســيد املرغنــي اإلدريــي نجــل الرشيــف اإلدريــي ،أبلغــه فيهــا أن الحكومــة املرصيــة
قــد منحتــه ترصيحــا ً بدخــول األرايض املرصيــة وأكــد لــه أنــه ســيكون يف انتظــاره يف
الســلوم الســتقباله  ،ومرافقتــه إىل القاهــرة(.)9
ويف منتصــف شــهر ينايــر مــن ســنة  1923وصــل الســيد إدريــس إىل مــر ولقد
بالغــت الحكومــة املرصيــة يف حفــاوة اســتقبال األمــر يف كل محافظــة يمــر بهــا موكبــه
 ،وعنــد وصولــه للقاهــرة حظــي باســتقباالت رســمية وشــعبية شــارك فيهــا مندوبــو
وقناصــل الــدول األجنبيــة يف مــر ،كان يف مقدمتهــم املنــدوب الســامي الربيطانــي
والســفري الفرنــي.
وكان األمــر قبــل ســفره عهــد لشــقيقه وويل عهــد اإلمــارة السنوســية الســيد
محمــد الرضــا بمنصــب (الوكيــل العــام) كمــا عــن الســيد عمــر املختــار بمنصــب
(النائــب العــام) يتــوىل األمــور السياســية والعســكرية يف برقــة وعــن عــدد مــن القــادة
لتــويل مناصــب عســكرية عــى عــدة مناطــق يف ليبيــا.
فعــن قجــة عبــد اللــه الســوداني قائــدا ً عســكريا ً ملنطقــة برقــة الحمــراء  ،وصالــح
باشــا األطيــوش منطقــة برقــة البيضــاء ،وأحمــد ســيف النــر منطقتــي رست والجفرة
 ،والســيد صفــي الديــن الســنويس منطقــة طرابلــس  ،وجعــل لــكل قيــادة مــن هــذه
القيــادات مجالــس عســكرية واستشــارية وعــدد مــن املوظفــن لتســيري دفــة األمــور
املدنيــة والعســكرية والقضائيــة واملاليــة(.)10
وهكــذا وبهــذه الطريقــة تــرك الســيد إدريــس الســنويس البــاد بعــد أن نظــم
شــؤونها اســتعدادا ً ملواصفــة القتــال ضــد العــدو.
وبوصــول الســيد إدريــس الســنويس إىل مــر تبــدأ مرحلــة جديــدة يف حياتــه
يقــول عنهــا إدريــس الســنويس  “ :كانــت تلــك الفــرة تعيســة للغايــة فقــدت أثناءهــا
الكثرييــن مــن أخلــص أصدقائــي وأنصــاري الذيــن استشــهدوا يف معــارك الجهــاد ضــد
اإليطاليــن  ،كمــا غمرنــي الحــزن الشــديد ملعانــاة أهــل برقــة  ،عقــب احتــال الكفــرة ،
دُمــر املســجد الــذي كان يضــم رفــات والــدي ونهبــت وبعثــرت محتويــات املكتبــة التــي
كان فيهــا الكثــر مــن كتبنــا ومخطوطاتنــا ومــا كان يشــد مــن أزري عــر تلــك الظــروف
العصيبــة ســوى ثقتــي باللــه وتعاطــف أصدقائنــا يف العالــم العربــي (.)11
ولقــد تعــرض إدريــس الســنويس لالنتقــاد بــل إىل حــد وصفــوه بالخيانــة
والعمالــة وإىل غــر ذلــك  ،وذلــك بدعــوى أنــه تــرك شــعبه أثنــاء منعطــف تاريخــي مهــم
وهــو بيعــة أهــل طرابلــس لــه وتوحــد برقــة وطرابلــس تحــت إمارتــه  ،وأثــرت أن أطرح
اآلراء التــي توجهــت للســيد الســنويس بالنقــد واآلراء األخــرى التــي دافعــت عنــه وأوكلــت
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موقفــه للظــروف التــي أدت إىل ســفره.
�أو ًال  :الآراء التي توجهت �إىل ال�سيد �إدري�س ال�سنو�سي بنقد:
وعــى رأس هــؤالء املــؤرخ الليبــي الطاهــر أحمــد الــزاوي والــذي تأثــر بــه كثــر
مــن املؤرخــن الليبيــن( )12الذيــن جــاءوا بعــده حيــث ذكــر الــزاوي يف كتابــه (جهــاد
األبطــال يف طرابلــس الغــرب)“ :كان لســفر الســيد إدريــس أكــر األثــر يف حــل العزائــم
ووهــن القــوى فقــد اشــتدت الحــرب عــى الطرابلســيني وكانــوا يأملــون مــن وراء هــذه
البيعــة اتفــاق الكلمــة وإعــان الســيد إدريــس الحــرب عــى الطليــان وفــاء بمعاهــدة
رست ورشوط البيعــة ، )13( “ ..كذلــك ذكــر نفــس املؤلــف الســابق يف كتابــه (الكتــاب
األبيــض يف وحــدة طرابلــس وبرقــة)“ :وكان يف أملهــم أن يقــدر الســيد إدريــس هــذا
اإلخــاص للوحــدة ويقــوم بتنفيــذ رشوط البيعــة ولكنــه لــم ينفــذ رشطـا ً واحــدا ً منهــا
ولــم يلبــث بعــد قبولهــا أن ســافر إىل مــر وتــرك البــاد يف أحــرج األوقــات  ،وكانــت
صدمــة عنيفــة خــر مــن أجلهــا الوطــن كلــه رصيعـا ً تحــت أقــدام اإليطاليــن( .)14وذكــر
أيض ـا ً نفــس املؤلــف( )15يف ص “ :31مــا لبــث بعــد وصــول كتــاب البيعــة إليــه أن تــرك
البــاد وســافر إىل مــر بحجــة أنــه مريــض .)16( ”...وذكــر مؤلــف آخــر “ :قــرر إدريــس
تخلصــا ً مــن املــأزق الــذي وضعتــه فيــه البيعــة ومــا قــد تجــره عليــه مــن غضــب
اإليطاليــن أن ينجــو بنفســه إىل مــر )17( ”...وســار عــى نفــس املنــوال مؤلــف آخــر
بقولــه “ادعــى إدريــس ســوء صحتــه حــن واجهتــه هــذه املعضلــة يف بواكــر ســنة
 1922م إال أن الســلطات اإليطاليــة لــم تســمح لــه بزيــارة مــر.)18( ”...
وتجــدر اإلشــارة إىل أن األمــر الســنويس تعــرض أيضــا ً النتقــاد مــن بعــض
املصــادر وذلــك عنــد زيــارة عمــر املختــار للســيد إدريــس يف مــر طلــب منــه إمــداد
املجاهديــن باملســاعدات (باملــال والســاح) إال أن األمــر رفــض إمــداد عمــر املختــار
بــيء وقــال لــه ال فائــدة تُرجــى مــن مواصلــة الجهــاد وأشــار عليهــم بالذهــاب إىل
أخيــه الحســن الرضــا يف برقــة( .)19وهكــذا كان ســفر األمــر الســنويس إىل مــر موضــع
انتقــاد مــن قبــل عــدد كبــر مــن املؤرخــن بســبب موقفــه مــن بيعــة أهــل طرابلــس له
وكذلــك موقفــه يف مواصلــة املقاومــة بــل لــم يقــف االتهــام إىل هــذا الحــد بــل أنــه اتهــم
بأنــه وراء محاولــة إقنــاع عمــر املختــار يف التخــي عــن املقاومــة والبقــاء يف مــر(.)20
ثاني ًا  :الآراء التي دافعت عن الأمري �إدري�س ال�سنو�سي:
والتــي أوعــزت أســباب ســفر األمــر إىل مرضه وعــى رأس هــؤالء املــؤرخ الطيب األشــهب
 ،حيــث قــال يف كتابــه (برقــة العربيــة) “ :كان ســمو األمــر يشــكو شــدة وطــأة املــرض
الــذي أضنــاه وســلبه جمــال طلعتــه وأضعــف قوتــه فقــرر األطبــاء أن يســافر ســموه
إىل مــر ليتــوىل عالجــه هنــاك( )...ورجــاه كبــار األمــة أن يجيــب اقــراح األطبــاء()...
وقــد ألــح عليــه رجــال حكومتــه بذلــك( .)21وذكــر األشــهب يف كتــاب آخــر لــه “ :يف أواخــر
ســنة  1922م اشــتدت وطــأة املــرض بعاهــل البــاد ســمو األمــر املعظــم  ،وتقرر ســفره
إىل مــر طلبـا ً للعــاج املــزدوج  ،عــاج املــرض الــذي ألــم بصحتــه الغاليــة والســيما وأن
اإلشــاعات قــد تــرددت بصــورة تجعــل يقينـا ً وهــي أن بعــض الطليــان قــد أقــدم بــدس
الســم لســمو األمــر  ،وعــاج املوقــف الســيايس يف ليبيــا وعــرض قضيتهــا عــى رجــاالت
العــرب واملســلمني وعــى الصحافــة العربيــة “ (.)22
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ومــن املؤرخــن الذيــن أيــدوا قــول مــرض األمــر هــو ســبب ســفره الســيد محمــد
األخــر العيســاوي العالــم باألزهــر الرشيــف حيــث قــال “ :ونقــول إن الســيد إدريــس
مــا جــاء ملــر إال لالستشــفاء مــن مرضــه الــذي ألــم بــه ،ومــن جملــة األطبــاء الذيــن
عاينــوه وشــخصوا مرضــه وقــرروا لــه الــدواء الدكتــور بــال النمســاوي والدكتــور
محمــد عبــد الوهــاب . )23( ”....كذلــك ســاند هــذا الــرأي املــؤرخ أمــن ســعيد يف كتابــه
(الدولــة العربيــة املتحــدة) وهــو يعــد مــن املصــادر املهمــة و األوليــة الصــادرة ســنة
 1938م حيــث قــال “ :واشــتد املــرض بعــد رجــوع الوفــد عــى الســيد إدريــس فلــزم
رسيــره وتلقــى يف تلــك األثنــاء خــرا ً  ،بــأن صديقــه الســيد املرغنــي اإلدريــي وصــل
الســلوم مــن أجــل اســتقباله ومرافقتــه إىل القاهــرة( )...وكان اإليطاليــون يعارضــون
أشــد املعارضــة  ،يف دخولــه إىل مــر “.
ثــم يذكــر املــؤرخ ســبب آخــر لســفر األمــر حيــث قــال “ :والبــد لنــا مــن القــول أنــه
كانــت للســيد إدريــس غايــة أخــرى مــن قدومــه إىل مــر غــر التــداوي – وكان املــرض
قــد بــرح بــه وأذاب عافيتــه حتــى يئــس بعــض األطبــاء مــن شــفائه  ،فقــد كان يرجــو
أن يوفــق لحمــل عظمــاء املرصيــن وكبارهــم وأمرائهــم عــى مــد يــد املســاعدة إلخوانهم
الربقاويــن والطرابلســيني “( ، )24أمــا املــؤرخ محمــد فــؤاد شــكري يؤكــد أن اإليطاليــن
حاولــوا التخلــص مــن ســمو األمــر ويقــول يف ذلــك  “ :قــد حاولــوا التخلــص مــن األمــر
بشــتى الطــرق ثــم لــم يحجمــوا عــن ســلوك أشــد هــذه الطــرق نذالــة وجبن ـا ً عندمــا
اســتطاع وكالؤهــم أن يدســوا الســم للســيد  ،فقــد مــرض الســيد يف عــام  1920م()...
فقــد حــال الطليــان دون ســفره ثــم أرصوا عــى أن يعالجــوه هــم بأنفســهم ولكنهــم
بــدل مــن أن يعالجــوه ســموه “ ( . )25ويذكــر شــكري أيضـا ً أن عبــد الرحمــن عــزام علــم
مــن أحــد الضبــاط اإليطاليــن أن الحكومــة اإليطاليــة كانــت تنــوي الخــاص مــن األمــر
بــدس الســم ( )26فيمــا يتناولــه مــن عقاقــر  ،وأنــه أرســل أحــد املجاهديــن حتــى يبلــغ
الســيد إدريــس بذلــك(.)27
وتؤكــد املصــادر التــي لدينــا مــن الوثائــق اإليطاليــة محاولــة الحكومــة
اإليطاليــة اغتيــال الســيد إدريــس عــن طريــق الطبيــب املكلــف بعالجــه  ،حيــث جــاء
يف نــص إحــدى الوثائــق رســالة مــن الدكتــور (لويجــي) إىل أحــد الضابــط اإليطاليــن
جــاء فيهــا “ :أتــرف أن أحيطكــم علمـا ً بأنــي لــم أقــم بعــد مجــزة البياضــة ( )28بقتــل
إدريــس ألنــي لــم أســتطيع ولكنــي انقطعــت عــن معالجتــه )29( ”...كمــا أن مســألة
مرضــه كانــت مؤكــدة ومحاولــة الســيد إدريــس الســفر إىل مــر و إلحاحــه عليــه
كانــت قبــل قبولــه بيعــة أهــل طرابلــس لــه(.)30
أمــا وجهــة نظــر الــرأي الثانــي حــول قــدوم عمــر املختــار ملــر قــال أصحــاب
هــذا الــرأي أن الســيد عمــر املختــار حصــل عــى كل مــا يريــده مــن الســيد إدريــس
ولــم يقطــع عالقتــه بــه طــوال فــرة النضــال املســلح  ،ويقــول املــؤرخ املــري محمــد
فــؤاد شــكري  “ :تــم االتفــاق بــن األمــر إدريــس وعمــر املختــار عــى تفاصيــل الخطــة
التــي يجــب أن يتبعهــا املجاهــدون ضــد العــدو الغاشــم املعتــدي عــى أســاس تشــكيل
املعســكرات واختيــار القيــادة الصالحــة لهــذه األدوار ،وأن تضــل القيــادة العليــا مــن
نصيــب عمــر املختــار نفســه  ،وزوده األمــر بكتــاب إىل الســيد الرضــاء بهــذا املعنــى
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 ،وتــم االتفــاق عــى أن يبقــى األمــر يف مــر ليقــود العمــل الســيايس  ،ويــرف عــى
إمــداد املجاهديــن بــكل املســاعدات املمكنــة مــن مــر  ،ويرســل اإلرشــادات والتعليمــات
الالزمــة إىل عمــر املختــار يف الجبــل واتفــق أن يكــون الحــاج التواتــي الربعــي الوســيط
بــن األمــر وقائــد الجهــاد “(.)31
ويقــول املــؤرخ الليبــي محمــد األخــر العســاوي عــن نفــس املســألة ســالفة
الذكــر “ :ولقــد علمــت بعــد ذلــك علمـا ً ليــس بالظــن أن الســيد عمــر املختــار جــاء ملــر
ليأتمــر بأمــر مــن ال تســعه مخالفتــه وعــاد مــزودا ً بمــا أراد وهــذه هــذه الحقيقــة و بها
نكتفــي “ .ويذكــر أيضـا ً املــؤرخ أمــن ســعيد حــول هــذه املســألة مــا يــي “ :ووصــل يف
تلــك األثنــاء (ســنة  1923م) إىل القاهــرة الســيد عمــر املختــار لالجتمــاع باألمــر محمــد
إدريــس و اطلعــه عــى الحالــة بعــد ســفره وتلقــي تعليماتــه ...وأن هنــاك أمريــن ال ثالث
لهمــا فإمــا املقاومــة وإمــا التســليم بــدون قيــد وال رشط .فاتفقــا عــى األخــذ بالشــق
األول فعــاد الســيد عمــر إىل برقــة ليقــود املقاومــة الجديــدة ويتخــذ مــا يــراه الزمـا ً مــن
التدابــر بعدمــا تــزود باملــال والتعليمــات “(.)32
واآلن علينــا أن نضــع الرأيــن املختلفــن عــى بســاط النقــد والتحليــل ونحــاول
بقــدر املســتطاع الوصــول إىل رأي موضوعــي بعيــدا ً عــن التحيــز ألحــد هذيــن الرأيــن
مبتدئــن بالــرأي األول الــذي يــرى أن األمــر تــرك البــاد وتخــى عــن مســئولياته ممــا
أوقــع البــاد يف حــرج كبــر.
ونقــول وباللــه التوفيــق إن خــروج األمــر إدريــس الســنويس يف هــذا الوقــت
بالــذات بالتأكيــد كان لــه األثــر الســلبي عــى حركــة املقاومــة يف البــاد  ،ولكــن الــيء
الــذي ال يمكــن للمطلــع إنــكاره هــو إن إقليــم طرابلــس كان عــى وشــك الســقوط ســواء
كان األمــر بقــي يف البــاد أو خــرج ،وأن أســباب ســقوطه كانــت عديــدة نذكــر منهــا
عــزم إيطاليــا األكيــد عــى الســيطرة عــى البــاد وحكمهــا بطريقــة مبــارشة وخاصــة
بعــد وصــول موســوليني وحزبــه إىل ســدة الحكــم ووصــول إيطاليــا لالســتقرار الداخــي
الــذي كان يحــول دون تنفيــذ إيطاليــا ملخططاتهــا االســتعمارية  ،األمــر الثانــي الــذي
ســارع يف ســقوط إقليــم طرابلــس عــدم وجــود قيــادة موحــدة يلتــف حولهــا أهــل
طرابلــس وزعمائهــم مثلمــا يف واليــة برقــة الذيــن التفــوا حــول السنوســية وزعيمهــا
إدريــس الســنويس واإلخــوان السنوســيني بعدمــا تــرك إدريــس برقــة وســافر إىل مــر ،
األمــر الثالــث هــو الــراع الــذي كان دائــر حــول مناطــق النفــوذ بــن زعمــاء طرابلــس
( )33أو رصاع زعمــاء طرابلــس مــع السنوســية مثلمــا يف حالــة (رمضــان الســويحيل
،وصفــي الديــن الســنويس).
كل هــذه األمــور ســالفة الذكــر كانــت لهــا األثــر املبــارش يف إنهــاء املقاومــة
يف إقليــم طرابلــس كمــا ال يفوتنــا أن نذكــر أن الســيد إدريــس الســنويس قــد بعــث ابــن
عمــه صفــي الديــن إىل طرابلــس ليتــوىل قيــادة املقاومــة هنــاك عــى الرغــم مــن أن
وصولــه كان متأخــرا ً فقــد حــاول جهــده ولكــن رسعــان مــا انفــض عنــه عــدد مــن
زعمــاء طرابلــس ممــا اضطــره يف النهايــة إىل االنســحاب وبالتــايل ســقوط طرابلــس يف
أيــدي اإليطاليــن.
أمــا عــن ســفر األمــر إدريــس الســنويس إىل مــر فــرى الباحــث أن املــرض
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لــم يكــن الدافــع الوحيــد وراء ســفره فمــرض الســيد إدريــس مؤكــد ال جــدال فيــه
إال أن الســيد إدريــس وبمــا عرفــه عنــه مــن بُعــد نظــره وحنكتــه السياســية أدرك أن
اإليطاليــن يضمــرون لــه رشا ً وأن املعاهــدات التــي وقعهــا اإليطاليــن أنمــا كانــت كســبا ً
للوقــت ولــم يكونــوا صادقــن فيهــا فأثــر أن ينســحب وأن يبحــث عــن طريــق آخــر
ملواصلــة نضالــه الســيايس وكانــت عينــه عــى اإلنجليــز يف مــر والحكومــة املرصيــة
لعلــه يحصــل عــى الدعــم الــذي ينشــده  ،بعدمــا تيقــن لــه أن املواجهــة املســلحة مــع
إيطاليــا غــر متكافئــة وأنهــا لــن تســتمر طويـاً لذلــك نــراه يعهــد باألعمــال العســكرية
يف برقــة لعمــر املختــار يف طرابلــس لصفــي الديــن الســنويس  ،وعهــد باملســائل الدينيــة
ومــا يتعلــق بالسنوســية إىل أخيــه الســيد محمــد الرضــا.
وهكــذا رتــب األمــر الســنويس كل األمــور املدنيــة والعســكرية يف برقــة وهاجــر
إىل مــر  ،وبهــذا اســتطاع إدريــس الســنويس أن يفلــت مــن قبضــة اإليطاليــن الذيــن
لــم يعلمــوا أي يشء عــن ســفره إال بعــد وصولــه إىل مــر.
والســؤال هنــا  :مــاذا كان يمكــن أن يقــدم الســيد إدريــس الســنويس لــو أنــه
بقــي يف البــاد؟ ولإلجابــة عــى هــذا الســؤال يقــول (دي كانــدول) “ :فلــو أن الســيد /
إدريــس أرص عــى البقــاء داخــل ليبيــا يف ذلــك الوقــت لكانــوا قبضــوا عليــه حتمـا ً رهــن
االعتقــال الفــوري يف إيطاليــا ذاتهــا  ،وهــو مــن ناحيــة أخــرى لــم يكــن مؤهـاً لقيــادة
حــرب يف امليــدان  ،أنمــا كان بطبيعتــه رجــل ديــن مســاملا ً عــى شــاكلة جــده وأبيــه “(.)34
وهــو يقصــد أنــه كان رجــل سياســة وديــن ولــم يكــن قائــدا ً عســكريا ً يديــر املعــارك يف
امليــدان وهــذا مــا أكــده املــؤرخ اإلنجليــزي إيفانــز بريتشــارد حيــث قــال عنــه “ :ويتضح
مــن الــدور الــذي لعبــه الســيد إدريــس يف األحــداث التــي أدت إىل الهدنــة  ،ثــم خــال فــرة
الهدنــة نفســها  ،أنــه رجــل داهيــة وذو محاكمــة سياســية ســليمة  ،وال يمكــن إنــكار
كونــه دبلوماســيا ً ال يســر غــوره “.
وهكــذا يتضــح لنــا أن أهميــة الســيد إدريــس الســنويس ودوره يف الحركــة
الوطنيــة يف ليبيــا كانــت خــال هــذه الفــرة سياســيا ً بحــت ولــم يكــن عســكرياً .ويؤيــد
هــذا القــول مــا ذهــب إليــه الســيايس اإلنجليــزي دي كانــدول حيــث قــال “ :كانــت
أهميتــه القصــوى بالنســبة لليبيــن تكمــن يف ســعة نفــوذه وهيبتــه يف العالــم العربــي
كزعيــم للحركــة السنوســية العظيمــة وقدرتــه عــى إثــارة مشــاعر الــوالء الخالــص يف
نفــوس أتباعهــا ،وحنكتــه يف أســاليب التفــاوض الســيايس وخربتــه بالقضايــا الدوليــة
“ ثــم يضيــف قائ ـاً “ :والربقاويــن عموم ـا ً لــم يخالجهــم أدنــى شــك يف صــواب قــراره
باإلفــات مــن قبضــة الفاشســت ألن إبعــاده إىل إيطاليــا كان مــن شــأنه أن يســبب
انهيــار التنظيــم الســنويس ورسعــة إخضــاع برقــة ودمجهــا بالكامــل ضمــن مضمومــة
املســتعمرات اإليطاليــة الفعليــة  ،عــى حــن أن وجــوده يف مــر عــى مقربــة منهــم ظــل
مصــدر تشــجيع متواصــل للربقاويــن يســتحث روح املقاومــة يف البــاد ويبعــث اآلمــال يف
حتميــة التحــرر النهائــي يف نــر االســتعمار.
أمــا عــن اآلراء التــي تناولــت زيــارة عمــر املختــار للســيد إدريــس يف القاهــرة
ومــا دار بينهــم مــن حديــث فالــرأي األول اتهــم الســيد إدريــس بالخيانــة والتخــي
عــن دوره الوطنــي بــل لــم يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد  ،بــل أنهــم اتهمــوه بمحاولــة
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التأثــر عــى عمــر املختــار يف البقــاء يف مــر وتــرك الجهــاد .أمــا الــرأي الثانــي دافــع
عــن الســيد إدريــس الســنويس وأنــه اتفــق مــع الســيد عمــر املختــار يف تنظيــم حركــة
الجهــاد يف برقــة عــى أن دور إدريــس هــو إمــداد حركــة الجهــاد بمــا تحتاجــه مــن
الدعــم الســيايس والعســكري واملــادي.
وإذا مــا ألقينــا النظــر حــول هــذه القضيــة فحقيقــة نســتطيع أن نقــول أن
الــرأي الثانــي القائــل بــأن إدريــس الســنويس اتفــق مــع عمــر املختــار عــى آليــة إدارة
حركــة املقاومــة يف برقــة هــو األقــرب للصــواب وذلــك لعــدة أســباب منهــا التحامــل
الواضــح مــن املــؤرخ الطاهــر الــزاوي عــى الســيد إدريــس الســنويس .ولعــل مرجــع
ذلــك مــن وجهــة نظــر الــزاوي هــو ســفر إدريــس الســنويس إىل مــر ممــا أدى إىل
انتهــاء املقاومــة يف طرابلــس وســقوطها يف أيــدي اإليطاليــن  ،والحقيقــة لــو بقي الســيد
إدريــس الســنويس يف ليبيــا مــا كان يصمــد إقليــم طرابلــس أكثــر ممــا صمــد  ،ومهمــا
يكــن مــن أمــر فــإن املــؤرخ طاهــر الــزاوي لــم يــرك فرصــة ذكــر فيهــا الســيد إدريــس
يف مؤلفاتــه وخاصــة كتابــه (عمــر املختــار) إال وتعــرض فيهــا للســيد بمــا يظهــره
بمظهــر الخائــن لوطنــه  ،والبائــع لدينــه ،ولعــل دافعــه كان واضحـا ً وجليـا ً خاصــة إذا
مــا علمنــا ان الشــيخ طاهــر أحمــد الــزاوي كان خصمـا ً سياســيا لــدودا ً للســيد إدريــس
الســنويس ،لذلــك كان عــى كل مــؤرخ موضوعــي أن يأخــذ ذلــك يف الحســبان .
كمــا أننــا يف الوقــت نفســه ال نعتمــد عــى رأي املــؤرخ الطيــب األشــهب وحــده
يف القطــع يف مثــل هــذه املســألة الشــديدة الحساســية لكونــه محســوبا ً عــى السنوســية
وأيض ـا ً إلطرائــه ومديحــه املبالــغ فيــه للعائلــة السنوســية وللســيد إدريــس خصوص ـا ً
 ،وهــذا أبــدا ً ال ينفــي أن املــؤرخ الليبــي الطيــب األشــهب غــر جديــر بالثقــة بــل عــى
العكــس تمامـا ً فهــو يعــد مــن أفضــل مــن أرخ عــن هــذه الفــرة لكونــه مــن املعارصيــن
لهــذه األحــداث واألهــم مــن ذلــك لكونــه مــن ســكان برقــة وهــذا مــا يميــزه عــن زميلــه
املــؤرخ الطاهــر أحمــد الــزاوي الــذي هــو مــن ســكان إقليــم طرابلــس وهــذا مــا جعــل
األشــهب يــروي أدق التفاصيــل عــن هــذه األحــداث وال يخطــئ يف أســماء العلــم املتعلقــة
بهــذه األحــداث.
أمــا عــن ســبب ميلنــا للقــول الــذي يــرى أن الســيد إدريــس اتفــق مــع الســيد
عمــر املختــار عــى إدارة حركــة املقاومــة يف برقــة هــو اســتمرار إخــاص الســيد عمــر
املختــار والــوالء للســيد إدريــس وهــذا مــا يؤكــده الجنــرال “رودلفــو غراســياني) عندمــا
قــال “ :وخصمنــا الــذي ال يقهــر ،القائــد املاهــر ،والخــادم األمــن للســيد إدريــس كان
قلــب الثــورة الربقاويــة النابــض وروحهــا “ .وهــذه شــهادة خصــم عمــر املختــار اللــدود
يؤكــد عــى والء عمــر املختــار وهــذه الشــهادة ال تقبــل التجريــح  ،وخاصــة إذا مــا علمنــا
أن غراســياني عــن ســنة  1930م نائــب وايل برقــة بعدمــا كان يف فــزان أي أنــه جــاء
متأخــرا ً لســاحة القتــال يف برقــة وتكــون لديــه هــذا االنطبــاع(.)35
كمــا يؤكــد الــرأي الســابق ومــا ذكــره شــكري يف أثنــاء زيــارة عمــر املختــار
للســيد إدريــس يف مــر وذلــك عندمــا حــاول أبنــاء عمومــه عمــر املختــار املقيمــن
يف مــر زيارتــه فلــم يــأذن لهــم ألنهــم لــم يســعوا لزيــارة األمــر إدريــس الســنويس
وقــال لهــم  “ :وكيــف تظهــرون إىل العنايــة وتحــرون ملقابلتــي وأنتــم الذيــن تركتكــم
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شــيخي الــذي هــو ويل نعمتــي وســبب خــري  ،ومــا قــد فعلتــم ذلــك فإنــي ال أســمح
لكــم بمقابلتــي وال عالقــة مــن اآلن بينــي وبينكــم “(.)36
كمــا ثبــت مــن خــال الوثائــق اإليطاليــة أن عالقــة الســيد إدريــس لــم تنقطــع
مــع عمــر املختــار واملجاهديــن يف برقــة حتــى بعــد استشــهاد عمــر املختــار ســنة
 1931م ،بــل أن الســيد عمــر املختــار اتفــق مــع األمــر إدريــس الســنويس قبــل رحيلــه
مــن مــر إىل برقــة عــى أن يكــون الحــاج التواتــي الربعــي هــو حلقــة الوصــل بــن
الطرفــن( .)37كذلــك تؤكــد الوثائــق اإليطاليــة هــذا االتصــال يف التقريــر الــذي بعثتــه
املفوضيــة اإليطاليــة بالقاهــرة لحكومتهــا برومــا بــأن الليبــي عبد الــرزاق املحجــوب كان
يســتعمله الســيد إدريــس كحامــل للربيــد بينــه وبــن الســيد عمــر املختــار(.)38
ولعــل مــا يؤكــد والء الســيد عمــر املختــار لألمــر الســنويس هــو إرساره عــى
اتصــال الحكومــة اإليطاليــة بالســيد إدريــس يف مــر إذا كانــت فعـاً تريــد عقــد صلــح
مــع املجاهديــن يف برقــة وكان ذلــك ســنة  ، )39(1929كمــا تفيــد بعــض املصــادر أن
الحكومــة اإليطاليــة أرادت عــن طريــق وزيرهــا يف مــر االتفــاق مــع الســيد إدريــس
ولكنهــم لــم يصلــوا معــه إىل أي اتفــاق( ،)40وهــذا دليــل آخــر عــى أن الســيد إدريــس
كانــت تربطــه عالقــة قويــة مــع املجاهديــن يف برقــة كمــا أنــه لــه ســلطة عليهــم ،
وهــذا مــا دفــع اإليطاليــن لالتصــال بالســيد إدريــس يف مــر.
كذلــك تفيــد التقاريــر اإليطاليــة الــواردة مــن مــر عــى مــدى خطــورة الســيد
إدريــس يف نظرهــم وعــى عالقتــه باملقاومــة حيــث جــاء يف إحــدى املذكــرات  ...“ :فمــن
الــازم االعــراف أيض ـا ً بــأن الســنويس ســيبقى دائم ـا ً خصم ـا ً عنيــدا ً وهــو شــخصية
كبــرة جــدا ً يف الــرق جملــة  ،حيــث جماعــات السنوســيون يف كل مــكان “ ثــم يضيــف
نفــس املصــدر قائ ـاً “ أنــه بوجــود الســنويس يف البيــت تحيــط بــه الضمانــات الجيــدة
أفضــل مــن وجــوده يف الخــارج بــن املتعصبــن حــرا ً يتــوىل توجيــه معارضــة متواليــة
مــع حصولــه عــى املســاعدات “( ، )41ويف نفــس هــذا الصــدد بعــث الســيد إدريــس
برقيــة إىل عمــر املختــار شــهر أغســطس  1929م يؤكــد لــه أنــه الزعيــم الوحيــد لــأرسة
السنوســية وأن ال يأخــذ بأمــر كل مــن الرضــا الســنويس وابنــه الحســن بعــد مــا تأكــد
لــه أن هذيــن األخرييــن تعمــا مــع إيطاليــا وأنــه عــن الســيد عمــر املختــار ممثــاً
وحيــدا ً لــه يف برقــة( ، “ )42كمــا قــال يف حقــه الجنــرال غراســياني ”:إذا أردنــا أن نقــي
مــرة وحــدة عــى العصيــان يجــب ان يغيــب إدريــس مــن عالــم الوجــود فــإذا مــات هــو
مــات معــه التمــرد والعصيــان ،ويجــب لتحقيــق هــذا أن نضغــط عــى مــر حتــى
تســلمه لنــا و ان نقــي املهمــة وراء ســتار” (.)43
كذلــك تؤكــد املصــادر اإليطاليــة إن إدريــس بعــث برســالة إىل عمــر املختــار بتاريــخ /23
 1929 /9م ومضمونهــا  “ :إن الــذي يبــدو هــو أن إدريــس قــد علــم بالضبــط بالخالفــات
التــي قامــت حــول تســليم الســاح وتصفيــة ( األدوار) فأرســل يــويص بالوفــاق واالتحاد
 ،وبإبقــاء األدوار ملتحمــة مهمــا كان األمــر “ (.)44
كذلــك تؤكــد نفــس املصــادر أن الســيد إدريــس جــاءه بريــده (املعتــاد) عبــد ربــه
بومقــدوده برســائل مــن عمــر املختــار الــذي ســأل الســيد إدريــس مــاذا يفعــل باألرسى
اإليطاليــن الذيــن عنــده فأجابــه الســيد إدريــس أن يحتفــظ بهــم كورقــة ضغــط
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عــى الحكومــة اإليطاليــة انتظــارا ً للمفاوضــات( .)45كمــا تفيــد التقاريــر الصــادرة مــن
املفوضيــة اإليطاليــة بالقاهــرة أن الســيد إدريــس كان يدعــم املقاتلــن بالجبــل األخــر
بالســاح والتمويــن حيــث قــال التقريــر“ :أمــا األكيــد فهــو أن الســيد إدريــس قــد كتــب
أخــرا ً إىل الكفــرة يطلــب أن يتــم مــا أمكــن إرســال الرجــال  ،والتمويــن ،والذخــرة إىل
مرتفعــات الجبــل األخــر وأن الدفعــة مــن املســلحني والذخــرة مــن الكفــرة قــد تــم
وصولهــا باهتمــام عبــد اللــه عمــر أخ املجاهــد الفضــل بوعمــر”(.)46
كذلــك يجــب أن نشــر إىل أن جميــع رســائل عمــر املختــار كانــت تذيــل بتوقيــع
نائــب القائــد العــام أي أنــه نائــب القائــد العــام إدريــس الســنويس  ،كمــا يوضــح ذلــك
مــن الرســائل التــي وجــدت يف شــنطة عمــر املختــار عندمــا قبــض عليــه اإليطاليــون .
ومــن الجديــر باملالحظــة أن آخــر الرســائل التــي بعــث بهــا عمــر املختــار إىل
الســيد إدريــس كانــت تحمــل تذمــرا ً واضح ـا ً مــن الســيد عمــر املختــار تجــاه األمــر
الســنويس بســبب تقصــره يف دعــم املجاهديــن يف الجبــل األخــر جــاء يف إحداهمــا مــا
يــي“ :إن رغبتــي الشــديدة أن تعلــم عمنــا(( )47يعنــي إدريــس الســنويس) أنــه أُرســل لنــا
مــع (ســليمان الغمــاري ) بعــض الــيء (يعنــي بعــض النقــود) وكذلــك بعــض الكميــة
مــن الكاكاويــة (يعنــي الفــول الســوداني) قــل لــه إننــا لســنا يف حاجــة إىل الكاكاويــة
وغريهــا مــن األشــياء التافهــة وإنمــا نحــن يف حاجــة إىل مــواد غذائيــة وأســلحة إىل
املجاهديــن املســاكني ”...وكان تاريــخ هــذه الرســالة  22أغســطس  1931م أي قبــل
القبــض عــى عمــر املختــار بأيــام قليلــة وبنفــس هــذا التاريــخ بعــث عمــر املختــار
رســالة أخــرى تقــول “ :إن هــذا العــذاب الــذي نعانيــه كلــه يف ســبيل الديــن والوطــن ،
ولكــن هــذا العــذاب وهــو التــرد الــذي تحملنــاه قــد بلــغ ذروتــه العليــا وهــذا واجبنــا”
ثــم يضيــف قائـاً “ :وقــد قمنــا بــه بــكل أمانــة وإخــاص وهــذه الواجبــات يجــب عــى
اآلخريــن أن يقومــوا ببعــض منهــا ولــو كلفهــم بيــع مــا يملكــون  ،وهــذه األعمــال تأتــي
مــن األخرييــن ملــاذا لــم تكــن مــن ذوي األمــر (يقصــد العائلــة السنوســية) الذيــن لــم
يهتمــوا بــأي يشء .بلغــوا العــم بهــذا (يقصــد إدريــس الســنويس) وقولــوا لــه عندمــا
تنهــزم القــوة املغلــوب معــذور “(.)48
كمــا أود أن أشــر إىل أن قائــد املقاومــة بعــد استشــهاد عمــر املختــار (يوســف
بورحيــل ) ســار عــى منــوال عمــر املختــار يف الــوالء للســيد إدريــس الســنويس فبعــث لــه
برســالة جــاء يف نصهــا“ :إىل ســيادة عمنــا الكبــر (يعنــي إدريــس الســنويس) يحفظــه
اللــه ويرعــاه ويطــول يف عمــره يف الخــر ،بعــد الســام تقبيــل أياديكــم الكــرام ..ســيدي:
إن الراعــي الــذي كان يقــود الحركــة الثوريــة مــات ونفــذ فيــه أمــر اللــه وأرجــو مــن
ســيادتكم عندمــا تســتلموا رســالتي هــذه أن تختــاروا مــن يقــوم مقامــه لكــي يتســلم
مقاليــد األمــور “ وذيــل رســالته بتوقيعــه (عبدكــم) يوســف بورحيــل (.)49
وعــى أيــة حــال يجــب التأكيــد عــى أن (جهــاز االســتخبارات الفــايش) حــاول
خــال الفــرة ( 1932_1923م) خنــق املقاومــة املســلحة يف برقــة مــن خــال منــع
وصــول أيــة مســاعدات ومــواد تموينيــة فضـاً عــن األســلحة والذخائــر للمجاهديــن يف
برقــة(.)50
ومــن كل مــا ســبق يتضــح لنــا أن عالقــة الســيد عمــر املختــار باألمــر إدريــس
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لــم تنقطــع وأن والء عمــر املختــار كان مســتمرا ً كذلــك اســتمروا املجاهديــن لــه بعــد
استشــهاد شــيخ الشــهداء عمــر املختــار وهــذا يؤكــد لنــا أن الســيد إدريــس الســنويس
كان عــى تواصــل مســتمر مــع حركــة الجهــاد يف برقــة بــل كان الزعيــم الروحــي لهــم
ومنــه يســتمدون التعليمــات والدعــم املــادي وهــذا مــا أكدتــه املصــادر اإليطاليــة التــي
كانــت تراقــب كل تحــركات إدريــس الســنويس ونجــد ذلــك واضح ـا ً يف إحــدى التقاريــر
االســتخبارية اإليطاليــة األوليــة تقــول فــإن األمــر محمــد إدريــس لديــه مــن أمــوال
طائلــة باملصــارف املرصيــة كان ينفــق منهــا عــى تحريــض الثــورة يف ليبيــا “(.)51
والســؤال هنــا مــا الــذي يدفــع الزعيــم عمــر املختــار واملجاهديــن معــه يف برقــة
عــى الــوالء املســتمر للســيد إدريــس الســنويس إذا كان هــو تخــا عــن برقــة وهــرب
إىل مــر كمــا تــروج الكثــر مــن املصــادر ألــم يكــن عمــر املختــار قــادرا ً عــى إدارة
املجاهديــن خاصــة أنــه وجــد يف قبائــل برقــة إرصار عــى مواصلــة القتــال  ،كذلــك ال
نســتبعد أن الســيد إدريــس قــر يف تقديــم العــون الــازم لحركــة املقاومــة يف برقــة يف
الســنوات األخــرة مــن املقاومــة املســلحة  ،ولعــل مرجــع ذلــك هــو األســاك الشــائكة
التــي امتــدت عــى طــول ( 300كــم) عــى الحــدود مــع مــر  ،باإلضافــة إىل نشــاط
االســتخبارات اإليطاليــة  ،ولكــن هــذا ال ينفــي أبــدا ً دور الســيد إدريــس الوطنــي تجــاه
حركــة املقاومــة.
ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن املقاومــة يف الجبــل األخــر (برقــة) اضمحلــت
بعــد إعــدام البطــل الشــهيد عمــر املختــار يف  1931 /9 /16م وانتهــت تمامـا ً بعــد وقــوع
آخــر معركــة قــرب زاويــة (أم رقبــة) عــى الحــدود املرصيــة الليبيــة يف  19ديســمرب
 1931وأعلنــت إيطاليــا انتهــاء املقاومــة يف ينايــر  1932م  ،هكــذا وبعــد إنهــاء املقاومــة
املســلحة يف ليبيــا رشعــت الســلطات اإليطاليــة يف مــر بإقنــاع الزعمــاء الليبيــن
املوجوديــن عــى األرايض املرصيــة بالعــودة إىل ديارهــم فوافــق عــدد مــن الزعمــاء بمــا
فيهــم أفــراد العائلــة السنوســية إال أن الســيد إدريــس رفــض العــودة حتــى يبقــى حــرا ً
طليق ـا ً بعيــدا ً عــن ســيطرة اإليطاليــن وكانــت غايــة إيطاليــا مــن ذلــك منــع هــؤالء
الزعمــاء مــن ممارســة أي أنشــطة سياســية تــر إيطاليــا وممارســتها االســتعمارية يف
ليبيــا(.)52
وبعــد إنهــاء املقاومــة املســلحة أخــذ األمــر إدريــس الســنويس يعمــل عــى
تعريــف الــرأي العــام العربــي واإلســامي بالقضيــة الليبيــة وكان يدعــم يف جمعيــة
الدفــاع الربقــاوي الطرابلــي التــي كانــت تأسســت يف ســنة 1928م يف الشــام والتــي
كانــت تهــدف إىل كشــف أعمــال إيطاليــا وفظائعهــم يف ليبيــا باإلضافــة إىل إقامــة حكومة
وطنيــة يرأســها زعيــم مســلم يف ظــل دســتور ترتضيــه األمــة ،أمــا الســيد إدريــس فكان
يمدهــا باملســاعدات املاليــة ويزودهــا بمــا وصــل إليــه مــن معلومــات يف ليبيــا وخاصــة
يف فــرة النضــال املســلح يف برقــة ويتحــن يف الفــرص ملواصلــة نضالــه الوطنــي مــن
أجــل تحريــر بــاده مــن الغاصــب األجنبــي (.)53
الخاتمة
تبــن مــن الدراســة أن إدريــس الســنويس قبــل بيعــة زعمــاء إقليــم طرابلــس لــه يف
نوفمــر 1922م دون تــردد بالرغــم مــن أنــه كان يعلــم مــا يجــره عليــه مــن نتائــج
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خطــرة تهــدد مركــزه يف برقــة ،كذلــك ثبــت مــن الوثائــق اإليطاليــة أن إدريــس الســنويس
أخــذ يعــد العــدة ملحاربــة اإليطاليــن يف إقليــم طرابلــس بعــد أن تمــت لــه البيعــة
ويســتعد أيضــا ً ملحاربــة اإليطاليــن يف برقــة ،بعــد أن شــكل لجــان لجمــع الرضائــب
وتجنيــد املقاتلــن.
ثبــت مــن الدراســة مــن خــال الوثائــق اإليطاليــة أن إدريــس الســنويس كان مريضــا
قبــل ســفره إىل مــر يف ينايــر 1923م ،كمــا ثبــت أن الحكومــة اإليطاليــة كانــت تريــد
قتلــه بــدس الســم لــه عــن طريــق الطبيــب (لوجــي) الــذي كان مكلــف بعالجــه.
كشــفت الدراســة أن الدراســة أن بقــاء إدريــس الســنويس يف البــاد لــم يكن يحــول دون
ســقوط طرابلــس يف أيــدي اإليطاليــن وخاصــة أن بيعــة أهــل طرابلــس لألمــر الســنويس
جــاءت متأخــرة أي بعــد مــا تأكــد لزعمــاء طرابلــس أن إيطاليــا عازمــة عــى اســتعادة
الســيطرة عــى إقليــم طرابلــس خاصــة بعــد فشــل مفاوضــات فنــدق الرشيــف يف /10
1922 /4م واخــذ االيطاليــون يتوغلــون يف طرابلــس ،ولــم يكــن لهــم مــن بــد يف مبايعــة
األمــر إدريــس كمحاولــة أخــرة إلنقــاذ طرابلــس.
أكــدت الدراســة أن املصــادر العربيــة والوثائــق اإليطاليــة أن إدريــس الســنويس لــم
يتخــى عــن حركــة املقاومــة يف برقــة بعــد هجــرة إىل مــر ،ولــم يقطــع صلتــه بعمــر
املختــار واملجاهديــن بــل أنــه كان يزودهــم بتعليمــات ،مــا يقــدر عليــه مــن عــون مــادي
وعســكري وظــل هــو القائــد الســيايس والروحــي لحركــة الجهــاد يف برقــة.
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للــزاوي -تحــت اســم (رفــع الســتار عمــا جــاء يف كتــاب عمــر املختــار).
 - 16الطاهــر الــزاوي ،عمــر املختــار الحلقــة األخــرة مــن الجهــاد الوطنــي يف ليبيــا ،ط،2
دار املــدار اإلســامي( ،بــروت ، ) 2004 ،ص.82
 - 17محمد عبد الفتاح أبو اإلسعاد ،املرجع السابق ،ص.197
 - 18إيفانــز بريتشــارد  ،السنوســيون يف برقــة ،د.ط ،مكتبــة الفرجانــي( ،طرابلــس ،د،
ت)  ،ص ،.262ص.262
 - 19أنظــر  :نــص املذكــرة عنــد إدريــس صالــح الحريــر ،مواقــف خالــدة لعمــر املختــار
،ضمــن كتــاب :عمــر املختــار نشــأته وجهــاده ( ،)1862-1931أعمــال النــدوة العلميــة،
بمناســبة الذكــرى الخمســن الستشــهاد عمــر املختــار ،إرشاف عقيــل محمــد الرببــار،
مركــز الجهــاد( ،طرابلــس1981 ،م) .ص ،68-69وأيضــا ً محمــد صالحيــة  ،صفحــات
مجهولــة مــن تاريــخ ليبيــا ،حوليــات كليــة اآلداب ،جامعــة الكويــت ،الحوليــة األوىل،
الرســالة الثالثــة (الكويــت1980 ،م) ،ص.26
 - 20مفتاح بالعيد غويطة  ،املرجع السابق  ،ص.383
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 - 21الطيــب األشــهب ،برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم( ،د.ط)  ،مطبعــة الهــوا ري،
(القاهــرة1947 ،م) ،ص.386
 - 22الطيــب األشــهب ،عمــر املختــار ،عمــر املختــار .القاهــرة :مكتبــة ن ( القاهــرة،
1958م)  ،ص.53
 - 23محمد األخرض العساوي  ،املصدر السابق ،ص.60 ،59
 - 24أمني سعيد ،املصدر السابق ،ص. 274
 - 25محمد فؤاد شكري ،املصدر السابق ،ص.262
 - 26يذكــر األشــهب أن اســم الشــخص الــذي دس الســم لألمــر إدريــس هــو الكمندتــوز
زيــدا الــذي كان يشــغل منصبــا ً سياســيا ً هامــا ً يف بنغــازي ســنة  ، 1920وأن هــذا
أرس بهــذا ألعيــان طرابلــس وقــال تتمكــن مــن دس الســم للســيد إدريــس الــذي
لشــخص ّ
اعتــره أخطــر عــدو لــدو لنــا .للمزيــد انظــر :انظــر الطيــب االشــهب  ،عمــر املختــار ،
املصــدر الســابق  ،ص .62
 - 27محمد فؤاد شكري ،املصدر السابق ،ص.262
 - 28نفــذ هــذه (املجــزة) أحــد رجــال قبيلــة عبــد الرباعصــة واســمه الغمــاري الصغــر
 ،وتعــد هــذه الحادثــة أول خــرق مــن قبــل السنوســيني ملعاهــدة الرجمــة  ،للمزيــد أنظــر
األشــهب  ،برقــة العربيــة  ،املصــدر الســابق  ،ص .396
 - 29الوثائــق اإليطاليــة ،املجموعــة األوىل (أ) ،رســالة مــن لويجــي إىل حــرة القعيــد
حــول قتــل إدريــس ،بــدون تاريــخ ،الوثيقــة رقــم ( )92املصــدر الســابق ،ص .335
 - 30حــول إلحــاح إدريــس الســنويس الســفر إىل مــر ،أنظــر املصــدر نفســه ،الوثائــق(:
 ،106 ،85_63ص.)441 ،241-303
 - 31محمد فؤاد شكري ،املصدر السابق ،ص.273
 - 32أمني سعيد ،املصدر السابق ،ص.279
 - 33هــذا الــراع مثلمــا حــدث بــن رمضان الســويحيل  ،عبــد النبــي بالخري  ،وســليمان
البارونــي  ،محمــد فكينــي  ،وغريهمــا وأدت هــذه الرصاعــات إىل قتــل الســويحيل وخليفــة
بــن عســكر وهجــرة البارونــي إىل تركيــا  ،كل ذلــك أدى إىل ضعــف املقاومــة وعندمــا شــعر
بقيــة أعيــان طرابلــس بانهيــار املقاومــة لــم يجــدوا ملجــأ إىل أن يعرضــوا عــى إدريــس
الســنويس البيعــة إلنقــاذ طرابلــس ولكــن الوقــت كان متأخــراً .حــول رصاع أعيــان
طرابلــس  ،انظــر :عــي عبــد اللطيــف أحميــدة  ،عــي عبــد اللطيــف حميــدة :املجتمــع
والدولــة واالســتعمار يف ليبيــا (1932 1830-م) مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،ط،1
(بــروت1995 ،م)  ،ص .173-179
 - 34دي كاندول ،املصدر السابق ،ص.44
 - 35نقــوال زيــادة ،محــارضات يف تاريــخ ليبيــا مــن االســتعمار اإليطــايل إىل االســتقالل،
(د.ط)  ،معهــد الدراســات العربيــة العامليــة( ،القاهــرة1958 ،م) ،ص..102
 - 36محمد فؤاد شكري ،املصدر السابق ،ص.271 ،270
 - 37عــي محمــد الصالبــي ،الثمــار الذكيــة للحركــة السنوســية يف ليبيــا ،ط ،1مؤسســة
أقــرأ( ،القاهــرة2008 ،م)  ،ص.389
 ، - 38الوثائــق اإليطاليــة ،املجموعــة ( ،)33املجلــد الثانــي ،تقريــر يف املفوضــة اإليطاليــة
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بالقاهــرة ،ترجمــة عمــر الرتكي،منشــورات مركــز الجهــاد ضــد الغــزو اإليطــايل( ،ليبيــا
 ،)2000الوثيقــة رقــم ( ، )244ص.269
 - 39رودليفــو غراســياني ،برقــة الهادئــة ،ترجمــة إبراهيــم ســالم بــن عامــر ،ط ،4دار
الجماهــر للنــر والتوزيــع( ،ليبيــا1998 ،م) ،ص.58
 - 40الوثائــق اإليطاليــة ،مجموعــة ( )23حــول مقالــة نرشهــا جريــدة اإلعــام يــوم
 ،24/8/1929عــن برقــة ،املصــدر الســابق ،ص.426
 - 41وثيقــة رقــم ( ،)297الوثائــق اإليطاليــة ،مجموعــة ( ،)23مذكــرة حــول بعــض
زعمــاء برقــة يف مــر (الســنويس وعــي العابديــة) ،وثيقــة رقــم ( ، )232املصــدر
الســابق ،ص.426
 - 42الوثائــق اإليطاليــة ،مجموعــة  ،)23تقريــر عــن تطــور األوضــاع يف برقــة بعــد
الصلــح ووقــف القتــال مع عمــر املختــار ،املصــدر الســابق ،وثيقــة رقــم (،)233ص.240
 - 43الحســيني الحســيني معــدى ،امللــك محمــد ادريــس الســنويس حياتــه وعــره ،
ط،1كنــوز للنرشوالتوزيع(،القاهــرة2012،م ) ،ص.178
 - 44الوثائــق اإليطاليــة ،مجموعــة ( ،)23تقريــر مفصــل حــول تحــركات إدريــس يف
املفوضيــة اإليطاليــة بمــر ،املصــدر الســابق وثيقــة رقــم ( ،)244ص.270
 كذلــك أنظــر الوثيقــة (بــدون رقــم) ســالم الكبتــي ،إدريــس الســنويس األمــر وامللــك،(وثائــق مــن دوره الســيايس والوطنــي1914-1945( ،م) ،ط ،1دار الســاقية ،الجــزء األول
(بنغــازي ،)1913 ،ص.312
 - 45الوثائــق اإليطاليــة ،مجموعــة ( )23تقريــر مــن املفوضيــة اإليطاليــة بالقاهــرة
حــول األرسة السنوســية ،بتاريــخ 15/5/1929م ،وثيقــة رقــم ( ، )305املصــدر الســابق،
ص.449
 - 46الوثائــق اإليطاليــة ،مجموعــة ( )23تقريــر مــن املفوضيــة اإليطاليــة بالقاهــرة
حــول األوضــاع يف برقــة بتاريــخ  ،19/7/1930وثيقــة رقــم ( ، )309املصــدر الســابق،
ص.464
 - 47اســتعمل اســم (العــم) كشــفرة تــدل عــى الســيد إدريــس يف املراســات بينــه وبــن
الســيد عمــر املختــار يف الســنوات األخــرة مــن النضــال ربمــا خوف ـا ً مــن وقــوع هــذه
الرســائل يف يــد الحكومــة املرصيــة فتضيــق عــى الســيد إدريــس نشــاطه وحفاظـا ً عــى
نفســه انظــر :رودليفــو غراســياني ،برقــة الهادئــة ،ترجمــة إبراهيــم ســالم بــن عامــر،
ط ،4دار الجماهــر للنــر والتوزيــع ( ،ليبيــا1998 ،م)  ،ص .278
 - 48غرازياني ،املصدر السابق ، ،ص.271
 - 49املصدر نفسه ص.279
 - 50أنجيلوديــل بــوكا“ ،اإليطاليــون يف ليبيــا ،ترجمــة محمــود التائب( ،د .ط) ،منشــورات
مركــز الجهــاد ،الجزء الثانــي (ليبيــا ،)1995 ،ص.138 ،37
 - 51ميكروفيلــم رقــم ( )251الوثائــق اإليطاليــة الغــر منشــورة ،مركــز جهــاد الليبيــن
للدراســات التاريخيــة ،طرابلــس ،شــعبة الوثائــق واملخطوطــات الوثائــق األجنبيــة،
رســالة الوزيــر املفــوض بالقاهــرة إىل وزيــر املســتعمرات يف رومــا بتاريــخ  23ديســمرب
 ،1924رقــم .2369
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 - 52ميكروفيلــم رقــم ( ،)251الوثائــق اإليطاليــة الغــر منشــورة ،ملخــص االجتمــاع
الــذي عُ قــد يف القاهــرة بتاريــخ  1نوفمــر  1932بــن صفــي الديــن الســنويس والوزيــر
املفــوض اإليطــايل يف القاهــرة ،املصــدر الســابق ،رقــم .2369
 - 53محمد فؤاد شكري ،املصدر السابق ،ص.376
�أو ًال الوثائق :
1 .ميكروفيلــم رقــم ( )251الوثائــق اإليطاليــة غــر منشــورة  ،مركــز جهــاد الليبيــن
للدراســات التاريخيــة  ،طرابلــس  ،شــعبة الوثائــق واملخطوطــات الوثائــق األجنبيــة،
رســالة الوزيــر املفــوض بالقاهــرة إىل وزيــر املســتعمرات يف رومــا بتاريــخ 23
ديســمرب . 1924
2 .ميكروفيلــم رقــم ( ،)251الوثائــق اإليطاليــة غــر منشــورة  ،مركــز جهــاد الليبيــن
للدراســات التاريخيــة  ،طرابلــس  ،شــعبة الوثائــق واملخطوطــات الوثائــق األجنبيــة
 ،ملخــص االجتمــاع الــذي عُ قــد يف القاهــرة بتاريــخ  1نوفمــر  1932بــن صفــي
الديــن الســنويس والوزيــر املفــوض اإليطــايل يف القاهــرة .
3 .الوثائــق اإليطاليــة  ،املجموعــة ( ، )33املجلــد الثانــي  ،تقريــر يف املفوضــة اإليطاليــة
بالقاهــرة  ،ترجمــة عمــر الرتكــي  ،منشــورات مركــز الجهــاد ضــد الغــزو اإليطــايل ،
(ليبيــا  ، )2000الوثيقــة رقــم (. )244
4 .الوثائــق اإليطاليــة  ،املجموعــة األوىل (أ) ،برقيــة مــن إدريــس الســنويس إىل أوالد
بوســيف حــول قائمــة مــن خيانــة بعــض املقاتلــن وعزمــه عــى زيــارة املنطقــة
الوســطى  ،بتاريــخ  3/12/1922م  ،الوثيقــة رقــم (. )112
5 .الوثائــق اإليطاليــة  ،املجموعــة األوىل (أ) ،رســالة مــن إدريــس إىل أحمــد املريــض
واســتجابة إدريــس بتزويــد املنطقــة الغربيــة بالذخــرة وأنــه سريســلها مــع صفــي
الديــن  ،بتاريــخ  ، 1972 / 12/ 13الوثيقــة رقــم (. )113
6 .الوثائــق اإليطاليــة  ،املجموعــة األوىل (أ) ،رســالة مــن عــزام و الســعداوي والصــادق
بالحــاج إىل أحمــد املريــض بشــأن خطــة احتــال ورفلــة  ،بتاريــخ ، 5/11/1922
الوثيقــة رقــم ()109
7 .الوثائــق اإليطاليــة  ،املجموعــة األوىل (أ) ،رســالة مــن لويجــي إىل حــرة القعيــد
حــول قتــل إدريــس  ،بــدون تاريــخ  ،الوثيقــة رقــم (. )92
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�أثر االحتالل الإيطايل لواحة اجلغبوب على
عمليات املقاومة باجلبل الأخ�ضر -1931 1926م
أ .د ارويعي محمد عىل قناوي
املقدمة
تميــزت واحــة الجغبــوب بموقــع اســراتيجي متميــز جعلهــا تلعــب أدوارا ً
تاريخيــة مهمــة يف التاريــخ الســيايس والعســكري الليبــي منــذ وقــوع العــدوان اإليطــايل
عــى اإلقليــم الربقــاوي1911م وحتــى نهايــة املقاومــة الوطنيــة املســلحة بإعــدام
املجاهــد عمــر املختــار قائــد املقاومــة الوطنيــة املســلحة بالجبــل األخــر يف منطقــة
ســلوق بتاريــخ  16ســبتمرب1931م؛ حيــث حظيــت بمكانــة روحيــة متميــزة لــدى أتبــاع
الطريقــة السنوســية املنترشيــن يف ربــوع اإلقليــم الربقــاوي ويف أصقــاع كثــرة مــن
العاملــن العربــي واإلســامي بصفــة عامــة نظــرا ً ملــا قامــت بــه مــن أعمــال متميــزة
تمثلــت يف إحيــاء علــوم القــرآن الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة وقامــت زاويتهــا
بتخريــج دفعــات كبــرة مــن العلمــاء واملجاهديــن والسياســيني كان لهــم أثرهــم يف
قيــادة النضــال العســكري والســيايس يف ليبيــا خــال النصــف األول مــن القــرن العرشين.
مــن هنــا أدرك الساســة اإليطاليــون والقــادة العســكريون رضورة الســيطرة عــى هذا
املوقــع االســراتيجي املهــم للقضــاء عــى مصــدر دعــم املقاومــة الروحيــة والعســكرية
والسياســية التــي أقضــت مضاجعهــم ،فســروا إليهــا حملــة عســكرية كبــرة يف شــهر
فربايــر1926م الحتاللهــا بغيــة القضــاء عــى مصــادر دعــم املقاومــة الوطنيــة يف الجبــل
األخــر تحــت قيــادة املجاهــد عمــر املختــار بصفــة نهائيــة.
هــذا البحــث يهــدف إىل توضيــح أثــر االحتــال اإليطــايل لواحــة الجغبــوب عــى حركــة
املقاومــة الوطنيــة املســلحة بالجبــل األخــر1931_1926م .ويحــاول اإلجابــة عــن
بعــض األســئلة املهمــة والتــي مــن بينهــا أيــن تقــع واحــة الجغبــوب؟ ومــا أهميتهــا
االســراتيجية بالنســبة لحركــة املقاومــة الوطنيــة املســلحة؟ مــا املكانــة الروحيــة لواحة
الجغبــوب لــدى ســكان اإلقليــم الربقــاوي؟ ملــاذا قــررت القــوات اإليطاليــة احتــال واحــة
الجغبــوب ومتــى قامــت باحتاللهــا؟ ومــا األثــر الــذي أحدثــه االحتــال اإليطــايل لتلــك
الواحــة عــى مجريــات املقاومــة الوطنيــة املســلحة بمنطقــة الجبــل األخــر؟
ولإلجابة عن تلك األسئلة املهمة فقد تم تقسيم البحث إىل املحاور التالية:
�أو ًال – ملحة جغرافية وتاريخية عن واحة اجلغبوب:
تقــع واحــة الجغبــوب إىل الجنــوب مــن مدينــة طــرق بنحــو  280كلــم ،وتبعــد ع
واحــة ســيوة مــن الــرق بنحــو 120كلــم ،وعــن واحــة جالــو غربـا ً بمســافة  300كلــم
تقريبـاً ،وعــن واحــة الكفــرة جنوبـا ً بمســافة تزيــد عــى ســبعمائة كلــم تقريبـاً ،وتقــع
يف منخفــض صحــراوي عــن ســطح البحــر بنحــو  15مــرا (.)1
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وكانــت قبــل اتخاذهــا مقــرا ً للزاويــة السنوســية عبــارة عــن واحــة صغــرة تكثــر بهــا
املســتنقعات والبعــوض وتنتــر فيهــا حمــى املالريــا .وميــاه اآلبــار فيهــا شــديدة املرارة
ال يستســاغ رشبهــا ،ويكثــر بهــا بعــض النباتــات الشــوكية ،وبعــض شــجريات النجيــل،
تحيــط بالواحــة سلســلة مــن الجبــال والكثبــان الرمليــة ،وكانــت مخبئــا ً للصــوص
وقطــاع الطــرق حتــى اتخذهــا الســيد محمــد بــن عــي الســنويس مقــرا ً للطريقــة
السنوســية خــال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عــر فانتــر بهــا األمــن
واألمــان وقــد انقطعــت فعــا بعــد إقامتــه هنــاك تلــك االثــارات التــي كانــت مســتمرة
بــن قبائــل الــرق والغــرب وكان لــه الفضــل يف ايقافهــا (.)2
ومنــذ تأســيس الزاويــة السنوســية بهــا ؛أخــذت الواحــة وضعـا ً اســراتيجيا ً متميــزا ً
فأصبحــت منــارة علــم يفــد إليهــا طــاب العلــم واملعرفــة مــن كل أصقــاع الدنيــا
وتحولــت إىل حلقــة وصــل بــن مــدن وقــرى وأريــاف وواحــات ليبيــا وبــن افريقيــا
جنــوب الصحــراء وخاصــة الســودانيني األوســط والرشقــي فكانــت محطــة لرجــال
العلــم واملعرفــة ،وللتجــار ،ورحــات الحــج املغاربــي الذيــن يســلكون يف بعــض األحيــان
طــرق الواحــات الليبيــة املمتــدة مــن غــات وغدامــس وفــزان ومــرادة وجالــو وأوجلــه إىل
الجغبــوب ثــم ســيوة ومنهــا إىل الواحــات الداخلــة والخارجــة والفرافــرة إىل أن تصــل إىل
كرداســة جنــوب القاهــرة ثــم تواصــل ســرها إىل بــاد الحجــاز عــر ســيناء وقــد انتــر
نفــوذ الســنويس الدينــي والســيايس مــن حــدود مــر الغربيــة إىل حــدود حكومــة واداي.
ثاني ًا – الأهمية اال�سرتاتيجية لواحة اجلغبوب ومكانتها لدى املجاهدين الليبيني:
كانــت واحــة الجغبــوب قبــل االحتــال اإليطــايل مركــزا ً للدعــوة السنوســية ،ولهــم
فيهــا زاويــة رشع يف بنائهــا ســنة 1270هـــ-1854م ،وســميت زاويــة األســتاذ نســبة
إىل األســتاذ محمــد بــن عــي الســنويس ،وكانــت مهمتهــا تحفيــظ أوالد املســلمني
القــرآن ،وتعليمهــم العلــوم الدينيــة ،فكانــت مركــز إشــعاع علمــي وثقــايف ،ومنبــع
دعــوة إســامية مهذبــة صحيحــة ،جــددت مــن آثــار اإلســام مــا درس منهــا يف حقــب
طويلــة توالــت عــى صحــراء برقــة كانــت الســيادة فيهــا للجهــل والفقــر والفــوىض،
وقــد وجــدت الدعــوة السنوســية األوىل مــن ســكان الصحــراء الليبيــة والســودانية قلوبــا
واعيــة ،وآذانــا صاغيــة ،رسعــان مــا تفتحــت لهــذه الدعــوة الجديــدة ملــا وجــدت فيهــا
مــن بشاشــة اإلســام وســهولة مــا يدعــو إليــه ،ومــن حيــاة أفضــل ممــا كانــت تعيــش
فيــه.
كان كبــار أســاتذة زاويــة الجغبــوب الســيد املدنــي والســيد فالــح الظاهــري مــن
كبــار علمــاء املدينــة املنــورة والســيد عمــران بــن بركــة والســيد أحمــد الريفــي مــن
علمــاء املغــرب األقــى والســيد عبدالرحيــم املغبــوب ،قســمهم الســيد محمــد بــن عــي
الســنويس فخــص كل أســتاذ بعلــم وانتظمــت الدراســة حينـا ً مــن الدهــر وأخــذت زاويــة
الجغبــوب تعظــم وتتســع حتــى بلــغ تالميذهــا األلــوف وتعــدت أســاتذتها املئــات.
وكان األثــر الجديــد الــذي نتــج عــن جامعــة الجغبــوب أن انتــرت روح العلــم يف القبائــل
البدويــة والحــر وصوبــت األنظــار إىل تلــك الواحــة النائيــة التــي عمهــا العرفــان
وأصبحــت مــوردا ً مــن مــوارد العلــم بعــد أن كانــت ميدانــا ً للقتــال وســفك الدمــاء
وخرجــت الجامعــة فقهــاء ونحــاة وشــعراء .
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عقــب وفــاة الســيد محمــد بــن عــي الســنويس مؤســس الطريقــة السنوســية
دفــن بجانــب املســجد وأقيــم لــه رضيــح كبــر أصبــح مــزارا ً يفــد إليــه الكثــر مــن أتباع
الطريقــة السنوســية مــن كل أصقــاع الدنيــا ويحــي ســكان الجغبــوب وأتبــاع الطريقــة
السنوســية وإىل يومنــا هــذا الذكــرى الســنوية لوفاتــه يف اليــوم التاســع مــن شــهر صفر
يف كل عــام بتــاوة ختمــات القــرآن الكريــم ،وتوزيــع الطعــام عــى املحتاجــن والدعــاء
باملغفــرة والرحمــة لجميــع أمــوات املســلمني.
وخــال عهــد الســيد محمــد املهــدي بــن عــي الســنويس تنوعــت وتطــورت
أثناءهــا الدراســات يف الجغبــوب فخــرج عنهــا بنــاؤون كبــار ونجــارون ومزاولــو أعمــال
الحديــد ومصلحــو األســلحة وصنــاع البــارود ونحاتــون والبارعــون يف دباغــة الجلــود
والصناعــات الجلديــة وصنــاع الخشــب واملمارســون ملهنــة الطــب الشــعبي والحاذقــون
لتجبــر الكــر واملعالجــون ألمــراض البطــن والعيــون وغرهــا مــن األمــراض املنتــرة
يف ذلــك الوقــت وبذلــك تعــدد طالبهــا ومعلموهــا واتجهــت األفــكار فيهــا إىل الناحيــة
املدنيــة بجانــب الناحيــة الدينيــة.
وبواحــة الجغبــوب وبتاريــخ ليلــة االربعــاء  27شــوال 1290ه املوافــق لعــام
1873م ولــد املجاهــد الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس وبهــا نشــأ وحفــظ القــرآن
الكريــم وتعلــم العلــوم الرشعيــة عــى يــد أكــر علمائهــا.
كانــت الجغبــوب أوىل املراكــز التــي انطلقــت منهــا دعــوة الجهــاد ضــد املحتــل
اإليطــايل وتزويــد املجاهديــن باملعونــات االقتصاديــة مــع بدايــة العــدوان اإليطــايل عــى
املــدن الليبيــة يف 5أكتوبــر1911م  ،وفيهــا أيضـا ً تســلم الســيد أحمــد الرشيــف مــن أنــور
باشــا فرمــان قيــادة املجاهديــن الليبيــن يف برقــة عقــب التوقيــع عــى معاهــدة أويش
لــوزان بــن تركيــا وإيطاليــا خــال شــهر أكتوبــر1912م.
وبواحــة الجغبــوب أيض ـا ً وبتاريــخ  20رجــب 1307ه املوافــق 12مــارس 1890م.
ولــد األمــر إدريــس املهــدي الســنويس ونشــأ وترعــرع بهــا ،وهــي املــكان الــذي حفــظ
فيــه عمــر املختــار القــرآن الكريــم وتعلــم فيــه العلــوم الرشعيــة واللغويــة .وفيهــا أيضـا ً
تــوىل بهــا األمــر إدريــس زعامــة الحركــة السنوســية وقيــادة الحركــة الوطنيــة الليبية يف
برقــة عقــب هجــرة الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس إىل تركيــا عــام 1918م.
ولــم يكــن الشــيخ املجاهــد عمــر املختــار شــهيد العروبــة واإلســام الــذي
تــوىل قيــادة حركــة املقاومــة الوطنيــة الليبيــة يف برقــة تحــت رايــة السنوســيني منــذ
عــام 1923م وحتــى استشــهاده يف  16ســبتمرب 1931م؛ إال واحــدا ً مــن خريجــي زاويــة
الجغبــوب (.)3
أمــا خــال فــرة الحــرب العامليــة األوىل كانــت الجغبــوب املــاذ اآلمــن لقــوات
الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس املنســحبة مــن الواحــات املرصيــة أواخــر عــام 1916م
ومطلــع عــام 1917م عقــب هجــوم الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس بقواتــه عــى
اإلنجليــز يف مــر وتحقيقــه بعــض االنتصــارات عليهــم ثــم الرضبــات القاســمة التــي
تلقتهــا قواتــه مــن القــوات الربيطانيــة املدججــة بأحــدث أنــواع الســاح آنــذاك وبدخــول
تلــك القــوات إىل واحــة الجغبــوب عــر الطريــق الصحــراوي الرابط بــن ســيوة و الجغبوب
أصبحــت تلــك القــوات يف مأمــن مــن نــران القــوات الربيطانيــة التــي الحقتهــم عــر
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الصحــاري القفــار ولــم ينقذهــم منهــا ســوى احتمائهــا بغــرود الرمــال التــي منعــت
تلــك القــوات الزاحفــة مــن التقــدم إىل واحــة الجغبــوب ويعــود الفضــل يف ذلــك إىل الخرباء
الصحراويــن املرافقــن لتلــك القــوة الذيــن اســتطاعوا بفضــل حنكتهــم وخربتهــم
بمجاهــل الصحــراء انقــاذ تلــك القــوات مــن براثــن القــوات الربيطانيــة املنتقمــة.
كمــا حظيــت الجغبــوب كغريهــا مــن مراكــز الزوايــا السنوســية يف واحــات الكفــرة
وجالــو وأوجلــه بمكانــة متميــزة خــال فــرة املفاوضــات بــن االيطاليــن واالنجليــز من
جانــب وبــن األمــر ادريــس الســنويس مــن جانــب آخــر يف مفاوضــات الزويتينــة 1916م
وعكرمــة يف ابريــل 1917م والرجمــة يف اكتوبــر1920م وأبــو مريــم يف نوفمــر 1921م؛
حيــث حظيــت ببعــض االهتمــام ومنحــت الصالحيــات واالمتيــازات التــي لــم تمنــح
لغريهــا مــن املــدن والقــرى الليبيــة األخــرى(.)4
عنــد ذلــك تيقظــت الســلطات اإليطاليــة لألهميــة االســراتيجية لواحــة الجغبــوب
ودون الخــوض يف تبعيتهــا ملــر أو ليبيــا يف ذلــك الوقــت أرادت الســلطات اإليطاليــة
حســم موضــوع تبعيــة الواحــة فدخلــت يف مفاوضــات مــع الحكومــة املرصيــة وبعــد
مفاوضــات شــاقة وطويلــة بــن الطرفــن تمخــض عنهــا مــروع مشــرك عــرف
بمــروع ملنرـــــــ شــالويا 1920م وبمقتضــاه يبــدأ خــط الحــدود بــن مــر وليبيــا
مــن نقطــة تقــع إىل الشــمال الغربــي مــن الســلوم تعــرف بنقطــة” بيكــون بوينــت”
وتدخــل الجغبــوب ضمــن األرايض الليبيــة(.)5
وفرضــت عالقــات تــوازن القــوى بــن بريطانيــا وإيطاليــا أن تقايــض بريطانيــا عــى
واحــة الجغبــوب ذات األهميــة االســراتيجية بالنســبة ألمــن مــر مــن جهــة الغــرب يف
مقابــل الحصــول عــى مســافة مــن الشــمال الغربــي مــن الســلوم بمــا يضمــن تأمــن
مينــاء الســلوم ويخــدم املصالــح الربيطانيــة بوصفهــا دولــة بحريــة متقدمــة ويوضــح
ذلــك مــا جــاء يف املذكــرة التــي بعــث بهــا املستشــار املــايل الربيطانــي إىل الحكومــة
املرصيــة يف يونيــو1921م مــن أنــه “عــى الرغــم مــن أن الحكومــة الربيطانيــة ترعــى
حــق مــر يف ملكيــة واحــة الجغبــوب فإنهــا تــرى أن مصلحــة مــر يف التنــازل عــن
تلــك الواحــة لطرابلــس نظــر الحصــول عــى مســاحة مــن األرايض حــول الســلوم تمكــن
مــر مــن الدفــاع عــن املنطقــة الســاحلية التــي تقــوم فيهــا مدينــة الســلوم”(.)6
وعقــب االنقــاب الفاشســتي اإليطــايل يف أكتوبــر 1922م ومحاولتــه إعــادة احتــال
ليبيــا بقــوة الســاح ســنة 1922م وإلغائــه التفاقيــات الزويتينــة 1916م وعكرمــة يف
 14ابريــل 1917م والرجمــة يف 25أكتوبــر 1920م وأبــو مريــم نوفمــر 1921م؛ املعقــودة
بــن اإليطاليــن واألمــر إدريــس الســنويس ســابقاً ،عقــب توقيــع الزعمــاء الليبيــن
عــى ميثــاق رست يف ينايــر 1922م والــذي نتــج عنــه مبايعــة األمــر إدريــس الســنويس
أمــرا ً عــى القطــر الطرابلــي – الربقــاوي ،قامــت القــوات االيطاليــة بمهاجمــة وتدمــر
مقــر الحكومــة الربقاويــة يف اجدابيــا ممــا اضطــر األمــر إدريــس الســنويس الرحيــل إىل
واحــة الجغبــوب صحبــة عــدد مــن الزعمــاء الربقاويــن ،ومنهــا واصــل ســره إىل واحــة
ســيوة يف طريقــه إىل القطــر املــري عــر طريــق ســيوة – مطــروح ثــم االســكندرية ثــم
القاهــرة التــي وصلهــا يف  27ينايــر 1923م ،ولقــد بالغــت الحكومــة املرصيــة يف حفــاوة
اســتقبال األمــر يف كل محافظــة يمــر بهــا موكبــه ،وعنــد وصولــه للقاهــرة حظــي
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باســتقباالت رســمية وشــعبية شــارك فيهــا مندوبــو وقناصــل الــدول األجنبيــة يف مــر،
كان يف مقدمتهــم املنــدوب الســامي الربيطانــي والســفري الفرنــي(.)7
لقــد ســجلت هجــرة األمــر محمــد إدريــس الســنويس إىل مرص عــن طريــق الجغبوب
أواخــر ســنة 1922م بدايــة الطريــق لهجــرة بعــض الزعمــاء املنســحبني مــن ميــدان
الجهــاد خــال عامــي 1924 – 1923م ،ذلــك أنــه لحــق باألمــر إدريــس الســنويس عــدد
مــن الزعمــاء الليبيــن خــال شــهر ســبتمرب 1923م كان مــن بينهــم عثمــان القيزانــي،
خالــد القرقنــي ،عــى العابديــة ،عبــد الســام عبــد القــادر الكــزة ،بشــر الســعداوي،
عبــد اللــه بــن عامــر ،الصــادق بالحــاج ،حســن أبــو خــرة ،مصطفــى الرتجمــان،
محمــد الرتكــي ،عمــر املحــول(.)8
وغــداة انفــراط عقــد املقاومــة الوطنيــة املســلحة يف املنطقتــن الغربيــة والوســطى
عقــب تــويل الســيد صفــي الديــن الرشيــف الســنويس قيــادة الجهــاد يف تلــك األنحــاء
خــال عامــي 1924_1923م ومالحقــة القــوات اإليطاليــة الغاشــمة لقــادة املجاهديــن
املنســحبني أمــام القــوات اإليطاليــة التــي أصــدرت بحقهــم أحــكام اإلعــدام وقامــت
بمصــادرة أموالهــم واعتقــال ذويهــم كانــت الجغبــوب أيضـا ً وللمــرة الثانيــة املــاذ اآلمن
الــذي التجــأ إليــه زعمــاء وقــادة الجهــاد واملعــر الــذي نفــذ مــن خاللــه أولئــك الزعمــاء
وهــم يف طريــق هجرتهــم إىل القطــر املــري أواخــر عــام 1924م ،وقــدر عددهــم بحــوايل
خمســمائة مهاجــر ،وعــى رأس تلــك الجماعــة بعــض أعضــاء هيئــة اإلصــاح املركزيــة
وكان مــن بينهــم أحمــد املريــض ،أحمــد الســويحيل ،التهامــي قليصــة ،عمــر أبــو
دبــوس ،عبــد الصمــد النعــاس ،املــروك املنتــر ،محمــد ســوف(.)9
وعقــب انتهــاء الحمايــة الربيطانيــة عــى مــر يف  22فربايــر 1922م ،اســتغلت
إيطاليــا تفوقهــا العســكري عــى مــر وأملحــت يف أكثــر مــن مناســبة عــن إمكانيــة
اســتخدام القــوة لضــم واحــة الجغبــوب إىل ليبيــا إذا لــم تفلــح الوســائل األخــرى يف ذلــك
فقــد جــاء يف املحــر الــذي قدمــه تشــمربلني وزيــر خارجيــة بريطانيــا إىل مجلــس
الــوزراء الربيطانــي بخصــوص محادثاتــه مــع موســوليني أثنــاء اجتماعــات عصبــة
األمــم يف  7ديســمرب 1924م أن موســوليني قــال لــه ”:إذا فشــلت ايطاليــا يف الحصــول
عــى موافقــة الحكومــة املرصيــة عــل اتفــاق ملنــر – شــالويا فإنهــا ســتحتل الجغبــوب
بالقــوة”(.)10
لقــد حرصــت إيطاليــا عــى تحديــد الحــدود بــن مــر وليبيــا عــى نحــو
يضمــن لهــا دخــول الجغبــوب ضمــن أرايض ليبيــا فتســيطر بذلــك ســيطرة تامــة عــى
السنوســيني الذيــن يتخــذون منهــا مركــزا ً ملقاومــة االســتعمار اإليطــايل بحيــث تمنــع
أي اتصــال بينهــم وبــن مــر وتحــول – مــن ثــم – دون وصــول اإلمــدادات مــن املــؤن
واألفــراد مــن مــر إىل برقــة (.)11
ثالث ًا – احلملة الع�سكرية الإيطالية الحتالل واحة اجلغبوب يف فرباير1926م:
تــرى املصــادر اإليطاليــة الرســمية أن أبــرز عمليــة عســكرية قامــت بهــا القــوات
اإليطاليــة يف برقــة خــال ســنة 1926م كانــت عمليــة احتــال الجغبــوب ،وقــد دخلــت
هــذه البلــدة منطقــة االهتمــام اإليطــايل منــذ البدايــة وتركــز االهتمــام بهــا عــى نحــو
خــاص عنــد تصاعــد عمليــات الجهــاد يف الجبــل األخــر .ولكــن اإلشــكاالت الدوليــة
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القائمــة حولهــا لــم تســمح لهــم باالتجــاه الحتاللهــا إال بعــد االتفــاق اإليطــايل ــــــــ
املــري بشــأن تعيــن الحــدود الغربيــة للقطــر املــري املعقــود بــن الطرفــن يف 6
ديســمرب1925م (.)12
قبــل أن تقــوم القــوات اإليطاليــة باحتــال واحــة الجغبــوب وفــرض ســيطرتها
عليهــا ،وجــه وايل برقــة أرنســتو مومبيــي يــوم  31ينايــر 1926م نــداء مطبوعـا ً باللغتني
العربيــة واإليطاليــة وزعتــه الطائــرات عــى ســكان برقــة وجــاء فيــه مــا نصــه:
“ - 1أن نبلــغ أهــايل برقــة أنــه بنــاء عــى االتفاقــات املربمــة مــع الحكومــة املرصيــة،
فقــد عزمــت حكومــة جاللــة ملــك إيطاليــا عــى احتــال الجغبــوب ،وملــا كانــت
الحكومــة اإليطاليــة ترغــب يف صــون قبــة الســيد محمــد بــن عــي الســنويس وبنــاء
الزاويــة السنوســية بالجغبــوب مــن كل أذى وإهانــة فقــد أمرنــا الــكل باحرتامهــا .وبنــاء
عليــه مــن أراد زيــارة زاويــة الجغبــوب القيــام بالعبــادات املألوفــة فيهــا فليفعــل ذلــك
بــكل حريــة كمــا كان يف املــايض ،ومــن يخالــف هــذه األحــكام يعاقــب بأشــد العقوبــات،
ولكــن ينبغــي أن يعلــم الــكل بأنــه ال يجــوز ألحــد أن يتمســك بهــذه األوامــر إلقامــة
القالقــل ولتعكــر صفــو الراحــة العامــة أو ملســاعدة العصــاة ومعاونتهــم.
 - 2اثباتـا ً الحرتامنــا للديانــة اإلســامية وحــب الحكومــة اإليطاليــة لإلنســانية وحلمهــا
املشــهورين نبلــغ مــا يأتــي ”:عــن الكومانــدا تــوري الســيد الشــارف الغريانــي باشــا
أمين ـا ً لألبنيــة الدينيــة الكائنــة بالجغبــوب.
أن الســيد املذكــور والنبيــل الســيد هــال محمــد الســنويس ابــن أخ الســيد محمــد املهــدي
الســنويس ســيقدمان عــى طرفكــم مــع جيوشــنا ،والذيــن يتقدمــون إىل الحكومــة
اإليطاليــة بالطاعــة يقتــي احــرام حياتهــم وأمالكهــم.
 - 3بعــد االطــاع عــى قانــون برقــة األســايس املــؤرخ يف  30أكتوبــر1919م عــدد 2401
نأمــر:
البنــد األول – أن حرمــة قبــة الســيد محمــد بــن عــي الســنويس وبنــاء الزاويــة الكائنــة
بالجغبــوب تبقــى محفوظــة وال تغــر صبغتهمــا الدينيــة.
البنــد الثانــي – ال يمنــع املســلمون مــن إقامــة شــعائرهم الدينيــة يف األماكــن املشــار
إليهمــا يف البنــد األول ومــن إيتــاء الصدقــات والهدايــا الدينيــة ومــن القيــام بالعبــادات
املألوفــة فيهــا.
البند الثالث – عىل السلطة السياسية بناحية الحدود تنفيذ هذه األحكام(.)13
قامــت القــوات اإليطاليــة بمشــاغلة أدوار الحاســة والرباعصــة والعبيــد
بالجبــل األخــر يف نفــس الوقــت الــذي كانــت تقــوم بتجهيزاتهــا العســكرية بمناطــق
الربديــة ومســاعد عــى الحــدود الرشقيــة مــن البــاد ،وعندمــا أكملــت القــوات اإليطاليــة
اســتعداداتها العســكرية يف موقــع مســاعد عــى بعــد  35كــم جنــوب مينــاء الربديــة مــع
نهايــة شــهر ينايــر1926م ،أرســلت رتــا عســكريا ً كبــرا ً تحــت قيــادة العقيــد رونكيتــي
الحتــال واحــة الجغبــوب ،وتكــوّن الرتــل مــن  91ضابــط ،و731جنــدي إيطــايل ،و1646
عســكريا ً أريرتيــا ً وصوماليــا ً ومحليــا ً مــن هــذا العــدد تكونــت الفرقتــان التاســعة
والعــارشة األريترييــة ،وأربــع قطــع مدفعيــة عيــار ،65و 35بــن ســيارة مصفحــة
مســلحة بالرشاشــات وســيارات هجــوم مســلحة طــراز” فــورد” و 350ســيارة ،و115
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دابــة مــن إبــل وخيــل وبغــال وتحــرك الرتــل يف  1فربايــر متجهـا ً نحــو واحــة الجغبــوب
ليقطــع املســافة التــي تفصلــه عــن الواحــة يف تســعة مراحــل تحــت حراســة تامــة
مــن الطائــرات املكلفــة أيضــا ً بإلقــاء منشــورات عــى الجغبــوب تؤكــد لألهــايل أن
األماكــن املقدســة ســتكون تحــت حمايــة دقيقــة فوصــل إىل املصــى(*) يف  6فربايــر
1926م وحفاظ ـا ً عــى أرواح األهــايل توجــه شــيخ الزاويــة إىل الرتــل معلن ـا ً استســامه
وأوضــح أن أهــايل الواحــة هــم مــن الفالحــن ومــن الرجــال املشــتغلني بعلــوم الديــن
ولــن يبــدوا أيــة مقاومــة .ويف يــوم الســابع مــن فربايــر دخــل الرتــل الواحــة دون أن
يتعــرض أليــة مضايقــة ،ولــم تطلــق رصاصــة بندقيــة واحــدة ،ورفــع العلــم اإليطــايل
عــى زاويــة الجغبــوب وأرســلت القــوات اإليطاليــة الدوريــات املســلحة للتفتيــش عــى
األســلحة ونزعهــا(.)14
غــر أن بعــض الدراســات تشــر إىل أن ســكان واحــة الجغبــوب الذيــن لــم يكــن
عددهــم يزيــد عــى  500شــخص قــد قابلــوا هــذا االجــراء اإليطــايل بالهيجــان والعصيان،
وآثــر لفيــف منهــم الهــرب مــن الجغبــوب ومعهــم مدافعهــم ،حتــى إذا تــم لهــم احتــال
الواحــة بصفــة نهائيــة يــوم  6فربايــر 1926م لــم يكــن بهــا مــن األهــايل غــر 250
شــخصا ً لــم تتســلم منهــم الســلطات اإليطاليــة غــر 22بندقيــة مــن طــراز تركــي ومــع
بعضهــا نحــو  500خرطوشــة(.)15
لــم تكتــف القــوات اإليطاليــة باحتــال واحــة الجغبــوب بــل ســعت جاهــدة
يف تفريغهــا مــن شــيوخ وطــاب العلــم الذيــن يدرســون بمعهــد الجغبــوب الدينــي؛
ففــي شــهر ذي القعــدة ســنة 1349ه املوافــق 1928م أخــذ اإليطاليــون بعــض ســكان
الجغبــوب بعــد أن أعطوهــم األمــان نحــو الســنتني وأكثرهــم مــن أهــل العلــم ومنهــم
الســيد الحســن الســويس شــيخ زاويــة الجغبــوب ،والشــيخ صالــح املســماري ،والشــيخ
الفضيــل الكمــش ،والشــيخ محمــد أبــو شــهبة وغريهــم كثــر مــن العلمــاء وطلبــة العلم
فنقلوهــم بنســائهم وأوالدهــم وال يــدري أحــد أيــن ذهبــوا بهــم ويقــال أنهــم نقلوهــم
إىل بــردي ســليمان وهــو محــل معســكر اإليطاليــن وممــا وقــع لهــم يف الطريــق أثنــاء
تشــتيتهم أن الشــيخ صالــح املســماري وقــع مــن الســيارة فلــم يلتفتــوا إليــه وكانــت
وراء ســيارته ســيارة أخــرى بعدهــا فداســته فذهبــت بحياتــه شــهيدا(.)16
كمــا قامــت برتحيــل مجموعــة مــن ســكان الجغبــوب إىل قضــاء جالــو مشــيا ً
عــى األقــدام تحــت رحمــة الجنــود الذيــن كانــوا يســوقونهم ســوق األغنــام بقصــد
إلحاقهــم بإخوانهــم يف ســجون بنينــه وســلوق وغريهــا وقــد مــات أكثرهــم جوعـاً ،وقــد
كان منظــر األطفــال الصغــار عــى جانبــي الطريــق يفتــت األكبــاد زيــادة عــى مناظــر
املوتــى مــن الرجــال والنســاء (.)17
رابع� ًا – �أث��ر االحتالل الإيطايل لواح��ة اجلغبوب على حركة املقاومة الوطنية امل�س��لحة باجلبل الأخ�ضر وواحات
اجلنوب الربقاوي:
أوقــع احتــال إيطاليــا لواحــة الجغبــوب رضبــة قاصمــة بهيبــة السنوســية التــي
كافحــت طويــاً لكــي ال تســلم الســلطات املرصيــة املدينــة املقدســة إىل اإليطاليــن
وجمعــت ســدى أمــواال ً مــن العالــم اإلســامي للدفــاع عنهــا ،وفــوق الــرر املعنــوي
ألحــق احتــال الجغبــوب بالسنوســية أرضارا ً سياســية وعســكرية إذ م ّكــن اإليطاليــن
351

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

مــن تجميــد طريــق القوافــل إىل ســيوة التــي يمــارس عــى امتدادهــا جانــب كبــر
مــن التهريــب مــن مــر .وعــدا ذلــك مــد موســوليني يديــه لضمــان عــدم قيــام
غــزو مفاجــئ محتمــل مــن قبــل الليبيــن املقيمــن فيمــا وراء الحــدود فكلــف الوزيــر
اإليطــايل املفــوض بالقاهــرة بتذكــر الحكومــة املرصيــة يف وضــوح بمــا يقــع عــى
عاتقهــا بموجــب اتفاقيــة الحــدود مــن تبعــة عــن أي عمــل محتمــل ضــد أمــن حدودنــا،
وبخاصــة إذا مــا ن ّ
ظــم ذلــك العمــل الجئــون ليبيــون داخــل األرايض املرصيــة(.)18
وقــد كان الحتــال تلــك الواحــة آثــار ســلبية مبــارشة واحــات الجنــوب الرشقــي
الليبــي كجالــو وأوجلــه واجخــرة والكفــرة بصفــة عامــة ،وعــى حركــة الجهــاد يف
منطقــة الجبــل األخــر بصفــة خاصــة؛ ذلــك أن التجــارة مــع واحــة ســيوة املرصيــة
ومعظــم املعونــات االقتصاديــة والعســكرية والطبيــة التــي كانــت تصــل إىل املجاهديــن
مــن الخــارج كان تيــم تهريبهــا إىل تلــك الواحــة أوال ً ثــم تتــم عمليــة إرســالها إىل
املجاهديــن يف الجبــل األخــر ممــا تســبب يف عزلــة تامــة وحصــار اقتصــادي جائــر
عــى حركــة املقاومــة الوطنيــة التــي كان يقودهــا عمــر املختــار يف األنحــاء.
وباحتــال ذلــك املوقــع تعــرض األهــايل واملجاهــدون إىل ســاحني فتاكــن كالهمــا
أخطــر مــن اآلخــر ،األول ســاح العــدو الفتــاك ،والثانــي ســاح الطبيعــة الــذي ال يقــاوم؛
إنــه ســاح الحصــار االقتصــادي الــذي نتــج عنــه الفقــر والجــوع واملــرض الــذي أل ـ ّم
باملنطقــة الرشقيــة بأكملهــا ،فــكان ذلــك ســببًا مبــارشًا يف رحيــل العديــد مــن العائــات
الليبيــة إىل األرايض املرصيــة وخاصــة يف ســنة 1928م حيــث أتمــت القــوات اإليطاليــة
عملياتهــا العســكرية باحتــال واحــات زلــة ومــرادة و أوجلــه وجالــو ومارســت فيهــا
مــا ال يقــره العقــل البــري(.)19
ويف ســبيل التعجيــل بالقضــاء عــى املقاومــة رشعــت الســلطات العســكرية
اإليطاليــة يف اتخــاذ عــدة تدابــر منهــا الدخــول يف مفاوضــات مــع زعمــاء الجهــاد
وعــى رأســهم عمــر املختــار يف عــام  1929لكنهــا لــم تنجــح يف توريــط عمــر املختــار يف
سياســتها االســتعمارية املتمثلــة يف مبــدأ فــرق تســد(.)20
وعقــب ذلك رشعــت يف علميــات ترحيــل األهــايل إىل معســكرات االعتقــال الجماعية
يف ســلوق والعقليــة واملقــرون والربيقــة فضـاً عــن تأســيس املحكمــة الطائــرة ملحاكمــة
كل مــن يشــك يف تعاونــه مــع املجاهديــن(.)21
وختمــت القــوات اإليطاليــة بقيــادة الجنــرال غراتســياني إجراءاتهــا القمعيــة
بمــد األســاك الشــائكة بــن الحــدود الليبيــة املرصيــة وبمــا يزيــد عــى  300كــم مــن
منطقــة الــردي عــى البحــر املتوســط اىل بحــر الرمــال مــا بعــد الجغبــوب وقــد كلــف
خزينــة الدولــة اإليطاليــة عرشيــن مليونـا ً فرنــكا ً إيطاليـاً .وقــد حقــق لهــم ذلــك العمــل
نتائــج مهمــة عــدة أوردهــا القائــد العســكري اإليطــايل الجنــرال غراتســياني يف كتابــه
برقــة الهادئــة؛ مــن أهمهــا مــا يــي :
 - 1قىض عىل الثوار وتحركاتهم بمنطقة دفنه والبطنان.
 - 2قــى عــى التهريــب بــن املناطــق الحدوديــة الليبيــة املرصيــة مــن ناحيــة الســلوم
– مســاعد وكذلــك ناحيــة الجغبــوب  -ســيوة ،وأصبــح دخــل خزينــة الدولــة اإليطاليــة
يف ازديــاد مــن ناحيــة الرضائــب الجمركيــة.
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 3قــى عــى حركــة االمــدادات االقتصاديــة والطبيــة والعســكرية التــي كانــت تأتــيللمجاهديــن مــن مــر عــن طريــق املهاجريــن الليبيــن (.)22
وبعــد أن أحكمــت الســلطات العســكرية اإليطاليــة قبضتهــا عــى الواحــات
الشــمالية لــم يبــق أمامهــا إال الواحــة الحصينــة يف أقــى الجنــوب الرشقــي مــن البــاد
أال وهــي واحــة الكفــرة التــي أرســلت إليهــا حملــة عســكرية مدججــة بأحــدث أنــواع
األســلحة الربيــة والجويــة فاســتطاعت يف شــهر ينايــر 1931م احتــال الواحــة احتــاال ً
فعليًــا بعــد أن تمكنــت مــن القضــاء عــى تجمعــات املجاهديــن هنــاك.
وخــال احتاللهــم للواحــة ارتكبــوا الكثــر مــن الجرائــم الوحشــية فاســتباحوا
األعــراض ،وداســوا املصاحــف وحرقوهــا ،وانتهكــوا حرمــة املســاجد .وبعــد أن عجــز
األهــايل عــن الدفــاع عــن دينهــم وعرضهــم ووطنهــم آثــروا اللجــوء إىل أماكــن أمينــة
حفا ً
ظــا عــى مــا بقــي لهــم مــن مقومــات الــرف واإلنســانية؛ فهاجــر الكثــر منهــم
إىل البلــدان املجــاورة وخاصــة الســودان ومــر.
كان مــن بــن مــن هاجــر إىل مــر مجموعــة مــن العائــات ورد ذكرهــا يف مراســلة
ألحــد املجاهديــن مــن ميــدان الجهــاد يف شــهر شــوال 1349هـــ إىل رئيــس اللجنــة
التنفيذيــة للجاليــات الطرابلســية .الربقاويــة بتونــس ،ونرشتهــا جريــدة “النهضــة”
التونســية ،حيــث تحــدث قائــا “ :ومنهــم مــن ســافر إىل جهــات مــر عــن طريــق “أبو
منقــار” ومــن بينهــم والدتنــا وأخواتنــا وأخوانــا (الســنويس وعبــد الكريــم) .ومنهــم مــن
ســافر إىل مــر عــن طريــق (الواحــات ــــ ســيوة) كمــا أن عبــد الحميــد أبــو مطــاري
وأخيــه عبــد القــادر وأحمــد الرشيــف وعمــر أبــو حلــوم ومحمــد جفــول وأبــاه عبــد
الرحمــن الرشيــف دخلــوا (الفرافــرة) بعائالتهــم”(.)23
وقــد أصــدرت املفوضيــة اإليطاليــة يف القاهــرة ً
بالغــا كذبــت فيه تلــك األنبــاء إال أن
ذلــك التكذيــب لــم يــؤد إىل نتيجــة فــإن األنبــاء عمــت العالــم اإلســامي جميعً ا...ولســنا
نــدري عــى مــاذا عولــت الحكومــة اإليطاليــة وهــل تصيــغ ســمعً ا لهــذه األصــوات التــي
ترتفــع مــن جميــع البــاد اإلســامية أم أنهــا تكتفــي بذلــك التكذيــب الــذي ال يســتند إىل
الوقائــع املاديــة كمــا تســتند األخبــار التــي وردت عــن هــذه الحــوادث؟ (.)24
واختتمــت الســلطات الفاشســتية جرائمهــا الالإنســانية يف ســبيل القضــاء عــى
مصــادر التمويــن الخارجــي بغيــة حصــار املجاهديــن فقامــت يف نهايــة املطــاف بمــد
حاجــز مــن األســاك الشــائكة بطــول يزيــد عــن ثالثمائــة كيلومــر عــى الحــدود
الرشقيــة مــن بلــدة مســاعد شــماال ً وحتــى الجغبــوب جنوبًــا(.)25
وبذلــك أحكمــت الطــوق عــى املجاهديــن بقيــادة عمــر املختــار يف منطقــة الجبــل
األخــر حيــث أصبــح املجاهــدون نتيجــة لتلــك اإلجــراءات يف وضــع يسء للغايــة،
فقــد نقصــت عنهــم اإلمــدادات العســكرية واالقتصاديــة ومــواد التطبيــب بفعــل تلــك
االســتحكامات وأخــرًا تمكنــت القــوات الفاشســتية يف منطقــة الجبــل األخــر مــن
محــارصة عمــر املختــار ومجموعــة مــن املجاهديــن فاشــتبكت معهــم يف معركــة غــر
متكافئــة يف وادي بوطاقــة (عــن ال فــو) خــال شــهر ســبتمرب 1931م وتمكنــت مــن
أرس عمــر املختــار يــوم  13مــن نفــس الشــهر .وجــرت محاكمتــه يف بنغــازي وتــم تنفيــذ
حكــم اإلعــدام فيــه يف ســلوق بتاريــخ  16ســبتمرب .)26(1931
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ويخطــئ الكثــر مــن املؤرخــن حــن يعتقــدون أن باستشــهاد عمــر املختــار
توقفــت كل العمليــات العســكرية خــال عــام 1931م ،بيــد أن الصحيــح والثابــت مــن
خــال مــا كتبــه املعــارصون أو مــا أدىل بــه الــرواة الشــفويون مــن أن املجاهديــن
بعــد استشــهاد عمــر املختــار اتفقــوا عــى اختيــار خليفــة لــه فوقــع اختيارهــم عــى
يوســف أبــو رحيــل املســماري وأعلنــوا ذلــك عــى املــأ ،وتناقلــت ذلــك الخــر الكثــر مــن
الصحــف العربيــة املهتمــة بأمــر الجهــاد يف القطــر الطرابلــي ومــن بينهــا صحيفــة
“لســان الشــعب” التونســية التــي نــرت ذلــك الخــر تحــت عنــوان :خليفــة عمــر
املختــار ،اســتئناف املجاهديــن الحــرب (نق ـاً عــن صحيفــة البــاغ البريوتيــة) وتحــت
توقيــع طرابلــي مجاهــد ،ذكــرت فيــه أن املجاهديــن اســتأنفوا عملياتهــم القتاليــة
ضــد اإليطاليــن وكتبــوا إليهــم كتابًــا يعلمونهــم بذلــك(.)27
واســتمرت العمليــات القتاليــة بــن املجاهديــن واإليطاليــن أكثــر مــن ثالثــة
أشــهر إىل أن ســقط يوســف أبــو رحيــل املســماري شــهيدًا يف معركــة غــر متكافئــة
الســاح بــن الطرفــن يف منطقــة زاويــة أم ركبــة رشق منطقــة بــر األشــهب بتاريــخ
 19ديســمرب 1931م؛ بينمــا تمكــن عبــد الحميــد العبــار وعــدد مــن رفاقــه مــن اجتيــاز
الحــدود إىل مــر وبذلــك أصبحــت املقاومــة يف منطقــة الجبــل األخــر يف حكــم
املنتهيــة(.)28
ويف نهايــة املطــاف وجــد املجاهــدون أنفســهم محارصيــن مــن كل جانــب،
حارصهــم العــدو باســتحكاماته الحصينــة ،وحارصتهــم الطبيعــة مــن الداخــل وبذلــك
انقطعــت عنهــم اإلمــدادات الخارجيــة التــي كانــت تصلهــم مــن مــر ،وانقطعــت
عنهــم اإلمــدادات الداخليــة التــي كانــت تأتيهــم مــن األهــايل الذيــن حرشتهــم الســلطات
اإليطاليــة يف معســكرات االعتقــال الجماعيــة .إن ذلــك الوضــع الســيئ الــذي تعــرض لــه
املجاهــدون يف الجبــل األخــر جعلهــم يفكــرون يف نهايــة املطــاف إىل اللجــوء إىل مــر
حيــث يقيــم هنــاك قســم كبــر مــن أشــقائهم الذيــن ســبقوهم إىل هنــاك منــذ أن فقــدوا
األمــن والطمأنينــة يف بالدهــم ،وبــدأت مجموعــات املجاهديــن تشــد رحالهــا إىل األرايض
املرصيــة مــع نهايــة عــام  1931كل مجموعــة عــى حــده ولــم تكــن الهجــرة ســهلة
ميســورة بــل كانــت مغامــرة يحفهــا الكثــر مــن املخاطــر حســبما تشــر إىل ذلــك
الروايــات الشــفوية واملصــادر واملراجــع التاريخيــة(.)29
ووصلــت آخــر مجموعــة مــن املجاهديــن والتــي يبلــغ عــدد أفرادهــا أكثــر مــن
ثالثــة وســبعني مجاهـدًا بقيــادة عبــد الحميــد العبــار إىل مــر يف  5ينايــر  .1932وبعد أن
تمكنــوا مــن اجتيــاز الحــدود اســتقبلتهم الســلطات املرصيــة وجردتهــم مــن أســلحتهم
وذخائرهــم وســمحت لهــم بالدخــول إىل األريض املرصيــة أســوة بزمالئهــم الفاريــن مــن
بطــش االســتعمار اإليطــايل(.)30
إن ســقوط واحــات الجغبــوب وجالــو وأوجلة والكفــرة يف الجنــوب ومراكــز االمداد
يف مناطــق جنــوب الجبــل األخــر كالعزيــات واملخيــي وغريهــا يف الشــمال قــد قســم
ظهــر املقاومــة بالجبــل األخــر بقطــع الطريــق أمــام قوافــل االمــدادات االقتصاديــة
والعســكرية إىل حركــة الجهــاد بالجبــل األخــر وعزلهــا نهائي ـا ً عــن مصــادر التمويــل
الداخــي والخارجــي ممــا انعكــس ســلبا ً عــى حركــة املقاومــة بالجبــل األخــر التــي
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كان يقودهــا عمراملختــار وخليفتــه يوســف أبورحيــل املســماري مــن بعــده فانفــرط
عقــد املقاومــة وترتــب عليــه تحللهــا وعــدم قدرتهــا عــى املواجهــة املستمـــــرة (.)31
ويف  24ينايــر1932م ،أعلــن بــادو ليــو الحاكــم العــام عــى ليبيا يف ترصيح رســمي
نهايــة املقاومــة يف ليبيــا ،اعــرف فيــه (أنــه للمــرة األوىل وبعــد عرشيــن ســنة مــن نزولنا
بهــذه األرض قــد تــم احتــال املســتعمرتني طرابلــس الغــرب وبرقــة وتهدئتهمــا) .وهــي
شــهادة تكفــي يف الداللــة عــى عنــف املقاومــة التــي أبداهــا الليبيــون يف الدفــاع عــن
وطنهــم منــذ نــزول أول جنــدي ايطــايل بالســواحل الليبيــة(.)32
ممــا ســبق نســتنتج أن احتــال إيطاليــا لواحــة الجغبــوب قــد أثّــر كثــرا ً عــى
مجريــات العمليــات العســكرية اإليطاليــة بــن القــوات اإليطاليــة واملجاهديــن الليبيــن
يف كافــة ربــوع اإلقليــم الربقــاوي ســواء يف منطقــة الجبــل األخــر أو واحــات الجنــوب
الربقــاوي التــي تعرضــت لالحتــال اإليطــايل الواحــدة تلــو األخــرى والتــي انتهــت بعمليــة
احتــال واحــة الكفــرة آخــر معاقــل املجاهديــن الليبيــن خــال شــهر ينايــر1931م.
اخلامتة:
مــن خــال دراســتنا ملوضــوع أثــر االحتــال اإليطــايل لواحــة الجغبــوب يف عمليات
املقاومــة الوطنيــة لالحتــال اإليطــايل بمنطقــة الجبــل األخــر خــال الفــرة املمتــدة
بــن عامــي 1931_1926م يمكننــا أن نســتنج مايــي :
 - 1أن واحــة الجغبــوب نمــت وازدهــرت عقــب تأســيس الزاويــة السنوســية بهــا عــى
يــد الســيد محمــد بــن عــى الســنويس وتحولــت مــن ملجــأ لقطــاع الطــرق والغــزاة إىل
مــكان آمــن يرتــاده طــاب العلــم والعلمــاء ،والتجــار الوافديــن اليهــا مــن كافــة األنحــاء
فقامــت بتخريــج العلمــاء ،وقــادة الجهــاد واملقاومــة الذيــن قارعــوا املســتعمر األجنبــي.
 - 2اتضحــت األهميــة االســراتيجية للواحــة عقــب دعــوات الجهــاد واملقاومــة للمحتــل
اإليطــايل البغيــض منــذ بدايــة الغــزو يف شــهر أكتوبــر1911م ،وعقــب انســحاب األتــراك
مــن طرابلــس الغــرب وبرقــة بموجــب معاهــدة اويش لــوزان يف اكتوبــر1912م واســتالم
الســيد أحمــد الرشيــف الزعيــم الرابــع للطريقــة السنوســية زعامــة الجهــاد واملقاومــة
مــن القائــد العســكري أنــور باشــا أواخــر عــام 1912م ،ووصــول االمــدادات الغذائيــة
والطبيــة مــن خــال الــدروب الصحراويــة بــن واحــة الجغبــوب مــن ناحيــة وســيوة
والواحــات املرصيــة مــن ناحيــة أخــرى.
 - 3كانــت واحــة الجغبــوب املمــر اآلمــن الــذي انســحب مــن خاللــه الســيد أحمــد
الرشيــف الســنويس وقائــد قواتــه القومنــدان محمــد صالــح حــرب بكافــة ضباطــه
وجنــوده وعتادهــم الحربــي مــن ســيوة والواحــات املرصيــة املجــاورة إىل واحــة الجغبوب
بســام عقــب االنكســارات التــي تلفهــا قواتــه التــي هاجمــت االنجليــز بمــر خــال
الحــرب العامليــة األوىل ،كمــا كانــت املمــر اآلمــن الــذي عــر مــن خاللــه األمــر ادريــس
الســنويس وبعــض مرافقيــه إىل مــر عــام 1923م ،ولحــق بــه بعــض زعمــاء هيئــة
اإلصــاح املركزيــة عــام 1924م؛ األمــر الــذي نبّــه الســلطات السياســية والعســكرية
اإليطاليــة إىل األهميــة االســراتيجية لتلــك الواحــة فعقــدوا العــزم عــى احتاللهــا فدخلــت
يف مفاوضــات ثــم اتفــاق مــع الحكومــة املرصيــة خــال عــام 1925م ثــم اكملــت
احتاللهــا يف مطلــع شــهر فربايــر 1926م.
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 - 4أدى االحتــال اإليطــايل لواحــة الجغبــوب باعتبارهــا الزاويــة األم وتشــتيت زعمائهــا
وعلمائهــا وطالبهــا إىل تداعيــات خطــرة مــن الناحيــة العســكرية عــى بقيــة الزوايــا
السنوســية التــي منحتهــا الســلطات اإليطاليــة يف الســابق اســتقالال ً داخليـا ً تحــت زعامة
األمــر ادريــس الســنويس ،واســتكمال احتــال واحــات أوجلــة وجالــو عــام1928م،
وإقامــة املعتقــات الفاشســتية يف عــن الغزالــة وطلميثــة واملقــرون وســلوق والربيقــة
والعقيلــة عــام 1930م ومــد خــط األســاك الشــائكة مــن بــر الرملــة بمنطقــة الــردي
حتــى واحــة الجغبــوب ،واســتكمال احتــال واحــة الكفــرة عــام 1931م وفقــدان
املقاومــة الوطنيــة املســلحة بالجبــل األخــر أهــم مصــادر قواتهــا مــن الرجــال
والتمويــن والعتــاد الحربــي إىل محــارصة عمــر املختــار وقواتــه ليقــع أســرا يف قبضتهــا
يــوم  11ســبتمرب1931م وتقــوم بمحاكمتــه وإعدامــه أمــام حشــد كبــر مــن األهــايل
بمعتقــل ســلوق يف  16ســبتمرب1931م.
 - 5كان الستشــهاد عمــر املختــار ومــن بعــده خليفتــه يوســف أبورحيــل املســماري أثره
يف انفــراط عقــد املقاومــة وتوقفهــا نهائي ـا ً بربقــة ممــا اضطــر بقيــة زعمــاء الجهــاد
إىل الهجــرة إىل مــر أوائــل عــام 1932م حيــث أحكمــت الســلطات العســكرية اإليطاليــة
قبضتهــا عــى اإلقليــم الربقــاوي ورشعــت يف محاكمة كل مــن يشــتبه يف تورطــه بعمليات
املقاومــة فقامــت بإعدامهــم وصــادرت ممتلكاتهــم ومنحتهــا للمســتوطنني اإليطاليــن
وفــق برنامــج االســتيطان اإليطــايل املكثــف الــذي كان لــه أثــره االقتصــادي واالجتماعــي
والنفــي الســيئ عــى الســكان الوطنيــن.
هوام�ش البحث:
( )1الطاهــر أحمــد الــزاوي الطرابلــي ،معجــم البلــدان الليبيــة .طرابلــس :مكتبــة
النــور1388 ،ه1968 -م ،ص ص ،105 103-عبدالعزيــز طريــح رشف ،جغرافيــة ليبيــا.
االســكندرية :دار الثقافــة الجامعيــة( ،د -ت) ص.139و ص.142
( )2أحمــد صدقــي الدجانــي ،الحركــة السنوســية؛ نموهــا وتطورهــا يف القــرن التاســع
عــر طرابلــس :دار الفكــر1968 ،م ص .113
 ))3هنــد عــادل اســماعيل النعيمــي ،إدريــس الســنويس ودوره يف اســتقالل ليبيــا - 1890
1952م (رســالة ماجســتري) .قســم التاريــخ ،كليــة الرتبيــة ،ابــن رشــد ،جامعــة بغــداد:
1431هـــ 2009 -م ص ص  .71-72وجريــدة الفجــر الليبــي ،عــدد  10الســنة األوىل ن
بنغــازي 30 :شــوال1356ه15 -ســبتمرب1947م“ .جامعــة الجغبــوب وأثرهــا العلمــي يف
ليبيــا” ،ص ص  4-5ثــم ص .21
( )4انريكــو انســباتو ،كارلــو قوتــي بورشــينا ري ،العالقــات العربيــة االيطاليــة1902-
1930م .ترجمــة عمــر البارونــي .طرابلــس :مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة
1980م ،ص وهنــد اســماعيل النعيمــي ،إدريــس الســنويس .ص.116
( )5محمــد فــؤاد شــكري ،ميــاد دولــة ليبيــا الحديثــة ،ج؟ مجلــد؟ .القاهــرة :دار
االعتمــاد 1957،م ص  185ومــا بعدهــا ،.جمــال حمــدان ،الجمهوريــة الليبيــة دراســة يف
الجغرافيــا السياســية .القاهــرة :عالــم الكتــب1973 ،م ،ص ص .89 ،87 ،33
( )6محمــد متــويل مــريس ،الحــدود الغربيــة ملــر .القاهــرة :مطبعــة جامعــة فــؤاد
األول 1949 ،م  ،ص ص .9 1-وانظــر فاطمــة علــم الديــن ،حــدود مــر الغربيــة دراســة
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وثائقيــة .القاهــرة :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب1994 ،م ،ص .138
(“ )7الســيد إدريــس يصــل العاصمــة مســاء اليــوم بقطــار الســاعة الثالثــة والربــع”
اللــواء املــري ،القاهــرة :العــدد  ،286ينايــر1923م ،ص“ ،2زيــارة الرشيــف الســنويس
للقطــر املــري واســتقباله اســتقباال ً رســمياً” اللطائــف املصــورة  ،القاهــرة :العــدد
 ،417الســنة التاســعة 5 ،فربايــر 1923م ،ص.1
( )8األشــهب ،إدريــس الســنويس .ص ،73وبرقــة العربيــة .ص .392وشــكري ،ميــاد دولة
ليبيــا .جـــ .1مجلــد  .2ص .588ويف مقابلــة للباحــث مــع الشــيخ نــارص عبــد الســام
الكــزة أشــار إىل أن الشــيخ عبــد الســام الكــزة كانــت بينــه وبــن مأمــور واحــة ســيوة
عالقــة حميمــة فنصحــه بالرجــوع إىل بلــده قبــل أن يتــم نقــل الالجئــن إىل الســلطات
املرصيــة يف مطــروح فاســتجاب لتلــك النصيحــة ورجــع إىل بلــده وبقــي بميــدان الجهــاد
حتــى ســنة  1929عندمــا هاجــر هجرتــه الثانيــة وبقــي هنــاك حتــى توفــاه اللــه .1940
مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع الشــيخ نــارص عبــد الســام الكــزة حــول “الهجــرة إىل
مــر” بنغــازي.1992 /8 /20 :
( )9أبــو شــارب ،املهجــرون واملنفيــون واألرسى الذيــن لــم يعــودوا ألرض الوطــن .ص،
الشــنيطي ،قضيــة ليبيــا .ص .105شــكري .ميــاد دولــة ليبيا .جــزء  .1مجلــد  .2ص.591
( )10محســن محمــد ،رسقــة واحــة مرصيــة (.بالوثائــق الرسيــة الربيطانيــة –
واألمريكيــة) ،القاهــرة :كتــاب اليــوم ،أخبــار اليــوم1980،م ،ص .63
( )11أحمــد عبــد الونيــس شــتا“ ،حــدود مــر الغربيــة” .ضمــن كتــاب حــدود مــر
الدوليــة املشــتمل عــى بحــوث النــدوة التــي نظمهــا مركــز البحــوث والدراســات
السياســية بكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية ،جامعــة القاهــرة يف الفــرة مــن 6-7
مــارس1991م ،القاهــرة1992 :م ،ص .363
( )12خليفــة محمــد التليــي ،معجــم معــارك الجهــاد يف ليبيــا  .1931_1911طرابلــس
ــــ تونــس :الــدار العربيــة للكتــاب ،ص .77اململكــة املرصيــة ،حــول االتفــاق املشــار
إليــه انظــر ،وزارة الخارجيــة رقــم  ،1926 1-الحــدود الغربيــة ملــر ،االتفــاق االيطــايل
املــري املــؤرخ  6ديســمرب  .1925املطبعــة األمرييــة بالقاهــرة 1926م.
“ انتهــاء مشــكلة الحــدود “بريــد برقــة .عــدد  .68الســنة  ،6بنغــازي :الجمعــة13 ،
جمــادي األول 1344هـــ 11 -ديســمرب 1925م .ص ”.1نــص االتفــاق االيطــايل املــري”
بريــد برقــة .عــدد  .74الســنة الســابعة .بنغــازي  10 :جمــادي الثانــي 1344هـــ – 5
جنايــو .ينايــر 1926م .ص.1 .
( )13ســامي حكيــم ،جغبــوب الواحــة املغتصبــة .القاهــرة دار التعــاون1978 ،م ،ص
ص  “ .59-60ابتهــاج البــاد ورسورهــا بعــودة جغبــوب إليهــا؛ الحكومــة تعلــن وجــوب
احــرام رضيــح الســيد محمــد بــن عــي الســنويس ومعهــد الجغبــوب التاريخــي “ بريــد
برقــة ،عــدد  .81الســنة  .7بنغــازي  :الثالثــاء 26 .رجــب 1344ه9 -فربايــر 1926م .ص.1
( * )14املصـ ّ
ـى موقــع يطلــق عــى مــكان يقــال أن الســيد املهــدي قــد صــى بــه أثنــاء
قدومــه لواحــة الجغبــوب ويعــرف عنــد األهــايل بمصــي ســيدي املهــدي (الباحــث).
أنجلــو ديــل بــوكا ،اإليطاليــون يف ليبيــا .ج .2ترجمــة محمــود عــي التائــب ،مراجعــة
عمــر محمــد البارونــي ،طرابلــس :مركــز دراســة جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة،
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سلســلة الدراســات املرتجمــة 1995 ،31م ،ص  .137ورودولفــو غراتســياني ،برقــة
الهادئــة .ترجمــة ابراهيــم ســالم بــن عامــر ،مرصاتــه :الــدار الجماهرييــة للنــر
والتوزيــع واإلعــان ،ط1998 ،4م ،ص ص “ .-37 36تفاصيــل الحملــة” بريــد برقــة .عــدد
 .81الســنة  .7بنغــازي :الثالثــاء 26 .رجــب 1344هـــ  9 -فربايــر 1926م .ص .2وخليفــة
محمــد التليــي ،معــارك الجهــاد الليبــي مــن خــال الخطــط الحربيــة االيطاليــة.
طرابلــس :املنشــأة العامــة للنــر والتوزيــع واإلعــان ،ط1982 ،2م ،ص ص “ .71 70-
كيــف يحرضــون عــى العصيــان” بريــد برقــة .عــدد  .95الســنة  .7بنغــازي :الجمعــة 2
ذي القعــدة 1344هـــ  14 -ماجــو (مايــو) 1926م .ص .1
( )15سامي حكيم ،جغبوب .ص.60
( )16الشــيخ عبدالحميــد محمــود الطرابلــي ،نبــذة مــن أعمــال إيطاليــا يف طرابلــس
الغــرب( .د .ن) (د .ت) ص ص .36-37
( )17هيئــة تحريــر ليبيــا بالقاهــرة ،الفظائــع الســود الحمــر مــن صفحــات االســتعمار
اإليطــايل يف ليبيــا أو التمديــن بالحديــد والنــار .ط .2القاهــرة :مطبعــة الكرنــك1367 ،هـــ
 1948م ،ص .68( )18أنجلو ديل بوكا ،اإليطاليون يف ليبيا .ج ، .2ص .138
(“ )19قصاصــة كتــب عليهــا فظائــع إيطاليــة للتاريــخ تتحــدث عمــا ارتكبــه الطليــان
مــن فظائــع أخالقيــة يف أوجلــه وجالــوا” طرابلــس :مركــز جهــاد الليبيــن ،شــعبة
الوثائــق واملخطوطــات ملــف شــكري فيصــل ،الظــرف الثالــث .و .ر (.)41
( )20انظــر ،إدريــس صالــح الحريــر“ .املفاوضــات بــن عمــر املختــار واإليطاليــن خــال
ســنة  .1929الثقافــة العربيــة .عــدد ( )9 – 8طرابلــس :اللجنــة الشــعبية العامــة لإلعــام
والثقافة أغسطـــس – ســبتمرب  .1988ص .ص .49 – 39
( )21كنــود هوملبــو ،رصاع الصحــراء .تعريــب عمــر الحــاج .طرابلــس :دار املرصاتــي،
 ، 1969ص.8
( )22غراتســياني ،برقــة الهادئة .ص ص .232،233و” االســتعمار الفاشســتي يف طرابلس
– برقــة” جريــدة النهضــة ،عــدد ،2567تونــس :الثالثــاء 17جمــادي الثانــي1350ه-29
سبتمرب1931م .ص.2
( )23م .ع“ .ســاحة الحــرب الطرابلســية الربقاويــة “احتــال الفاشســت للكفــرة”
النهضــة ،عــدد  .2490تونــس :الخميــس  13ذي الحجــة 1349هـــ  30 -إبريــل .1931
ص.2 – 1
(“ )24طرابلــس الغــرب :أنبــاء الحــوادث األليمــة” .الرابطــة الرشقيــة .عــدد  .8القاهــرة:
محــرم 1350هـ  -مايــو 1931م .ص.35 – 34
( )25غراتسياني ،برقة الهادئة .ص.288
(“ )26نــص البــاغ الرســمي عــن القبــض عــى عمــر املختــار” بريــد برقــه .عــدد .346
بنغــازي :الجمعــة  6جمــادى األوىل 1350هـــ 18 .ســبتمرب  .1931ص.1
( )27طرابلــي مجاهــد“ ،خليفــة عمــر املختــار :اســتئناف املجاهديــن الحــرب .نقــاً
عــن البــاغ” لســان الشــعب .عــدد  .462تونــس :األربعــاء  14رجــب 1350هـــ املوافق 25
نوفمــر  .1931ص .1وكذلــك إدريــس صالــح الحريــر“ ،يوســف أبــو رحيــل املســماري
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نائــب وخليفــة عمــر املختــار” .البحــوث التاريخيــة .السنــــة  .11عــدد  .1ص.10
( )28محمــد عبــد الــرازق الشــلماني ،يشء عــن بعــض رجــال عمــر املختــار .بنغــازي:
مطابــع الثــورة العربيــة .1981 ،ص ص .22 – 19وكذلــك ص.74
( )29ســعد محمــد أبوشــعالة “املجاهــد عبــد الــرازق العوامــي ودوره يف حركــة الجهــاد”.
البحــوث التاريخيــة .عــدد  .2طرابلــس :مركــز جهــاد الليبيــن ،يوليــو  .1989ص ص
.25 – 22
(“ )30قائمــة بآخــر مــن ســلم الســاح وهاجــر إىل مــر” .طرابلــس :مركــز جهــاد
الليبيــن .شــعبة الوثائــق واملخطوطــات ،ملــف الوثائــق السياســية واملهاجــرون الليبيون.
رقــم ( )34و .ر (( )52ورد بالقائمــة اســم املجاهــد عبــد الحميــد العبــار).
( )31عبداملــوىل صالــح الحريــر“ ،دور الواحــات يف تمويــل حركــة جهــاد عمراملختــار”.
مجلــة البحــوث التاريخيــة .الســنة ،10عــدد 1991 ،2م ،ص.34
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املالحق-:

ملحق رقم ()1
زاوية الجغبوب خالل فرتة االحتالل االيطايل

(*) املصدر :شبكة املعلومات الدولية.
ملحق رقم ()2
خط األسالك الشائكة املمتد من بردية سليمان إىل واحة الجغبوب بهدف منع هجرة الليبيني
ووصول االمدادات العسكرية واالقتصادية والطبية من مرص اىل املجاهدين بالجبل األخرض

(*) املصدر :مكتبة الباحث.
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ملحق رقم ()3
كتاب تعيني يوسف ابورحيل املسماري كخليفة لعمر املختار لقيادة املجاهدين بالجبل
األخرض

املصــدر :محمــد عيــى صالحيــة“ ،صفحــات مجهولــة مــن تاريــخ ليبيــا وثائــق الســيد
أحمــد الرشيــف الســنويس1292-1350ه-1875-1933م” حوليــات كليــة اآلداب ،جامعــة
الكويــت ،الحوليــة األوىل1399،ه-1980م.
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قائمة امل�صادر واملراجع:

�أوالـــ الوثائق غري املن�شورة:
وثائــق املركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة بطرابلــس ،شــعبة الوثائــق
واملخطوطــات ،الوثائــق العربيــة.
 - 1قائمــة بآخــر مــن ســلم الســاح وهاجر إىل مــر” .طرابلــس :مركــز جهــاد الليبيني.
شــعبة الوثائــق واملخطوطــات ،ملــف الوثائــق السياســية واملهاجــرون الليبيــون .رقــم
( )34و .ر (( )52ورد بالقائمــة اســم املجاهــد عبــد الحميــد العبــار).
 - 2قصاصــة كتــب عليهــا فظائــع إيطاليــة للتاريــخ تتحــدث عمــا ارتكبــه الطليــان مــن
فظائــع أخالقيــة يف أوجلــه وجالــوا” طرابلــس :مركــز جهــاد الليبيــن ،شــعبة الوثائــق
واملخطوطــات ملــف شــكري فيصــل ،الظــرف الثالــث .و .ر (.)41
ثانيا ـــ الوثائق املن�شورة:
وثائق وزارة اخلارجية امل�صرية:
ـــــ اململكــة املرصيــة  ،وزارة الخارجيــة رقــم  ،1926 1-الحــدود الغربيــة ملــر ،االتفــاق
االيطــايل املــري املــؤرخ  6ديســمرب  .1925املطبعــة األمرييــة بالقاهــرة 1926م.
وثائق الهيئات ال�سيا�سية الليبية باملهجر:
ـــــ هيئــة تحريــر ليبيــا بالقاهــرة  ،الفظائــع الســود الحمــر مــن صفحــات االســتعمار
االيطــايل يف ليبيــا أو التمديــن بالحديــد والنــار .ط .2القاهــرة :مطبعــة الكرنــك1367 ،هـــ
 1948م،الكتب العربية واملرتجمة:
1ـ األشــهب ،محمــد الطيــب :إدريــس الســنويس .ط  .2القاهــرة :مكتبــة القاهــرة،
1957م.
 2ـ ــــــــ  :برقة العربية أمس واليوم  ،القاهرة  :دار الهوارى . 1947 ،
3ـ الزاوي  ،الطاهر أحمد  ،معجم البلدان الليبية .طرابلس  :مكتبة النور1388 ،ه1968 -م.
4ـ رشف  ،عبدالعزيز طريح  ،جغرافية ليبيا .االسكندرية :دار الثقافة الجامعية( ،د -ت).
5ـ الدجاني ،أحمد صدقي  ،الحركة السنوسية ؛ نموها وتطورها يف القرن التاسع عرش. .
6ـ شــكري ،محمــد فــؤاد  ،ميــاد دولــة ليبيــا الحديثــة ج .1مجلــد  . 2القاهــرة  :دار
االعتمــاد 1957،م.
7ـ حمــدان ،جمــال  ،الجمهوريــة الليبيــة دراســة يف الجغرافيــا السياســية .القاهــرة :
عالــم الكتــب1973 ،م،
 8ـ مــريس ،محمــد متــويل  ،الحــدود الغربيــة ملــر  .القاهــرة :مطبعــة جامعــة فــؤاد
األول 1949 ،م 9ــــ علــم الديــن ،فاطمــة ،حــدود مــر الغربيــة دراســة وثائقيــة.
القاهــرة :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب1994 ،م.
 10ـ الشــلماني  ،محمــد عبــد الــرازق  ،يشء عــن بعــض رجــال عمــر املختــار .بنغــازي:
مطابــع الثــورة العربيــة1981،م.
11ــ هوملبو ،كنود ،رصاع الصحراء .تعريب عمر الحاج .طرابلس :دار املرصاتي1969 .م.
12ــــ انريكــو انســباتو ،كارلــو قوتــي بورشــيناري ،العالقــات العربيــة االيطاليــة1902-
1925م ،ترجمــة عمــر البارونــي ،طرابلــس  :مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخية،
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1980م.
13ـ التليــي ،خليفــة محمــد ،معــارك الجهــاد الليبــي مــن خــال الخطــط الحربيــة
االيطاليــة .طرابلــس  :املنشــأة العامــة للنــر والتوزيــع واإلعــان  ،ط2،1982م.
املقابالت الشفوية:
مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع الشــيخ نــارص عبــد الســام الكــزة حــول “الهجــرة إىل
مــر” بنغــازي.1992 /8 /20 :
الدوريات العلمية املحكمة:
1ـ أبوشــعالة ،ســعد محمــد “املجاهــد عبــد الــرازق العوامــي ودوره يف حركــة الجهــاد”.
البحــوث التاريخيــة .عــدد  .2طرابلــس :مركــز جهــاد الليبيــن ،يوليــو .1989
 2ـ الحريــر ،إدريــس صالــح“ :الشــهيد يوســف أبورحيــل املســماري ،نائــب وخليفــة
عمــر املختــار يف قيــادة الجهــاد بالجبــل األخــر” البحــوث التاريخيــة .عــدد ()1
طرابلــس مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة1989 ،م.
 3ـ ـــــــــ “املفاوضــات بــن عمــر املختــار واإليطاليــن خــال ســنة  .1929الثقافــة
العربيــة .عــدد ( )9 – 8طرابلــس :اللجنــة الشــعبية العامــة لإلعــام والثقافــة أغسطـــس
– ســبتمرب  .1988ص .ص .49 – 39
 - 4عبداملــوىل صالــح الحريــر“ ،دور الواحــات يف تمويــل حركــة جهــاد عمراملختــار”.
البحــوث التاريخيــة .الســنة،10عدد2،1991م.
ال�صحف:
1ـ م .ع“ .ســاحة الحــرب الطرابلســية الربقاويــة” احتــال الفاشســت للكفــرة” النهضــة
عــدد  .2490تونــس :الخميــس  13ذي الحجــة 1349هـــ  30 -إبريل .1931
 2ـ “طرابلــس الغــرب :أنبــاء الحــوادث األليمــة” .الرابطــة الرشقيــة .عــدد  .8القاهــرة:
محــرم 1350هـ  -مايــو 1931م.
 4ـ طرابلــي مجاهــد “ ،خليفــة عمــر املختــار :اســتئناف املجاهديــن الحــرب .نقــاً
عــن البــاغ” لســان الشــعب .عــدد  .462تونــس :األربعــاء  14رجــب 1350هـــ املوافق 25
نوفمــر .1931
 - 5جريــدة الفجــر الليبــي  ،عــدد 10الســنة األوىل ن بنغــازي 30 :شــوال1356هـ -
15ســبتمرب1947م“ .جامعــة الجغبــوب وأثرهــا العلمــي يف ليبيــا” ،ص ص  5 - 4ثــم ص
.21
 6ـ “نــص البــاغ الرســمي عــن القبــض عــى عمــر املختــار” بريــد برقــه .عــدد .346
بنغــازي :الجمعــة  6جمــادى األوىل 1350هـــ 18 .ســبتمرب .1931
 “ - 7انتهــاء مشــكلة الحــدود “ بريــد برقــة .عــدد  .68الســنة  ،6بنغــازي :الجمعــة13،
جمــادي األول 1344ه11 -ديســمرب 1925م.
 “ - 8نــص االتفــاق االيطــايل املــري” بريــد برقــة .عــدد  .74الســنة الســابعة .بنغــازي
 10 :جمــادي الثانــي 1344ه –  5جنايــو .ينايــر 1926م.
“ - 9تفاصيــل الحملــة” بريــد برقــة .عــدد  .81الســنة  .7بنغــازي  :الثالثــاء 26 .رجــب
1344هـــ 9 -فرباير 1926م.
 “ - 10ابتهــاج البــاد ورسورهــا بعــودة جغبــوب إليهــا ؛ الحكومــة تعلــن وجــوب احــرام
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رضيــح الســيد محمــد بــن عــي الســنويس ومعهــد الجغبــوب التاريخــي “ بريــد برقــة
،عــدد  .81الســنة  .7بنغــازي  :الثالثــاء 26 .رجــب 1344ه9 -فربايــر 1926م.
 “ - 11كيــف يحرضــون عــى العصيــان” بريــد برقــة .عــدد .95الســنة  .7بنغــازي:
الجمعــة 2ذي القعــدة1344ه 14 -ماجــو (مايــو) 1926م.
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حماوالت ال�سنو�سيني التو�سع َ
و�ضم �أقليم دارفور
ال�سوداين خالل الفرتة ( 1916 - 1883م)
أ .عالم الفالح
مدخل
السنوســية هــي واحــدة مــن الحــركات اإلصالحيــة التــي ظهــرت يف بدايــة
القــرن التاســع عــر واســتمر عطاؤهــا بقــدر وافــر حتــى النصــف الثانــي مــن
القــرن العرشيــن ،وبلغــت ذروتهــا يف عهــد محمــد املهــدي الســنويس عــام 1902م،
وتعــد الحركــة السنوســية حركــة دعويــة علميــة ذات طابــع شــعبي وجهاديــة ضــد
التوســع االســتعماري والتبشــر املســيحي ،أكثــر منهــا حركــة صفويــة نخبويــة كمــا
هــو الشــأن بالنســبة للحــركات السياســية والفكريــة االســامية االخــرى حيــث أتســمت
فالقــدرة عــى الطــرح والرسعــة الفائقــة عــى التأثــر يف الجماهــر مــن خــال النشــاط
الدينــي ورســالة نــر تعاليــم االســام وإحيــاء علــوم الديــن ،كمــا تعتــر السنوســية
مــن أقــوى الحــركات التــي قامــت يف القــرن التاســع عــر تنظيم ـا ً ونشــاطا ً وعم ـاً
ـعبية ،فكانــت إيجابيـ ً
وشـ ً
ـة بــكل املقاييــس ،تركــت بصماتهــا عــى كل مــن اتصــل بهــا
مــن اتباعهــا أو مــن غريهــم باملنطقــة العربيــة وأفريقيــا الوســطى وجنــوب الصحــراء،
وكانــت ايضـا ً نــواة املقاومــة للوجــود األجنبــي يف ليبيــا واملناطــق املجــاورة لهــا ،فدخلــت
مبكــرا ً يف صــدام مــع الفرنســيني يف الجزائــر وتشــاد ومــايل والســودان االوســط والغربــي.
تجــاوزت الحركــة بنظرتهــا املوضوعيــة وبخططهــا االســراتيجية ورســالتها الدينيــة
وعالقاتهــا القوميــة واالســراتيجية حــدود ليبيــا ،وتطلعــت إىل العالــم اإلســامي بمعنــاه
الواســع وبحــدوده الشاســعة املرتاميــة األطــراف وبشــعوبه املتعــددة األعــراق املتنوعــة
الثقافــات والحضــارات واســتطاعت بهــذا الفكــر والدعــوة اســتمالة الكثــر مــن
املريديــن مــن جهــات االقطــار العربيــة واالفريقيــة االســامية خاصــة املجــاورة لهــا،
وذلــك عــن طريــق الزوايــا التــي أنشــأتها يف ليبيــا ومــر و تونــس والجزائــر واملغــرب
والجزيــرة العربيــة والســودان االوســط والغربــي ومناطــق بأفريقيــا الوســطى ،لتكــون
نــواة للدعــوة اإلســامية وللجهــاد ضــد املســتعمر االوروبــي ،ومواجهــة كافــة املحــاوالت
التبشــرية التــي كانــت تقــوم بهــا فرنســا وبريطانيــا وتدعمهــا بــكل قــوة.،
أثبتــت الحركــة قدرتهــا عــى مواجهــة هــذه القــوة االجنبيــة بالدعــوة اإلســامية
وأذكاء روح الوطنيــة عنــد الشــعوب ومطالــب الحريــة مــن االســتعمار ،ولكنهــا لــم
تســتطع الصمــود أمــام املدافــع والبندقيــة الفرنســية والربيطانيــة يف مناطــق افريقيــا
جنــوب الصحــراء ،حيــث هدمــت الزوايــا السنوســية يف كل مــكان مــن قبــل االســتعمار
الفرنــي بإفريقيــا وقــام الربيطانيــن ايضــا َ بحصــار للحركــة السنوســية خاصــة يف
الحــدود الغربيــة املرصيــة ومناطــق الســودان االوســط ،وهــو مــا ســوف يأتــي خــال
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الدراســة التــي تســتعرض أحــدى سياســات الحركــة السنوســية املتمثلــة يف التوســع يف
جهــات افريقيــا جنــوب الصحــراء وضمنهــا أقليــم دارفورومحــاوالت ضمــه اىل مركــز
السنوســيون ،الــذي أثبتــت الوثائــق التاريخيــة بــأن العالقــة بــن الحركــة السنوســية
والســودان كانــت قويــة مســتنده اىل جــذور التاريــخ واالرتبــاط املشــرك بــن الســكان
املحليــن عــى طــريف الحــدود مــا بــن واحــة الكفــرة الليبيــة واقليــم دارفــور الســوداني،
فنجــد أن مرحلــة حكــم محمــد أحمــد املهــدي الســوداني قــد رأى أن السنوســية تحــاول
التوغــل يف الســودان وخاصــة يف أقليــم دارفــور مــن خــال العمــل عــى تأســيس الزوايــا
السنوســية ،فحــاول املهــدي اجتــذاب الحركــة السنوســية لــه ولكــن محاولتــه بــاءت
بالفشــل كمــا ســيأتي  ،فقــد كان مطلبــه دمجهــا مــع الحركــة املهديــة ،وبعــد ســقوط
املهــدي الســوداني عــام 1898م  ،ظهــر زعيــم جديــد يف أقليــم دارفــور وهــو الســلطان
عــي دينــار الــذي يرجــع نســبه لقبيلــة الفــور العربيــة ،فتأسســت عالقــه كانــت ج ـ ُّد
قويــة بينــه وبــن السنوســيني ،متمثلــة يف املســاعدات املاديــة والعســكرية املتبادلــة
بينهمــا واالستشــارات السياســية والتحالفــات يف القضايــا االقليميــة ،لدرجــة أن بريطانيا
املتمثلــة يف الحاكــم العــام بالخرطــوم تعمــل عــى التخطيــط لقطــع هــذه العالقــة،
ولكــن محاولتهــا بــاءت بالفشــل ،فلــم يجــد الربيطانيــون أمامهــم ســوى املواجهــة
املســلحة للقضــاء عــى الحركتــن السنوســية ،وســلطنة دارفــور بقيــادة الســلطان عــي
دينــار ،وقــد اعتمــدت السنوســية يف إنتشــارها و توســعها عــى مواردهــا الذاتيــة حتــى
ال تقــع اســرة يف أحضــان أي قــوة أجنبيــة ،إذ أن االعتمــاد عــى املســاعدات الخارجيــة
واملعونــات األجنبيــة كانــت وال تــزال ســببا ً يف فقــدان عــدد مــن الدول الســتقاللها ومســخ
لشــخصيتها وهويتهــا الوطنيــة وعمالــة لقيادتهــا وخيانــة ألبنائهــا لالجنبــي ،وهــو مــا
جعــل الحركــة السنوســية تتبــع سياســة التحــرر مــن أي قيــود للقــوة االجنبيــة ،وهــذا
كان ســببا ً رئيســيا ً أكســبها التأييــد واملــؤازرة عــى الصعيديــن العربــي واالفريقــي
االســامي.
وجــدت كل مــن فرنســا وبريطانيــا يف الحركــة السنوســية أكــر عائــق أمامهمــا
لتحقيــق أطماعهمــا التــي ترمــي إىل اقتســام القــارة االفريقيــة وثرواتهــا ،حيــث
أصبحــت الــدول األوروبيــة تتكالــب عــى أســتعمار املنطقــة العربيــة واالفريقيــة يف
أواخــر القــرن التاســع عــر ،وهــو مــا صعــد مــن املواجهــة بينهمــا كمــا ســيأتي
ذكــرة ،أم الدولــة العثمانيــة فكانــت مواقفهــا مــن نشــاط الحركــة السنوســية يف جهــات
أفرييقيــا غــر واضحــة فتــارة تدعــم النشــاط الســنويس يف تلــك الجهــات ثــم تقــوم
بطلــب التوقــف عــن النشــاط بســبب ضغــط القــوى االوروبيــة وخاصــة الفرنســيون
 ،ولكــن السنوســيون عملــوا عــى املحافظــة عــى إظهــار الــوالء للخالفــة العثمانيــة
وســلطانها يف كل املناســبات والظــروف حتــى وقــت متأخــر مــن عمــر الدولــة العثمانيــة،
وحــدث االنفصــال عنهــا بعــد ظهــور جمعيــة االتحــاد والرتقــي وتركيــا الفتــاة التــي
كانــت سياســتهم ترتيــك البــاد العربيــة الخاضعــة للحكــم العثمانــي وتغيــر جــذري يف
سياســة الســلطات العثمانيــة  ،والغــاء ســلطة الخالفــة االســامية .
وهــذا البحــث هــو محاولــة لتســليط الضــوء عــى هــذه املرحلــة الهامــة مــن مرحلــة
التوســع للحركــة النوســية تجــاة مناطــق افريقيــا وتحديــدا ً اقليــم دارفــور  ،مــن خــال
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تتبــع الجهــود والخطــوات التــي قــام بهــا زعمــاء الحركــة يف مناطــق اقليــم دارفــور
ملحاولــة ضمهــا اىل مركــز ســلطة السنوســيون يف الكفــرة ،مــع ذكــر العوامــل التــي
ســاعدت يف هــذه املحاولــة واســتعراض موقــف القــوى الدوليــه مــن ذلــك .
وحتــى يتســنى لنــا الوقــوف عــى مالمــح هــذه املحاولــة و العالقــة بــن السنوســيون
واقليــم دارفــور قســمنا املوضــوع إىل مدخــل وخمســة عنــارص عــى النحــو التــايل -:
•مدخل  :البعد الحدودي الجغرايف املشرتك بني ليبيا وأقليم ودارفور.
•العنرص األول :ملحة تاريخية عن العالقات املشرتكة بني السودان وليبيا
•االعنــر الثانــي  :العالقــات الثقافيــة والدينيــة والتجاريــة خــال القــرن التاســع
عــر
•العنــر الثالــث :املرحلــة االوىل ،عالقــة الحركــة السنوســية باملهديــة يف الســودان
ودعــوات االندمــاج ()1902 - 1859
•العنــر الرابــع  :املرحلــة الثانيــة ،سياســة القائــد احمــد الرشيــف الســنويس لضــم
دارفــور
• العنرص الخامس  :موقف الدول االجبية من توسع السنوسيني تجاه دارفور .
•خاتمة .
•قائمة املصادر واملراجع .
متهيد  :البعد احلدودي اجلغرايف امل�شرتك بني ليبيا واقليم ودارفور
شــهد القــرن الســابع عــر قيــام ســلطنة إســامية يف إقليــم دارفــور ،ولــم تلبــث
هــذه الســلطنة التــي عرفــت باســم هــذا اإلقليــم؛ أن احتلــت مكانـا ً بــارزا ً بــن مجموعــة
املمالــك الســودانية اإلســامية الواقعــة عــى طــول نطــاق الســافانا بــن الصحــراء
الكــرى ومــر شــماالً ،وبــن الغابــات االســتوائية جنوبـا ً  .وتمتــد مــن البحــر األحمــر
رشقـاً ،إىل املحيــط األطلــي غربـاً ،وتشــمل ممالــك ( دارفــور ،ممالــك ســنار ،كردفــان،
واداي ،وبجرمــي ،الكانــم ،ممالــك الهوســا ،ثــم مملكــة مالياالســامية ) (.)1
يقــع ضمــن هــذه الجغرافيــة إقليــم دارفــور يف أقــى غــرب الســودان ،يجــاوره
مــن الــرق الواليــة الشــمالية وواليــة شــمال كردفــان وواليــة غــرب كردفــان ،ومــن
جهــة الجنــوب واليتــا شــمال بحــر الغــزال وغــرب بحــر الغــزال ،ومــن الشــمال الغربــي
الحــدود الجنوبيــة الرشقيــة الليبيــة ،ومــن الغــرب بــاد تشــاد ومــن الجنــوب الغربــي
بــاد إفريقيــا الوســطى ،وتبلــغ مســاحة اقليــم دارفــور حــوايل  196.404مي ـاً مربع ـا ً
(  550ألــف كيلــو مــر مربــع تقريب ـاً) وهــو يشــكل خمــس مســاحة بــاد الســودان.
ويبلــغ عــدد ســكانه حــوايل خمســة ماليــن نســمة ،ينتمــون إىل عــدة قبائــل عربيــة
وإفريقيــة ،وســمي االقليــم بهــذا االســم نســبة إىل دار قبيلــة الفــور ،وهــي القبيلــة
األكبــــر يف اإلقليم (.)2
وتقــع ليبيــا يف وســط شــمال إفريقيــا عــى الســاحل الجنوبــي للبحــر األبيــض
املتوســط  ،تحدهــا رشقــا ً مــر وجنوبــا ً الســودان وتشــاد والنيجــر ،وغربــا ً الجزائــر
وتونــس  ،وتشــرك حدودهــا مــع الســودان بحــوايل  400كــم ( .)3تقــوم عــى هــذه الحدود
املشــركة مســاحات مــن الــرق والحمــر تعلوهــا خطــوط مــن الغــرور والعــروق وتمثــل
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هــذه الحــدود امتــدادا ً مبــارشا ً للحــدود مــع القطــر املــري ولــم تكــن هــذه الحــدود
يوم ـا ً مــن فاص ـاً بــن الســكان املحليــن عــى جانبــي الحــدود خاصــة وأن الطبيعــة
متصلــة وليــس هنــاك تضاريــس جغرافيــة تفصــل بينهمــا وهــو مــا دفــع الحركــة
السنوســية باالتجــاه صــوب اقليــم داروفــور للتوســع ومحاولــة أخضاعــة لحكمهــم،
حيــث راى السنوســيون أن كل الظــروف تســاعد عــى االقــدام للتوســع تجــاه اقليــم
دارفــور مــن خــال الحــدود املشــركة وهــي الداعــم االســاس والعامــل الرئيــي لنظــرة
السنوســيني للتوســع صــوب دارفــور ،وكان هــذا مــن االســباب التــي دعــت االســتعمار
لصناعــة حــدود بــن تلــك الجهــات القتســام مناطــق النفــوذ وايضـا ً للفصــل بــن القوى
الوطنيــة ومنعهــا مــن االتحــاد يف مواجهــة حركــة االســتعمار.
او ًال  :ملحة تاريخية عن العالقات امل�شرتكة بني ال�سودان وليبيا ( درا�سة يف الطبيعة اجلغرافية وال�سكانية )
تعــود العالقــات الليبيــة الســودانية بــن الشــعبني اىل فــرات تاريخيــة وحقــب
زمانيــة وعصــور مــا قبــل التاريــخ ،وتجســد تلــك العالقــة ممثلــة يف رســوم صخريــة يف
جبــل العوينــات الليبــي ،ودللــت مقابــر املجموعــة ج ( )GROUP Cيف الســودان عــى ذلــك،
واكــدت ايض ـا ً الدراســات األثريــة عــى امتــداد موطــن قبائــل التمحــو مــن ليبيــا حتــى
الجنــوب الغربــي ملــر ومــا يقابلــه شــمال غــرب الســودان (.)4
واســتمرت العالقــات القديمــة بــن الشــعبني يف العــر االغريقــي حيــث ارتبــط
القبائــل الليبيــة وهــي النســلمونيس يف ســاحل رست والجرمنــت يف وادي االجــال بعالقــات
تجاريــة واســعة مــع قبائــل الســودان وكان للجرمنــت اقــوى خــط تجــاري صحــراوي
يتجــة رشقـا ً مــن الحــدود الليبيــة يف العوينــات اىل داخــل الســودان (.)5
حيــث اشــركت عــى ســبيل املثــال ليبيــا والســودان مــع الدولــة املرصيــة القديمة
يف تأســيس نظــام الحكــم املــري ومشــاركتهم يف الــراع الســيايس القديــم ،وكان هــذا
مــن خــال مملكــة بعانجــي وترهاقــا مــن الســودان والقائــد شيشــنق الليبــي ،وهــو
مــا ظهــر يف تاريــخ مــر القديمــة ودخلتــا يف حــروب مــع املرصيــن ضــد االشــوريني يف
عهــد ســنحريب عــام  700ق م ،وقــد أســتمرت العالقــة بحكــم الجــوار والتأثــر الثقــايف
املســتمر بينهمــا وتطــور العالقــات االجتماعيــة والتواصــل الســيايس ،وقــد لعــب التالقح
االجتماعــي للقبائــل عــى طــريف الحــدود دورا ً رئيســيا ً يف االرتبــاط واملصــر املشــرك ،
وقــد نــرت موجــات الهجــرات العربيــة والفتوحــات االســامية خــال العــر الوســيط
تقاربـا ً أكثــر وتبلــورت بعدهــا ســمات وخصائــص واحــده بــن الســكان املحليــن عــى
طــريف الحــدود الليبيــة الســودانية  ،وقــد تكــون خــال تلــك الفــرة ارث حضــاري ببعــده
العربــي االســامي فــزاد ذلــك مــن الرشاكــة واالرتبــاط بينهمــا .
وخــال نهايــة القــرن التاســع عــر “ وهــو موضــوع الدراســة “ و بعــد انهيــار
الدولــة املهديــة عــى يــد الربيطانيــن عــام 1897م  ،وإبــرام اتفاقيــة الحكــم الثنائــي
الربيطانــي املــري ،كان لزام ـا ً عــى حكومــة الســودان ترســيم الحــدود بينهــا وبــن
الــدول املجــاورة و كان لربيطانيــا اليــد الفاعلــة ،يف ترســيم حــدود الســودان ،حتــى إن
ســلطاتها امتــدت إىل تعيــن الحــدود بــن مــر والســودان ،إذ أبرمــت اتفاقيــة محليــة
يف مــارس عــام  1899بــن حكمــدار وادي حلفــا وضابــط بوليــس التوفيقيــة ممثــاً
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لحكومــة مــر وبمقتــى هــذه االتفاقيــة تحــرك الحــد الشــمايل للســودان عنــد النيــل
مــن خطــوط عــرض  22ºإىل جزيــرة فــرص( .)6ولكــن تــم تعديــل هــذه الحــدود ألســباب
إداريــة بواســطة مجلــس الــوزراء املــري يف مــارس  ،1899وبنــاء عــى ذلــك أصبــح
شــكل الحــدود متعرجــا ً حيــث يمتــد مــن خــط الحــدود جهــة الغــرب عــى الحــدود
الليبيــة إىل جزيــرة فــرص شــمال خــط عــرض  22ºبعرشيــن ميــاً ،وتنحــدر نحــو
الجنــوب الرشقــي عنــد التقــاء خــط  22º 23ºشــمال خــط طــول  33º 21ºثــم ينحــرف
نحــو الشــمال الرشقــي إىل جبــل موســيم ثــم يمتــد شــماال ً إىل جبــل أم الطيــور ثــم إىل
الشــمال الرشقــي مــن جبــل النقــروب الفوقانــي ثــم رشق ـا ً وجنوب ـا ً بــرق مــن جبــل
نعيمــة ثــم نحــو الشــمال إىل بــر شــاطني عــى البحــر األحمــر  ،عنــد خــط عــرض 10º
 23ºشــماال ً (.)7
أمــا عــن الحــدود الغربيــة التــي بــدأت مشــكالتها بعــد أن دخــل الفرنســيون
وداي عــام 1909م وتعــدوا عــى بعــض املناطــق يف اقليــم دارفــور( )8عــادوا واعرتفــوا
بــأن دارفــور جــزء مــن الســودان الربيطانــي املــري .ثــم أثــار الســلطان عــى دينــار يف
حكومــة الســودان مشــكلة ،بســبب وجــود منطقــة دار تامــة ودار قمــر ودار مســاليت
الحدوديــة  ،والتــي يؤكــد الســلطان عــي دينــار أنهــا تابعــة لدولتــه( )9وظلــت هــذه
القضيــة بــن أخــذ ورد بــن الحكومتــن الربيطانيــة والفرنســية حتــى عقــد معاهــدة
فرســاي عــام  ، 1919عقــب الحــرب العامليــة األوىل واتفقتــا عــى تشــكيل لجنــة فرنســية
بريطانيــة لتعيــن الحــدود عــى أن تؤجــر دار تامــا لفرنســا ،بينمــا يضــم الســودان دار
مســاليت ودار قمــر .وانتهــى هــذا االمــر الحقـا ً بتوقيــع بروتوكــول الحــدود يف  10ينايــر
عــام  ،1924حيــث عينــت الحــدود بينهمــا وتآمــرت هــذه الــدول االســتعمارية وعملــت
عــى تقســيم األرايض القبليــة عــى الحــدود املصطنعــة أو إبعــاد القبائــل عــن مصــادر
امليــاه يف االطــراف الحدوديــة (.)10
وفيمــا يختــص بالحــدود بــن ليبيــا والســودان لــم تكــن قضيــة خــاف ونــزاع
بــن البلديــن أو الســكان املحليــن عــى طــريف الحــدود ،ولكــن مــع دخــول االســتعمار
والقضــاء عــى الحركــة السنوســية يف تلــك الجهــات اســتطاعت القــوى االســتعماري
الحقــا خــال عــام  ،1934إبــرم اتفــاق بــن الحاكــم الربيطانــي يف الخرطــوم والحاكــم
اإليطــايل يف طرابلــس الغــرب  ،والــذ تــم بموجبــه ضــم مثلــث ســارة مــن الســودان إىل
ليبيــا ،ومثلــث ســارة هــو مثلــث صحــراوي فقــر تبلــغ مســاحته  37.000كــم 2وخــال
مــن الثــروات وترجــع القبائــل املتواجــده بــه اىل االصــول الليبيــة ،وأقــر الســودان
واعــرف بتبعيــة هــذا املثلــث إىل ليبيــا ،وقــد نــص حديثـا ً ميثــاق الوحــدة االفريقيــة عــى
االعــراف بالحــدود املوروثــة مــن العهــد االســتعماري  ،ومــن الناحيــة السياســية فــإن
الحــدود الليبيــة الســودانية تصــل طولهــا إىل  400كــم وتمثــل امتــدادا ً مبــارشا ً للحــدود
مــع مــر حتــى خــط  20ºشــماال ً( ،)11والجديــر بالذكــر أن املثلــث الســابق أثــار أزمــة
حــادة بــن الحكومتــن الربيطانيــة وااليطاليــة خــال مرحلــة االســتعمار  ،كادت أن تصل
إىل نشــوب الحــرب بــن الدولتــن  ،وانتهــت األزمــة باالتفــاق كمــا جــاء ذكــرة ســلفاً،
بــأن تقــوم بريطانيــا بــرك املثلــث لإليطاليــن بــرط أال يقتطعــوا أي جــزء آخــر مــن
الســودان ،ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح ذلــك الجــزء مــن الحــدود ضمــن االرايض الليبيــة
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وتأكــد بانــه هــو الخــط الفاصــل بــن الحــدود الليبيــة الســودانية حتــى يومنــا هــذا .
وتولــد عــن الحــدود الطويلــة بــن الســودان وليبيــا وجــود عوامــل مشــركة بــن
الشــعبني ،فقــد هاجــرت القبائــل مــن ليبيــا إىل الســودان ،واســتقرت يف شــمال دارفــور،
ومكثــت لقــرون ثــم تحركــت رشقــا ً ثــم جنــوب رشق وجنــوب غــرب ،واســتقر عــدد
منهــا يف كردفــان والنيــل األبيــض والنيــل األزرق( .)13ومــن القبائــل التــي اســتقرت يف كال
البلديــن :
الحَ مَ ــر :قبيلــة كبــرة بكردفــان ،ينتســب افرادهــا إىل جدهــم األحمــر ،ويرجــع
أصلهــم لبنــي تميــم ،وقيــل أن أصلهــم حمرييــون ،أقامــوا لفــرة بــرق الســودان والنيل
األزرق وانتقلــوا إىل دارفــور ومنهــا إىل كردفــان ،وتذكــر روايــة أخــرى أنهــم دخلــوا مــن
شــمال إفريقيــا مــن طرابلــس وتونــس إىل دارفــور ثــم كردفــان( ،)14وكان لهــم فــرع يف
جنــوب غــرب ليبيــا ومنهــم فــرع داخــل الســودان يف مناطــق دار برقــو  ،حيــث أقامــو
يف غربهــا ،ومنحهــم الســلطان حســن ســلطان دارفــور أرض النهــود يف غــرب كردفــان،
وتنقســم الحَ مَ ــر إىل ثالثــة فــروع هــي  ( :العســاكرة  -والدقاقيــم – والغريســية ) (.)15
زواغــة أو زغــاوة  :قبيلــة كبــرة يف شــمال دارفــور ،وهــم خليــط مــن التبــو
الحاميــن والزنــج مــن صــات عرقيــة بالليبيــن والرببــريف جبــل نفوســة الليبــي .وتذكــر
بعــض الروايــات أن أصولهــم مــن الشــام ،حيــث هاجــروا واســتقروا يف شــمال دارفور ويف
تشــاد ،منــذ القــرن الهجــري الثانــي مــع امتزاجهــم مــع بعــض القبائــل عــر طريقهــم
بمــر ،وصلــت واحــة الكفــرة الليبيــة ( ،)16ويفتخــر زغــاوة بأصلهــم الليبــي ســواء يف
الســودان أو تشــاد ،وهنــاك زغــاوة كبــكا وجــزء منهــم كبــر يف ليبيــا ،ومــن زغــاوة
منطقــة أتــكا اختــار اإلمــام املهــدي رســوله إىل زعيــم الحركــة السنوســية يف ليبيــا يف
واحــة الجغبــوب وهــو الشــيخ طاهــر اســحق الزغــاوي  ،أمــا الزغــاوة االرتــاح فينتهــي
نســبهم إىل أجدادهــم الليبيــن (.)17
ه��وارة  :كان موطنهــم منــذ القــرن األول الهجــري حــول طرابلــس إىل مــا يقــرب رست
وإىل قــر ميمــون ناحيــة الجنــوب الليبــي ،رحــل منهــم اعــداد إىل بــاد الســودان عــر
دارفــور أكثرهــم متواجديــن يف صعيــد مــر بعــد هجراتهــم االوىل مــن الجزيــرة العربية،
ويف الســودان وعندمــا أســس الســلطان عبــد الرحمــن رشــيد بــن الســلطان محمــد بكــر
خــال الفــرة بــن عامــي ( 1802-1787م) ســلطته ،توافــدت الهــوارة وغريهــا مــن
القبائــل املجــاورة بســبب ازدهــار التجــارةيف تلــك املناطــق  ،وتقيــم هــذه القبيلــة حتــى
اليــوم يف أحيــاء متعــددة بمدينــة الفــارش حــارضة شــمال دارافــور(.)18
ال�ش��وا :أطلــق هــذا االســم عــى مجموعــات عربيــة قدمــت مــن اليمــن ،وينقســمون
حســب نظــام حياتهــم مــن الداخــل اىل فــروع  ،وهــذا اللقــب يطلــق عــى قبائــل البقــارة
والحســاونة والزمنــه والعســالة يف منطقــة النيــل األبيــض ،وقبائــل الشــوا يف غــرب
إفريقيــا والصحــراء الكــرى منهــم الطــوارق ( الحَ مَ ــر ) ( .)19ووايضــا ً الحســاونة مــن
العــرب الذيــن جــاءوا إىل حــوض نهــر شــاري عــن طريــق طرابلــس ،ومــن قبائــل الشــوا
قبيلــة جهينــة العربيــة وقــد جــاءوا عــن طريــق حــوض وادي النيــل األوســط وكردفــان
ودارفــور(.)20
البدي��ات  :مــن القبائــل املقيمــة عــى الحــدود الســودانية الليبيــة ويتواجــدون يف كل
()12
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مــن شــمال وغــرب دارفــور ،أمــا االن فيتواجــدون يف كل مــن مليــط بشــمال دارفــور
وكنــم(.)21
اجلعاف��رة :قبيلــة مــن قريــش كمــا تذكرهــا املصــادر وهــم مــن بنــي الحســن بــن عــي
بــن أبــي طالــب ريض اللــه عنهمــا ،كانــوا يقيمــون يف منفلــوط و ســمالوط يف مــر ،ويف
الســودان يوجــدون يف الدويــم وأم جــر ،والخرطــوم ،وأم درمــان ومــدن آخــرى ،ولهم دور
يف تكويــن مدينــة الدويــم( ،)22وقــد احرتفــوا التجــارة والزراعــة ودخلــوا الســودان بتلــك
الحــرف عــى خــاف قبائــل العــرب األخــرى الذيــن كانــوا رعــاة أبــل وماشــية وزراعــة،
وقــد نــزح فريــق كبــر مــن الجعافــرة إىل ليبيــا وعاشــوا تحــت عبــاءة السنوســيني (.)23
املرابط��ون  :قبائــل متعــددة حكمــت ليبيــا بقيــادة القائــد االســامي يوســف بــن تاشــفني
واســتمر حكمهــم يف ليبيــا بــن عامــي ( 541_427ه) ويلقبــون بامللثمــن ،وقــد دخــل
فــرع منهــم يف بــاد الســودان منــذ زمــن فصــاروا ضمــن العــرب املقيمــن يف شــمال
الســودان واكثرهــم مــن قبائــل صنهــاج الرببريــة(.)24
امل�س��لمية :تنســب إىل مســلم بــن حجــاز ،دخــل الســودان وســكن جزيــرة واد ،والتــف
حولــه بعــض األفــراد ،فتكونــت مجموعــة تدعــى اآلن باملســلمية وانتــرت عــى الحــدود
الليبيــة الســودانية (.)25
الرباجم��ة �أو الرتاجم��ة  :تنســب هــذه القبيلــة إىل عبــد شــمس بــن ربيعــة بن نــزار ،ومقرهم
جبــل اللــكام ،واآلن لهــم أعــداد كبــرة يف جنــوب دارفــور ،دخلــوا اىل الســودان عــن طريق
ليبيا وبــاد املغــرب (.)26
الكين��ي :هــي قبائــل بربريــة ترجــع أصولهــم لبــاد املغــرب العربــي ،وهــي مــن القبائــل
املشــركة بــن البلديــن ،ويوجــدون يف حافــة ليبيــا الجنوبيــة ،ويعــرف الكيناويــون عنــد
ســكان الجزائــر بالطــوارق(.)27
امل�ش��ايخة :أصلهــم مــن الرببــر ،ويعملــون بالزراعــة ،وهــم االن يف الســودان بالجزيــرة
والقضــارف ،وجميــع هــؤالء حــرو اىل الســودان عــن طريــق غــرب مــر ومــن ليبيــا
الجنوبيــة (.)28
القرع��ان  :يرجــع أصلهــم إىل الجزيــرة العربيــة  ،وكانــوا يســكنون يف إقليــم يمتــد مــن
الشــمال مــن فــزان يف ليبيــا وينتهــي يف شــمال صحــراء بيوضــه يف الســودان .وهــم االن
يســكنون يف شــمال كردفــان وشــمال دارفــور وداي وجــزء كبــر منهــم يف ليبيــا (.)29
ولعــل تالقــح هــذه القبائــل وامتزاجهــا اجتماعيـا ً وتواصلهــا عــر طــريف الحــدود
خــال تاريــخ مــن االزمنــة والتكامــل االقتصــادي التجــاري بينهــا مــن خــال طــرق
القوافــل قديمــا ً وحديثــا ً جعــل مــن العالقــات الليبيــة الســودانية تقــف عــى قاعــدة
صلبــه الســباب التاريــخ املشــرك و وحــدة الــدم ،وخــال العــر الحديــث واثنــاء
مرحلــة االســتعمار اصبــح املصــر مشــركا ً يف مواجهــة التغلغــل االســتعماري وزاد هــذا
مــن االرتبــاط واالتحــاد يف مواجهــة هــذا االســتعمار وبــدأت خــال هــذه الحقبــة الزمنية
مســألة التأمــر االســتعماري للفصــل بــن الســكان املحليــن عــى طــريف الحــدود يف كثــر
مــن البلــدان االفريقيــة والعربيــة ،وبهــذا العــرض حــول الرتكيبــة االجتماعيــة يف البلديــن
والهجــرات القبليــة بينهمــا كانــت عامــل مســاعد يف التواصــل واالرتبــاط بــن الشــعبني
عــى مــر العصــور وخاصــة بعــد فــرة الفتوحــات االســامية والهجــرات العربيــة مــن
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اليمــن والجزيــرة العربيــة والشــام حيــث تكونــت قواســم مشــركة ســواء يف الجانــب
الثقــايف والدينــي وحركــة التجــارة وهــو مــا ســوف نســتعرض يف العنــر القــادم .
ثاني ًا  :العالقات الثقافية والدينة والتجارية بني البالدين
الديــن اإلســامي أحــد أهــم املكونــات الثقافيــة بــن البلديــن ،فالديــن اإلســامي
كان هــو األســاس الــذي قامــت عليــه وحــدة الثقافــة اإلســامية والقيــم األخالقيــة يف
املنطقــة ،أمــا القوانــن التــي تعــد جانبـا ً مهمـا ً يف ثقافــة الشــعوب ،اســتمدت أصولهــا
أيض ـا ً مــن قوانــن الترشيــع اإلســامي والعــادات والتقاليــد االجتماعيــة العرفيــة وهــي
أحــد عنــارص الثقافــة املجتمعيــة ،وهــي التــي اكتســبها األفــراد واملجتمعــات مــن
مفاهيــم اإلســام ومعطياتــه ،فــكان ذلــك عامــاً مهمــا ً مــن عوامــل وحــدة الثقافــة
العربيــة اإلســامية يضــاف إىل ذلــك مــا اكتســبته املجتمعــات مــن قواعــد ونظــم
اســامية ،وأثــر ذلــك عــى األفــراد وعاداتهــم ومقدراتهــم املكتســبة ،ممــا كان لــه أكــر
األثــر عــى وحــدة الثقافــة العربيــة اإلســامية ،أمــا الفنــون والــراث فكانــت تحمــل
املفاهيــم اإلســامية كالعمــارة وغريهــا (.)30
ونجــد ايضـا ً بــأن العروبــة لعبــت دورا ً كبــرا ً يف مجتمعــات الســودان وليبيــا ،فقد
حمــل العــرب الديــن اإلســامي وعــروا بــه حدودهــم التقليديــة ،واختلطــوا بالشــعوب
األخــرى ،فكانــت علــوم اإلســام وخاصــة القــرآن أهــم األســباب التــي دفعــت الشــعوب
إىل تعلــم اللغــة العربيــة ،فانتمــوا إىل العربيــة لســانا ً ودينـا ً( ،)31وهــذا يذكرنــي بقــول أحد
املــوايل للخليفــة أبــي جعفــر املنصــور ،عندمــا ســأله الخليفــة عــن هويتــه ،فقــال(“ :)32
إن كانــت العربيــة لســانا ً فقــد نطقنــا بهــا ،وإن كانــت دينـا ً فقــد دخلنــا فيــه”
ونالحــظ امتــزاج الثقافــات والعــادات العربيــة بالثقافــة والعــادات املحليــة ألهــل
البــاد األصليــن فنجــد مث ـاً يف الســودان يف مناســبة العــرس العقــد والحنــة التــي تــدل
عــى التيــار العربــي ،ونجــد الجرتــق والعلجــة والســومار مــن التيــار النوبــي ،والشــبال
والسكســك مــن التيــار التبــاوي ،والدلوكــة (الطبلــة) عــى األصــل اإلفريقــي ،وهــذا
يــدل عــى امتــزاج الثقافــات بعضهــا ببعــض العربيــة مــع االفريقيــة ( ،)33وأيض ـا ً نجــد
األثــر العربــي يف املوســيقى الســودانية ،كالجــراري والهجــوري والنقــارة ومــا يصاحبهــا
مــن رقصــات شــعبية يف ســت عــر قبيلــة يف دارفــور وحدهــا ونجــد مــا يقابلــه عــى
الجانــب الليبــي ( .)34أمــا عــن األثــر اللغــوي التــي أحدثتــه الهجــرات العربيــة مــن شــمال
إفريقيــا إىل دارفــور عــر الحــدود الليبيــة وغريهــا ،فقــد جــاءت قبيلــة هــوارة التــي
تأثــرت باللغــة العاميــة الدارفوريــة الرببريــة ،التــي مــا زالــت تــردد عــى األلســنة حتــى
يومنــا ( .)35وأيضـا ً أســماء االعــام الشــائعة يف شــمال إفريقيــا التــي شــاع اســتعمالها يف
دارفــور ،مثــل :نويــرة ،والباهــي ،وجلــون ،وفرحــون ..وغريهــا(.)36
وقــد اشــرك الليبــي و الســوداني يف اللغــات وخاصــة بــن القبائــل يف اطــراف
الحــدود بــن البلديــن ،فض ـاً عــن العــادات والتقاليــد كمــا تحدثنــا ســابقا ً مــن حيــث
نظــام األرسة والرتبيــة واألمتثــال والطاعــة ،وســيادة األكــر عــى األصغــر والتديــن
والبســاطة ،ومــن حيــث الطبائــع والعــادات يف األفــراح واملآتــم واملــأكل واملــرب،
وجميعهــا ال تخــرج مــن العــادات العربيــة البدويــة يف معظــم البلــدان العربيــة اإلســامية
وليســت ليبيــا والســودان فقــط (.)37
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ومــا يعــر عــن قــوة رابطــة اإلخــاء بــن البلديــن ،عندمــا نــارص الســودانيون
الحركــة السنوســية فقــال الشــيخ الســني مدافعـا ً عنهــا ومفاخــرا ً بأمجادهــا ،فيصــف
الســنويس املهــدي ،فيقــول“ :هــو املرتجــى للديــن ينــر حزبــه  ..فتعضــده األنصــار
والنــر والنصــل “( .)38وشــاركه يف هــذا املشــهد الشــاعر الســوداني محمــد عمــر البنــا
وهــو يخاطــب املهــدي الســنويس يف الســودان ويحثــه عــى املســر نحــو الخرطــوم عــام
1885م “ :والخيــل ترقــص بالكمــأة كأنهــا  ..تختــال يف ميدانهــا فتيــات “( .)39وعاشــت
الســودان أســوأ ظروفهــا االقتصاديــة أثنــاء الحــرب العامليــة األوىل 1914-1918م ،بســبب
وقــوف حركــة االنتــاج ،وزاد األمــر ســوءا ً زيــادة الحكومــة للرضائــب مقابــل ارتفــاع
أســعار القطــن(.)40
ويف تلــك األثنــاء وعــى الرغــم مــن صعوبــة املوقــف الســوداني ،كانــت جريــدة
الحضــارة الســودانية قــد تابعــت جهــاد أهــل طرابلــس وبرقــة يف وجــه الطغيــان
اإليطــايل ،ونقلــت كل مــا يحــدث يف ســاحات ليبيــا ،وكيــف واجــه أهــل الجبــل األخــر
رصــاص اإليطاليــن بصدورهــم .ويف ســنة 1935م أشــارت مجلــة النهضــة الســودانية
بتاريــخ  1935 /10 /11إىل أحــداث املغــرب العربــي  ،وكتبــت عــن حركــة أهــل ليبيــا
وطرابلــس ضــد الطليــان(.)41
وكان للزوايــا السنوســية دور معــريف هــام جــدا ً حقــق نجــاح يف تعليــم االجيــال يف
مجــاالت العلــوم الدينيــة واللغــة وتطــور اىل التدريــب عــى الســاح وامــور القيــادة،وكان
لبعــض الزوايــا مهــام خرييــة مثــل أيــواء عابــري الســبيل مــن املســافرين وحجــاج
بيــت اللــه ،وأطعامهــم وتوفــر الحمايــة لهــم ،وتقــدم بعــض الزوايــا املســاعدات املاليــة
والعينيــة للفقــراء واملحتاجــن ،ونجــد أن كثــر مــن طــاب هــذه الزوايــا مــن جهــات
الســودان االوســط والغربــي خاصــة بعــد أنتقــال مركــز السنوســيني اىل الكفــرة .
وفيمــا يتعلــق بالتواصــل التجــاري فقــد ســاهم موقــع ليبيــا الجغــرايف والــذي
يتوســط القــارات الثــاث (افريقيــا  -اســيا – اوروبــا) ،جعلــه يكــون حلقــة وصــل بــن
هــذه القــارات وممــر إلكثــر طــرق القوافــل والتجــارة والرحــات املختلفــة ،ونجــد بــأن
أهــم الطــرق هــو الطريــق الــذي يربــط الســودان بــاالرايض الليبيــة ويمتــد مــن مناطــق
ســواحل ليبيــا اىل جالــو ثــم الكفــرة اىل جهــات الســودان عــر اقليــم دارفــور ،وقد نشــط
هــذا الطريــق وازدهــر خــال القــرن التاســع عــر ،وهــو مــا جــاء يف تقريــر القنصــل
العــام الربيطانــي يف بنغــازي حيــث يذكــر بــأن خــال االعــوام 1897_1896م غــادرت
حــوال ســبعة عــر قافلــة مدينــة بنغــازي اىل الســودان عــر واحــة اوجلــة والكفــرة،
ســت منهــا يقــدر جمالهــا بحــوايل  340جم ـاً يتبعــون لتجــار مــن طرابلــس وتســعة
قوافــل للتجــار املحليــن الذيــن يف الغالــب مــن قبائــل املجابــرة و زويــة الذيــن كانــوا
يقومــون بتســيري قوافــل مســتقلة للتجــارة مــع مناطــق الســودان االوســط والغربــي
( ،)42وهــذا كان بفضــل ســيطرة الحركــة السنوســية عــى تلــك الجهــات و تأمــن
طــرق املواصــات املؤديــة اىل مناطــق افريقيــا جنــوب الصحــراء ،ولعــل أهمهــا طريــق
الكفــرة الســودان ،حيــث أن أكثــر التجــار يفضلــون اســتخدام هــذا الطريــق ،وقــد كان
هــذا االمــر عامــاً يف التواصــل بــن زعمــاء الحركــة السنوســية والســاطني والحاكــم
يف جهــات افريقيــا جنــوب الصحــراء خــال مواجهــة األســتعمار االوروبــي ،وهــو مــا
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رســخ عالقــة الســلطان عــي دينــار بالحركــة السنوســية.
ثالث ًا :املرحلة االوىل دعوات االندماج بني احلركة ال�سنو�سية واملهدية يف ال�سودان (1883م)
أهتــم االمــام الســنويس محمــد املهــدي بالســودان وارســل بعثــات إلكتشــاف
ومعرفــة أحــوال تلــك الجهــات  ،وتفقــد الطــرق املوصلــه اليهــا ،وتنقــل بعــد وصولــه
اىل الكفــرة عــام  1896باربعــة ســنوات اىل جهــات برقــو يف غــرب الســودان للتصــدي
لتقــدم حركــة االســتعمار الفرنــي ،وبــدأت عالقــة الحركــة السنوســية خــال تلــك
الفــرة بالحركــة املهديــة يف الســودان بــن االمــام محمــد املهــدي الســنويس االبــن األكــر
ملحمــد بــن عــي الســنويس الكبــر وهــو خليفتــه يف زعامــة الحركــة السنوســية ،ولقــد
تبــع املهــدي الســنويس(،)43منهج والــده بالتصــدي لالســتعمار االوروبــي و الوقــوف صــدا ً
منيعـا ً امــام التبشــر املســيحي ،مــع التقــارب مــع الحــركات والجماعــات االســامية و
عــدم االحتــكاك بالدولــة العثمانيــة وكان يأمــل مــن ذلــك أمريــن :
	–األول :التفــرغ اىل محاربــة االســتعمار والتصــدي للغــزو االوروبــي املســيحي لبــاد
العــرب واملســلمني يف أفريقيــا.
	–الثاني:العمــل عــى نــر اإلســام يف مواجهــة التبشــر املســيحي يف الــدول الوثنيــة يف
اإلفريقيــا جنــوب الصحــراء .
وهــذا مــا جــاء يف كثــر مــن الخطابــات بــن السنوســية والســاطني العثمانيــن ،واعتبار
والئهــم للســلطان العثمانــي باعتبــاره ملجـا ً اإلســام وهــو الخليفــة لدولــة االســام (،)44
ونجــد لهذيــن الســببني قــد تضاعــف عــدد االتبــاع واملريديــن عــى يــده نــرة للحركــة
السنوســية ومبادئهــا ،وانتــرت الحركــة نحــو الجنــوب وامتــدت إىل الصحــراء الكــرى
ومــا وراءهــا إىل وادي و دارفــور و وســط أفريقيــا فضــاً عــن انتشــارها يف طرابلــس
الغــرب املركــز الرئيــس وبــاد املغــرب الكبــر ( تونــس الجزائــر باملغــرب ) ،وتعــددت
زواياهــا يف تلــك البلــدان حتــى صــارت تعــد باملئــات(.)45
وقــد وصلــت الحركــة السنوســية ذروتهــا يف االنتشــار وكثــرة املريديــن خــال
زعامــة محمــد املهــدي الســنويس ( 1844_1902م ) ،حيــث نقــل مركــز قيادتــه إىل الكفرة
عــام 1859م ،التــي أصبحــت املركــز التجــاري الرئيــي الــذي تلتقــي فيــه القوافــل مــن
جميــع أنحــاء افريقيــا الوســطى والشــمالية وكان هــؤالء التجــار وقوافلهــم ســبيالً
لنــر اإلســام يف الجهــات النائيــة بأفريقيــا جنــوب الصحــراء وربطهــا بالحركــة
السنوســية وكان مركــز اإلدارة يف منطقــة التــاج ،ومنهــا وصلــت الدعــوة السنوســية إىل
جهــات دارفــور الســودانية (.)46
ومــن ناحيــة أخــرى فقــد اهتــم الســنويس بأمــر دعوتــه ،فعمــد إىل بنــاء الزوايــا،
ومــن الزوايــا التــي بناهــا يف الســودان زاويــة مــزدة ،وزاويــة هــون يف البــاد التــي
عــى أبــواب الســودان ،وشــيخها مصطفــى الهونــي ،وزاويــة داو جنوبــي فــزان نحــو
الســودان ،وزاويــة الوجنقــة الكــرى عــى خــط دارفــور ،وشــيخها عبدربــه الربعــي،
وزاويــة الوجنقــة الصغــرى وشــيخها عبــد الــرزاق العامــري ،وزاوية قــرى عنــد الوجنقة
الكــرى شــيخها األديــب ســيدي محمــد عبــد اللــه الســني ،أحــد دعاة اإلســام يف أواســط
افريقيــا  ،وزاويــة الربقــوات زنــدر يف الســودان ،وزاويــة بــريض عــى أبــواب الســودان
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وعليهــا الشــيخ ابراهيــم املغربــي وزاويــة ون قبــي وشــيخها املهــدي محمــد الســني(.)47
تلــك الزوايــا انضــوى تحــت رايتهــا الرجــال مــن كل حــدب وصــوب ،وحَ ولهــا
الســنويس إىل قواعــد للجهــاد ضــد املســتعمر االجنبــي والحقـا ً ضــد الظلــم العثمانــي(،)48
وكان مركــز السنوســية هــي الزاويــة التــي يقــف عــى رأســها الشــيخ ،وكانــت الزوايــا
عــى صــورة زوايــا الطــرق الصوفيــة( ،)49حيــث تقــوم هــذه الزوايــا يف االســاس عــى
التعليــم الدينــي ومــن ثــم عــى تدريــب املريديــن واألنصــار عــى الفروســية وأدوات
القتــال ،والعمــل بعــد التعليــم عــى نــر اإلســام واللغــة العربيــة يف افريقيــا جنــوب
الصحــراء وأعاقــت الحركــة السنوســية زمنـا ً طويـاً زحــف االســتعمار األوربــي ،وقاتلت
جيوشــه وأفشــلت خطــط مبرشيــه لســنني ،حتــى عندمــا هزمــت أمــام تفــوق القــوى
االســتعمارية بالعتــاد والتجهيــزات الحربيــة ،فإنهــا قــد تركــت فكــرا ً وتنظيمــا ً مــن
االتبــاع واملريديــن لعبــوا دورا ً يف املــد الجهــادي الــذي شــهدته املنطقــة خــال ســيطرة
االســتعمار الحديــث (.)50
ولقــد رأى الســلطان عبــد الحميــد العثمانــي يف الحركــة السنوســية قــوة منتظمة
ومعــدة إعــدادا ً ماديـا ً ومعنويـا ً جيــدا ً يمكــن اســتغاللها يف املواجهــة العســكرية املتوقعــة
مــع اعــداء الدولــة العثمانيــة واملســتعمرين يف شــمال افريقيــا ،وأعــرب عــن ذلــك قائـاً:
“ وإذا كان أحــد عليــه الدفــاع عــن حقوقنــا فهــو الشــيخ الســنويس ،ألنــه قــادر أن
يجمــع حولــه ثالثــن ألفـا ً مــن الرجــال ،ثــم إن صلتــه بمئــات األلــوف مــن أتبــاع الطرق
واملريديــن قويــة ،فــا بــد أن يجــرون اإليطاليــن إىل رصاع دمــوي أشــد ممــا شــهدته
الســودان يف ثــورة املهــدي ،لقــد جهزنــا الســنويس بمقــدار كاف مــن األســلحة والذخائــر
فهــم قــوة ال يســتهان بهــا أبــداً” ( ،)51وهــذا مــا دفــع ســاطني دارفــور اىل االرتبــاط
بالزعمــاء السنوســيني ألجــل دعمهــم ضــد القــوى االســتعمارية خاصــة الربيطانيــة
والفرنســية.
وقــد اســتغلت جمعيــات التبشــر األوربيــة التــي كانــت طالئــع للمد االســتعماري
األوربــي يف تلــك الجهــات وقامــت بتوظيــف الديــن يف خدمــة املــروع االســتعماري،
واســتغاثت بحكوماتهــا لغــرض الضغــط عــى الســلطان العثمانــي ليحــد مــن نشــاط
السنوســيني يف تلــك الجهــات ،وقــاوم الســلطان العثمانــي يف بــادي االمــر الضغــوط
االوروبيــة املطالبــة بإبعــاد السنوســيني عــن جهــات افريقيــا ،ولكــن مــع دخــول الحــرب
العامليــة االوىل وتغــر خارطــة التحالفــات الدوليــة فخضــع لهــذه الضغــوط ،وحــاول
الصــدر االعظــم بتعليمــات الســلطان العثمانــي بــأن يســتقدم الســيد املهــدي الســنويس
إىل األســتانة كــي يعيــش هنــاك ويبتعــد عــن القــوى االوروبــي يف أفريقيــا لكن الســنويس
رفــض االمتثــال للســلطان( ،)52واســتمر يف مقارعــة االســتعمار االوروبــي والحــركات
املســيحية التبشــرية يف جهــات افريقيــا.
اصطدمــت الحركــة السنوســية اول االمــر خــال التوســع صــوب جهات الســودان
بالحركــة املهديــة فنجــد أن تعاليــم السنوســية واجهتهــا الحركــة املهديــة باملعارضــة
الشــديدة مــن قبــل رجالهــا وأتباعهــا مــن املهديــن يف الســودان ،والذيــن كانــوا يعملــون
ويتنقلــون يف عــدد مــن املعاهــد والجوامــع يف فــاس “ بجامــع القرويــن” والزيتونــة يف
تونــس ،واألزهــر يف مــر ،غــر أن انتشــار الدعــوات للسنوســيني لقيــت استحســانا ً يف
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العديــد مــن االقطــار العربيــة كدعــوة األفغانــي يف مــر والشــام وابــن عبــد الوهــاب
يف نجــد وغريهــا مــن الدعــوات الدينيــة ،وبــدأت السنوســية يف توســيع نشــاطها تجــاه
مناطــق افريقيــا جنــوب الصحــراء وافريقيــا الوســطى التــي لــم يصلهــا املســتعمرون
بعــد ،ويف الغالــب هــي مناطــق وثنيــة ،وهــذا التوســع كان ســلميا ً مــن خــال نــر
االســام واللغــة وحركــة التجــارة وطــرق القوافــل متحاشــن الزعمــاء السنوســيني
االصطــدام بالحركــة املهديــة (.)53
وكانــت بدايــة االتصــاالت والعالقة بــن السنوســيني واملهديــة يف  13مايــو 1883م
بعــد أن أعلــن محمــد أحمــد الســوداني مهديتــه( ،)54وبعــد أن حقــق املهــدي الســوداني
انتصاريــن عــززا مــن موقفــه يف الســودان ،يف ديســمرب عــام (1881م – مايــو عــام
1882م) ،فقــد انتــر عــى القــوات العثمانيــة الجهاديــة املكروهــة املــزودة بالبنــادق
واملدافــع  ،األمــر الــذي أقنــع أعــدادا ً كبــرة مــن الســودانيني باالنضمــام لصفــوف جيــش
املهــدي املســمى باألنصــار( ،)55ومــع تقــدم حركــة محمــد أحمــد املهــدي يف الســودان،
ســمع بمــا حققتــه الحركــة السنوســية مــن نجــاح فائــق يف مناطــق الشــمال االفريقــي
فرغــب يف ضــم الحركــة السنوســية إيل املهديــة  ،فأرســل يف مايــو 1883م  ،رســالته إىل
محمــد املهــدي الســنويس ،مــع أحــد أتباعــه مــن قبيلــة الزغــاوة بغــرب دارفوريســمى
الطاهــر أســحاق ،وكان املهــدي الســوداني ،يســعى إىل اســتقطاب محمــد الســنويس
إليــه ،واالســتفادة مــن قوتــه وأنصــاره ،فعــرض عليــه يف رســالته أن يكــون الخليفــة
الثالــث ملهــدي الســودان( ،)56وكان رد الســنويس بالرفــض ،ويرجــع ذلــك إىل أن الســنويس
لــم تعجبــه اوال ً سياســة محمــد أحمــد املهــدي الســوداني التــي ترمــي إىل الصــدام مــع
العثمانيــن بشــكل مبــارش وهــو مــا تتجنبــه الحركــة السنوســية مــن خــال جميــع
زعمائهــا الســباب دينيــة بالدرجــة االوىل وعــدم االصطــدام بالعثمانيــن كقــوة اســامية
 ،وثانيــا ً للتفــرغ لصــد املــد التبشــري املســيحي والوقــوف ضــد حركــة االســتعمار
االجنبــي ،وهــذا يتطلــب دعمـا ً مــن قبــل الدولــة العثمانيــة وايضـا ً علــم الســنويس بــأن
هــذه الحركــة القــت مقاومــة يف الســودان الغربــي ،فإعــرض الســنويس عنهــا وجعــل
أهــل واداي وباقرمــة وبقيــة ممالــك الســودان الغربــي حيــث تنتــر السنوســية ،أعــداء
ألــداء لحركــة املهــدي الســوداني ،ويذكــر أن ســلطان برقــو أرســل للمهــدي الســنويس
يســتوضحه مــاذا يكــون موقفــه مــن التعايــي الــذي طلــب مؤازرتــه ،فــكان رد
الســنويس “ :أنــه إنمــا يعنــي بالدعــوة إىل إصــاح الديــن ســلما ً ال حرب ـاً ،بينمــا تنفــر
امللــة التــي يــراد إحياؤهــا نفــورا ً عظيمـا ً بــل وتشــتد ثورتهــا ضــد الدمــاء التــي يهدرهــا
والجرائــم التــي يرتكبهــا يف الســودان” وقــد قامــت هــذه املمالــك بمحاربــة املهــدي
الســوداني فحــدت مــن انتشــار حركتــه يف الســودان الغربــي ،ويمكننــا أن نســتنتج يف
مســألة مهدويــة املهــدي يف أنــه لــم يقــر بهــا ولــم يقــر أتباعــه القائلــن بهــا ،ولــم
يؤمــن بمهدويــة محمــد أحمــد الســوداني  ،ولــم يســتجيب لدعوتــه( ،)57بــل عــى العكــس
فقــد ابلــغ الكثــر مــن الزعمــاء املحليــن يف تلــك الجهــات بعــدم االمتثــال للمهــدي
الســوداني وهــو مــا يؤكــد تأثــر السنوســيني يف تلــك املناطــق وخاصــة جهــات الســودان
الغربــي ومناطــق دارفــور وهــذا يدلــل عــى أن هنــاك ســلطة روحيــة للسنوســيني عــى
تلــك الجهــات .
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وعــى الرغــم مــن تباعــد الحركتــن يف العمــل الســيايس والدينــي ،إال أنهمــا
يجمعهمــا ســمات مشــركة بينهمــا .فــكال الحركتــن ظهرتــا يف خــا القــرن التاســع
عــر امليــادي ،فواجهــت الحركتــان أرشس املعــارك ضــد االســتعمار األوربــي ،حيــث
نجحــت الحركتــان يف رضب أروع األمثلــة يف الجهــاد واملقاومــة لالســتعمار االجنبــي ،ومن
ناحيــة أخــرى فقــد بذلــت الحركتــان مجهــودات كــرى يف إقامــة دول اســامية تعتمــد
عــى نــر االســام وأحــكام الرشيعــة ،وهــذا مــا تحقــق بفضلهــم فقــد تــم نــر
اإلســام بــن القبائــل الوثنيــة حتــى يف جهــات قلــب افريقيــا (.)58
وهنــاك نقــاط التقــاء مــن حيــث الوحــدة الفكريــة  ،حيــث نشــأ محمــد أحمــد
املهــدي يف الســودان نشــأة صوفيــة ،كمــا نشــأ الســنويس كذلــك ،وملــا كانــت املهديــة هي
أصـاً تمثــل َ
خالصـا ً مــن الظلــم واالســتبداد  ،فقــد تطلــع الشــعب الســوداني إىل مخلــص
مــن تلــك املظالــم التــي أرهقــت البــاد والعبــاد بســبب الرضائــب الباهظــة و الرشــاوي
واألعــراض املســتباحة والعدالــة املفقــودة ،كلهــا أحــوال متشــابهة بــن البلديــن ،إذا مــا
وضعنــا يف االعتبــار أن السنوســية قامــت كحركــة صوفيــة إلصــاح املجتمــع ،ولــم ينــس
الرجــان أنهمــا مــن األرشاف ينتســبون لبيــت النبــوة الرشيــف (.)59
وقــد شــكلت الحركتــان مــع بقيــة الحــركات االصالحيــة األخــرى ،كحركــة جمال
الديــن األفغانــي ودعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب يف الحجــاز ،فــرة مضيئــة
يجــب االعتــزاز بهــا والعنايــة بدراســتها وابرازهــا للناشــئة ،وعــى الرغــم مــن رفــض
محمــد الســنويس مبــادرة املهــدي الســوداني لدمــج الحركتــن تحــت رايــة املهديــة ،إال
أن موقــف املهــدي الســوداني تجــاه الســنويس لــم يتغــر ،حيــث أمســك عــن الــكالم
يف شــأنه ولــم يحــاول تكفــره أو عداوتــه والتحريــض ضــده ،بــل أثنــى عليــه كثــرا ً
يف جميــع مراســاته ( ،)60يف املقابــل نجــد كثــرا ً مــن الزعمــاء املحليــن ورجــال الديــن
يف دارفــور يدينــون بالــوالء للسنوســيني ،وقــد بــدأ نفــوذ السنوســيني يتصاعــد بعــد أن
بــدأو يتحكمــون يف طــرق القوافــل وأعمــال التجــارة صــوب دارفــور ،وقبــول طــاب
مــن دارفــور للدراســة يف املعاهــد والزوايــا الدينيــة للسنوســيني بالجغبــوب والكفــرة ،
يف ســبيل تأســييهم واعادتهــم اىل مناطقهــم وبســط النفــوذ والســيطرة مــن خاللهــم
وتأهيلهــم عســكريني ملواجهــة الحــركات االســتعمارية والتصــدي للحمــات التبشــرية
مــن خــال نــر تعاليــم االســام بعــد أن اســتكمال هــؤالء الطــاب تعليمهــم الدينــي .
وممــا الشــك فيــه بــأن السنوســية يف ليبيــا واملهديــة يف الســودان كانتــا يتحــدان
يف امــور عديــدة برغــم عــدم االندمــاج الواحــد حســب رغبــة املهــدي الســوداني ،فنجــد
أنهمــا حركتــان اســاميتان يدعــوان اىل الديــن االســامي الصحيــح عــى منهــج الســنة
النبويــة ،وأنهمــا يواجهــان مصــر واحد امــام الزحــف االســتعماري االوروبــي والحركات
املســيحية التبشــرية ،ويشــركان يف تبعيتهمــا يف اول االمــر اىل الدولــة العثمانيــة ،حيــث
كانــت هــي ســلطة الخالفــة ،اال أنــه الســباب تخلــف وضعــف الدولــة العثمانيــة رشع
املهــدي الســوداني مــن مواجهــة العثمانيــن وقــام بمحاربتهــم بحــد الســيف البعادهــم
عــن مناطــق نفــوذه ،وهــو مــا رفضــة املهــدي الســنويس ولكنــه ايضـا ً كان يعمــل عــى
االنســحاب مــن التبعيــة للعثمانيــن بالطــرق الســلمية وبــداء يف االنتقــال مــن مركــز
الدعــوة بمناطــق الســاحل يف برقــة اىل الدواخــل والواحــات يف الكفــرة والجغبــوب ،بهــدف
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االبتعــاد عــن انظــار العثمانيــن والعمــل عــى تأســيس مؤسســات لســلطات حاكمــة يف
وحــات الدواخــل الليبيــة ومناطــق ارفاليقيــا جنــوب الصحــراء وامــام تواجــد وســلطة
الحركــة املهديــة يف الســودان وجهــات دارفــور ،عمــدا السنوســيون اىل التوســع الســلمي
مــن خــال حركــة التجــارة والنشــاط التعليمــي يف املعاهــد والزوايــا الدينيــة والتواصــل
مــع الزعمــات املحليــة .
رابع ًا  :ال�سنو�سيني و حماولة �ضم اقليم دارفو خالل حكم ال�سلطان على دينار ()1916_1902
حاولــت السنوســية أن تمــد برصهــا إىل دارفــور باعتبارهــا ســلطنة إســامية،
وتطــورت العالقــة بــن السنوســية والســلطان عــي دينــار ســلطان دارفــور يف نهايــة
القــرن التاســع عــر و بدايــة القــرن العرشيــن حتــى أصبحــت تشــكل تحالفــا ً
إســاميا ً يف املنطقــة يهــدد القــوى االوروبيــة االســتعمارية واالرســاليات التبشــرية
املســيحية وحــركات املستكشــفني االوروبيــن ،وتجــاوز الحلــف منطقــة دارفــور وليبيــا
ليشــمل ايض ـا ً ســلطات الدولــة العثمانيــة التــي بــدأت تراســل عــي دينــار مــن خــال
السنوســيون ،وكان الســلطان عــي دينــار يراهــن عــى أتبــاع الســنويس يف التصــدي
لالســتعمار االوروبــي وتقويــة ســلطاتة ودعمــه باالســاحة والذخائــر ،حيــث يــرى
يف ذلــك إنقــاذ لدولتــه يف دارفــور والعمــل عــى املحافظــة عــى اســتقالله أمــام تقــدم
االوروبيــن ،وخــال االتصــاالت االوىل فقــد طلــب محمــد املهــدي الســنويس من الســلطان
عــى دينــار إقامــة زوايــا يف جبــل مــرة ومنطقــة مليــط ( )61داخــل منطــاق اقليــم دارفــور
لتكــون نــواة التحــرك والنشــاط الســنويس يف دارفــور وتقســم محــاوالت السنوســيون
االتجــاه والتوســع اىل دارفــور اىل مرحلتــن االول خــال زعامــة االمــام محمــد املهــدي
الســنويس  ،واملرحلــة الثانيــة خــال فــرة القائــد أحمــد الرشيــف الســنويس وهــي اكثــر
املراحــل توســع ونشــاط يف دارفــور مــن قبــل السنوســيون.
�سيا�سة االمام حممد املهدي ال�سنو�سي جتاة اقليم دارفور 1902
وكانــت بدايــة لتحــرك محمــد املهــدي الســنويس تجــاه اقليــم دارفــور بهــدف
خلــق قاعــدة رئيســية لهــم يف تلــك الجهــات مــن الســودان ،خاصــة بعــد أفــول نجــم
املهديــة يف الســودان والتــي لــم تلــق تأييــدا ً ومســاندة مــن الحركــة السنوســية ،حيــث
أقــدم زعمــاء السنوســية مــن خــال التجــار واملريديــن لهــم يف دارفــور عــى معرفــة
األحــوال يف تلــك الجهــات ومــا أصابهــا مــن ضعــف وتدهــور ،لتعمــل عــى ملــئ هــذا
الفــراغ الدينــي والســيايس ،والــذي نتــج عــن زوال الدولــة املهديــة وبهــذا رشع الزعمــاء
السنوســيون بــأن تكــون الحركــة السنوســية بديــاً للحركــة املهديــة وســعى محمــد
املهــدي الســنويس باالتصــال بالســلطان عــى دينــار طالبـا ً بنــاء زاويــة يف جهــات جبــل
مــرة و مليــط  ،إال أن الســلطان دينــار وبعــد التشــاور مــع مستشــاريه ماطل يف الســماح
ببنــاء هــذه الزوايــا يف جهــات جبــل مــرة  ،ولكنــه أبــدى املوافقــة عــى بنــاء زاويــة
سنوســية يف منطقــة الطويلــة املحاذيــة لجهــات منطقــة الفــارش بعيــدة عــن أنظــار
الحكومــة الثنائيــة يف الخرطــوم  ،أخــرى يف منطقــة كتــم شــمال غــرب الفارش(ســيد
احمــد،1984،ص )183وقــد كان الســلطان عــى دينــار متخوفـا ً مــن أن تحــل السنوســية
مــكان املهديــة وتصبــح هــي الســلطة الحاكمــة روحي ـا ً ومــن بعــد سياســياً ،وتشــكل
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خطــرا ً عــى حكمــه ،وبالتــايل تهــدد نفــوذه وإرثــه الحضــاري يف دارفــور(.)62
وقــد نصــب الســلطان عــي دينــار( )63نفســه ملــكا ً افريقي ـا ً اســاميا ً واحتفــظ
بلقــب ســلطان الفــارش واصبح يوقع عــى رســائله بذلــك( ،)64وكانــت الحكومــة الثنائية”
بريطانيــا ومــر” يف الســودان ترصــد عالقتــه بالحركــة السنوســية خاصــة بعــد أن
أرســل لــه محمــد املهــدي الســنويس يف  17ديســمرب 1900م يدعــوه إىل االتحــاد واالنضــواء
مــع الحركــة السنوســية ،وكانــت العالقــة بــن الســلطان عــى دينــار والحكومــة الثنائية
يف الخرطــوم ،ليســت عــى وفــاق وكان الربيطانيــون يرصــدون حركــة الســلطان دينــار
ومطالبــه الســنويس لــه بــأن يتخــذ مــن جبــل مــرة مكانــا ً للمقاومــة ضــد حكومــة
الخرطــوم ،ثــم ارســل إليــه خطاب ـا ً آخــر يف  31ينايــر 1901م يســأله عــن تأخــر الــرد
عــن موافقتــه لبنــاء الزاويــة السنوســية ،فكتــب الســلطان عــى دينــار متعلـاً بمرضــه،
وأنــه ســوف يقــوم بإرســال قواتــه لعمــل زوايــة ومقــر لقــوات الســنويس يف جبــل مــرة
( .)65وقــد أرســل الســلطان عــى دينــار هدايــا للســنويس ودعــاه للحضــور ملركــز دارفــور
لكــن الســنويس لــم يلــب الدعــوة  ،رغــم اســتمرار العالقــات الطيبــة بينهمــا ( ،)66وقــد بدأ
الســلطان عــى دينــار بعــد السياســة الظاملــة مــن قبــل الحكومــة الثنائيــة يف الخرطــوم
وبــدء التوســع الفرنــي يف جهــات الحــدود بــن تشــاد والســودان يف التفكــر جديــا ً
يف التحالــف مــع السنوســيني وربمــا العمــل عــى االنظــواء تحــت رايتهــم ليســتطيع
الحفــاظ عــى حكــم الســلطنة الدارفوريــة امــام تهديــد االعــداء .
ويف عــام 1904م أرســل الســنويس أربعــة مبعوثــن إىل الســلطان عــى دينــار يف
دارفــور فأخفاهــم الســلطان يف بيتــه  ،خوفـا ً مــن أن يعلم أحــد باألمــر وينقلــه للحكومة
يف الخرطــوم ،ألنــه لــم يــرد تدخــل وعلــم بريطانيــا باالتصــاالت مــع السنوســيني ،
وأرســل الســلطان دينــار اىل مديــر كردفــان قائـاً “  ...بــأن الســنويس تحــرك مــن محلــه
الــذي كان بــه وأتــى زاحف ـا ً حتــى قــرب الحــدود هــو ورجالــه وعمــوم جيشــه ومــن
ثــم وصــل بمحــل بــوادي النخــل القصــار عــى طريــق األربعــن بنيــة الذهــاب إىل بيــت
اللــه الحــرام” ( ،)67ولعلــه الســلطان دينــار قصــد مــن هــذه املراســلة تمويــه الربيطانيــن
يف الخرطــوم باالرتبــاط مــع السنوســيني ،ويف عــام 1906م بــدأ الســلطان عــى دينــار
بتشــجيع التجــار القادمــن مــن طرابلــس الغــرب عــر طــرق القوافــل والتجــار ،وقــد
اســتضاف الســلطان دينــار يف مــارس 1906م اثنــي عــر تاجــرا ً سنوســيا ً واشــرى كل
مــا لديهــم مــن ســاح وعتــاد ،وباملقابــل قــام السنوســيون بتشــجيع التجــار بالذهــاب
إىل دارفــور وبيــع األســلحة ونقــل البضائــع التجاريــة .
�سيا�سة القائد احمد ال�شريف ال�سنو�سي للتو�سع و�ضم دارفور (1906م)
أبــدى أحمــد الرشيــف الســنويس” ”1933_1873اهتمامـا ً خاصـا ً بمنطقــة دارفور
والســلطان عــى دينــار وشــجع كثــرا ً القوافــل الذاهبــة إىل دارفــور وتتبــع اخبارهــا
والعمــل عــى تقديــم التســهيالت لهــا( ،)68وعمــد ايضــا ً ايل تقويــة العالقــات مــع
الســلطان عــى دينــار يف دارفــور والعمــل عــى ترســيخ التواجــد الســنويس مــن خــال
ســفر التجارلنقــل البضائــع والحاجــات لســكان دارفــور مــن ســواحل بنغــازي ومهــام
رجــال الديــن يف اقليــم داروفــور ،وقــد تطــورت العالقــات السنوســية مــع الســلطان
دينــار خــال الســنوات  ،1914_1904وكان الســلطان دينــار يطمــح مــن تقويــة هــذه
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العالقــة فتــح طريــق التجــارة الدارفوريــة مــع الســواحل الليبيــة يف بنغــازي مــن خــال
طــرق واحــات جالــو الكفــرة الجغبــوب وأن يتحصــل مــن خــال السنوســيني عــى
االســلحة والذخائــر لتقويــة حكمــه عــى تلــك الجهــات بعــد أن اقفــل الربيطانيــون
طريــق االربعــن الــذي يربــط دارفــور بجهــات مــر ،بهــدف أضعــاف وشــل قــدرات
الســلطان دينــار حتــى يكــون طــوع امرهــم ورهــن إشــارتهم ،وقــد صــدر تقريــر عــام
 1906مــن قبــل املخابــرات الربيطانيــة يؤكــد بــأن الســلطان دينــار يقــوم بمحــاوالت
جــادة لفتــح طريــق القوافــل والتجــارة عــر الكفــرة الليبيــة ،وقــد نجــح يف ذلــك واصبح
التجــار يجلبــون االســلحة والذخائــر مــن بنغــازي ويتاجــرون ببيعهــا يف الفــارش مركــز
الســلطان عــي دينــار ( ابوبكــر شــليق ،2011 ،ص.)103_102
خــال االصــدام واملعــارك بــن الســلطان عــى دينــار يف دارفــور ضــد حاكــم وداي،
ولدرجــة ومســتوى النفــوذ الســنويس عــى الســاطني والحــكام يف تلــك الجهــات فقــد
ارســل الســلطان دينــار وفــدا ً رســميا ً مــن عرشيــن شــخصا ً اىل القائــد أحمــد الرشيــف
الســنويس يف الكفــرة يدعــوه اىل التوســط يف أنهــاء الحــرب الدائــرة منــذ ســنوات مــع
حاكــم وداي ،وبتدخــل الســنويس الــذي كان يهــدف مــن هــذه الوســاطة توحيــد جهــود
القــوى االســامية واملحافظــة عــى بيضــة االســام ،وأن تكــون السنوســية املرجعيــة
الدينيــة والسياســية لهــم جميعـا ً وأن تكــون لــه ســلطات عــى الحــكام يف تلــك الجهــات
( ،)69وخــال الغــزو االيطــايل لليبيــا نجــد أن موقــف الســلطان عــى دينــار كان داعم ـا ً
للسنوســيني وحركــة الجهــاد يف ليبيــا ضــد هــذا الغــزو االســتعماري ،وقــد شــارك بدعــم
حركــة الجهــاد الليبــي حيــث يشــر القائــد الســنويس أحمــد الرشيــف لذلــك بقولــه( :
فاللــه يديــم بقائكــم ويمحــق أعدائكــم ويمحــق بســيوفكم رقــاب الطائفــة الكافــرة
الخــارسة املاكــرة فــأن الكفــر قــد عــم وطــم ولــم يكــن اليــوم ملــك عــى وجــه االرض
()70
غريكــم فقــد اعزيتــم الديــن وقهرتــم امللحديــن)
ونجــد خــال نشــوب الحــرب العامليــة االوىل بعــد أن نــزل القائــد العثمانــي أنــور
باشــا اىل طــرق الليبيــة أرســل خطابـا ً إىل الســلطان عــى دينــار يخــره بأنــه قــد وصــل
ســاملا ً إىل الســلوم بمعســكر الســيد أحمــد الرشيف الســنويس ،فوجــده وجميــع املجاهدين
بســام ( ،)71وكان وقتهــا الحاكــم العــام يف الخرطــوم نقــل إىل الســلطان عــى دينــار خــر
قيــام الحــرب العامليــة األوىل يف الثالــث مــن أغســطس 1914م ،كمــا وصلــت رســالة
مــن القاهــرة للســلطان دينــار تؤكــد مشــاركة بريطانيــا يف الحــرب وتطالــب الرســالة
مقاومــة االشــاعات التــي تطلــق مــن الجهــاء ،وأن بريطانيــا قــد اعــدت جيوشـا َ عظيمة
وصلــت اىل مــر( ،)72يقــول ثيوبولــد يف الخامــس مــن نوفمــر تحركــت الحــرب العامليــة
األوىل بالقــرب مــن الســودان عندمــا دخلــت الدولــة العثمانيــة الحــرب إىل جانــب أملانيــا،
وعندمــا اســتنكر املســلمون الحــرب بــن دولــة الخالفــة و بريطانيــا ،خاصــة وقــد أرفــق
الحاكــم العــام الربيطانــي يف الخرطــوم والء الزعيمــن (عــى املريغنــي  -والســيد يوســف
الهنــدي) ،الســتقطاب والء الســلطان عــى دينــار للربيطانيــن يف الحــرب ،فــرد الســلطان
دينــار بأنــه تســلم الرســالتني يف 1914 /11 /12م  ،وأنهــم ليســوا بســعداء بالحــرب ومــا
يجــري فيهــا ،وأنــه اســتعد ملجابهــة مــا يحــدث دون خــوف أو فــزع( )73وكانت املراســات
بــن القائــد أحمــد الرشيــف الســنويس و الســلطان عــي دينــار توضــح ســر االحــداث
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واملوقــف للزعمــن مــن هــذه الحــرب باالنخــراط يف معســكر الدولــة العثمانيــة واملانيــا
ضــد الربيطانيــن ،ونجــد بــأن القائــد الســنويس طالــب شــيوخ برقــة بــأن يبعثــوا بالــف
وخمســمائة بندقيــة ثمنهــا مــن جيبــة الخــاص وأرســالها اىل املجاهديــن يف الســودان
ضــد التقــدم الفرنــي ومحاولــة الربيطانيــن القضــاء عــى الســلطان عــي دينــار وكان
هــذا عــام 1910م(.)74
ويف عــام 1915م كتــب القائــد أنــور باشــا خطابــا ً للســطان دينــار يطالبــه
بمواجهــة الكفــار( ،)75وملــا كانــت بريطانيــا يف حاجــه إىل رجــال مقاتلــن يف صفهــا
مــن أبنــاء غــرب الســودان ،فقــد ســارعوا يف التخطيــط للقضــاء عــى الســلطان دينــار
للتخلــص مــن حكمــه ونفــوذه وتحالفــه مــع السنوســيني والعثمانيــن الذيــن يحاربــون
التوســع الربيطانــي يف منطقــة شــمال افريقيــا وجنــوب الصحــراء ،وقــد صمــد
الســلطان دينــار بدعــم مــن السنوســيني ألكثــر مــن ثمانــي عــر ســنه امــام الدســائس
والخطــط والتقــدم االســتعماري االوروبــي يف دارفــور ،فوضعــت خطــة بريطانيــة
ملحاربتــه متجنبــة فيهــا عــدم االصطــدام بــه بشــكل مبــارش ،وهدفــت اىل إثــارة األزمــات
والثــورات داخــل اقليــم دارفــور ،بمنــع نقــل املــواد كالســكر والشــاي ،وأغــاق طريــق
االربعــن الناقــل لقوافــل التجــار ،وبعدهــا ارســل الربيطانيــون مبعوثـا ً متخفيـا ً لجمــع
املعلومــات االســتخبارية عــن الســلطان دينــار وعالقتــه بالسنوســيني ومعلومــات حــول
االوضــاع العامــة يف جهــات دارفــور كمــا دفعــوا بالســيد عــى املريغنــي ملخاطبتــه يف /16
1915 /9م برســالة يدعــوه لالســتالم تحــت ســلطة حكومــة الخرطــوم ،وبعدهــا اتخــذ
الحاكــم العــام الربيطانــي قــرارا ً بغــزو دارفــور يف يوليــو 1915م(.)76
ويف املقابــل نجــد أن خــال الغــزو االيطــايل اىل ليبيــا وقــف الســلطان عــي دينــار
موقفـا ً إيجابيـا ً مــع الحركــة السنوســية للتصــدي لهــذا الغــزو ،حيث ســاعدهم وشــارك
برجالــه وســاحه ومالــه مــع حركــة الجهــاد الليبــي خــال االعــوام االوىل ( ،)77ويف
أغســطس مــن العــام 1915م ،وصــل أحمــد الرشيــف الســنويس منطقــة جبــل امليــدوب
عــى الحــدود الســودانية ،وارســل اىل دارفــور مبعوث ـا ً سنوســيا ً أجــرى مفاوضــات مــع
الســلطان عــي دينــار ،انتهــت بتزويــد الســلطان باحتياجاتــه مــن الســاح والذخــرة
للتصــدي للربيطانيــن الذيــن قــررو مهاجمــة ســلطنة دارفــور والقضــاء عــى حكــم
الســلطان دينــار يف تلــك الجهــات وقــد أســفرت العالقــات السنوســية الدارفوريــة
خــال تلــك الفــرة اىل درجــة التحالــف وتبــادل املصالــح املشــركة واالنصيــاع مــن قبــل
الســلطان دينــار اىل السنوســيني ،وكان أحمــد الرشيــف الســنويس حريص ـا ً عــى تزويــد
الســلطان عــى دينــار بأخبــار الجبهــة السنوســية ضــد االيطاليــن يف ليبيا ،ولعب شــيوخ
السنوســية يف الفــارش دورا ً بــارزا ً يف تحســن العالقــات السنوســية الدارفوريــة واملحافظة
عليهــا وتقويتهــا وتبــادل األخبــار وتطــور العالقــات فيمــا بينهــم .
وعندمــا أعلــن الســلطان العثمانــي أمــره بالجهــاد ضــد أعــداء اإلســام
واملســلمني ،أصــدر الســلطان عــي دينــار بيان ـا ً مماث ـاً ينــدد فيــه بالحكــم الثنائــي يف
الســودان ويدعــو للخــروج عليــه ،ومــن ثــم كانــت السنوســية حلقــة وصــل بــن الدولــة
العثمانيــة والســلطان عــى دينــار ،وكانــت جميــع خطابــات العثمانيــن للســلطان
دينــار ترســل عــر الحركــة السنوســية يف ليبيــا ،وقــد أرســل الســلطان عــى دينــار إىل
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أحمــد الرشيــف رســالة  ،قــال فيهــا  ”:بأنــه عمــا قريــب ســيعلن الحــرب والجهــاد ضــد
اإلنجليــز” ،وأكــد أن كثــرا ً مــن أهــل الســودان قــد اعتنقــوا املســيحية ،بســبب سياســة
الربيطانيــن واالرســاليات التبشــرية املدعومــة مــن قبــل الحاكــم العــام يف الخرطــوم،
وأن بعــض املشــايخ وقفــوا يف الصــف مــع الربيطانيــن ويريــدون اســتمالتي إليهــم
للخضــوع لحكومــة بريطانيــا ،ونتيجــة لذلــك الخطــاب قــام أحمــد الرشيــف الســنويس
بتزويــد الســلطان دينــار بكميــات كبــرة مــن األســلحة والذخــرة الحربيــة للتصــدي
لحركــة التوســع االســتعماري وإفشــال املخطــط الربيطانــي يف القضــاء عــى الســلطنة
االســامية يف دارفــور ،ومواجهــة الحكــم الربيطانــي يف مــر والســودان(.)78
وامــام هــذه املنــاورات وصلــت األخبــار لحكومــة الســودان يف فربايــر 1915م
عــن اتصــاالت عــى دينــار بالسنوســيني  ،وعــن إرســال ذخائــر لــه بواســطة تجــار مــن
بنغــازي والكفــرة ،وأفــادت التقاريــر بوصــول بعثــة مــن قــوات الســنويس ألمــداد عــى
دينــار بالذخــرة والتدريــب عليهــا( .)79وانخــرط الســلطان دينــار خــال الحــرب العامليــة
األوىل يف خدمــة الجهــاد اإلســامي فبــدأ يخطــط بالتنســيق مــع الســنويس بواســطة
بعثــة عثمانيــة بقيــادة أنــور باشــا أرســلت إىل الســنويس( ،)80ويف يــوم  28ينايــر 1916م
كتــب الســلطان عــى دينــار إىل الســيد أحمــد الرشيــف الســنويس رســالة حــذره فيهــا
مــن كثــرة الجواســيس النصــارى وطلــب منــه التحــوط يف إرســال الرســائل اىل دارفــور
وتلــك الجهــات ،وبعــث إليــه برســائل األرشاف املريغنــي والهنــدي لالطــاع عليهــا(.)81
خام�س ًا  :موقف الدول اخلارجية من حتركات ال�سنو�سيون جتاة دارفور
بعــد تطــور العالقــات بــن السنوســيني وســلطان دارفــور وبــدء التخطيــط
لتأســيس زوايــا سنوســية يف جبــل مــرة ومليــط القريبــة مــن الفــارش وتوســيع حركــة
التجــارة وتأمــن طــرق القوافــل وإنشــاء االســواق وهــو مــا شــكل نفــوذ للسنوســيني
عــى دارفــور ،عمــدت القــوى الدوليــة وخاصــة بريطانيــا وفرنســا للتصــدي للسنوســيني
حيــث أنهــم يتحركــون بقواتهــم ومبعوثيهــم يف تلــك الجهــات ،وبــداء العمــل عــى
أجهــاض هــذا االتحــاد بــن السنوســيني والســلطان عــى دينــار والتصــدي للتوســع
والنفــوذ الســنويس عــى تلــك الجهــات ،وقامــت أول االمــر الحكومــة الثنائيــة يف الخرطوم
بإتهــام وجهــه الســر ونجــت حاكــم عــام الســودان للســلطان عــى دينــار يف خطــاب
أرســله إىل الجنــرال ســرجون ماكســويل قائــد القــوات الربيطانيــة يف مــر ،يفيــد فيــه
بــأن الســلطان دينــار يعمــل باستشــارة السنوســيني يف مركزهــم بالكفــرة الليبيــة،
ويتلقــى منهــم التعليمــات وينفــذ املهــام لصالحهــم مــن خــال مراســلني يحــرون
اليــه مــن قبــل السنوســيني ،وأنــه يجــب القضــاء عليــه أوال ً قبــل أن تقــوى شــوكته
ضــد الحكومــة الثنائيــة يف الخرطــوم وهــو هــدف السنوســيني مــن هــذا التحالــف
والدعــم للســلطان دينــار ( ،)82وبــارشت حكومــة الخرطــوم يف شــن حملــة أعالميــة ضــد
الســلطان عــى دينــار الجــل تشــويه ســمعتة وإضعــاف قوتــه ونــر أخبــار بخيانتــه
لحكومــة الخرطــوم حيــث يشــر القائــد الربيطانــي كايل بقولــه  “ :إن عــى دينــار قــد
اســتلم خطابــات مــن االتــراك واالملــان تعــزز مــن موقفــه وتشــجعه عــى الخــروج عــى
حكومــة الثنائيــة الربيطانيــة خــارج الفــارش ،ويقصــد مــن هــذا االعــان هــو عــدم
محاولــة ارشاك القــوى العســكرية لســلطنة دارفــور بالحــرب العامليــة االوىل يف مــر
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والســودان لصالــح االملــان والعثمانيــن يف الوقــت الــذي هاجــم القائــد احمــد الرشيــف
الســنويس قــوات بريطانيــة يف الســلوم لصالــح االملــان والعثمانيــن  ،ومــع تمــدد الحركــة
السنوســية يف أفريقيــا ادركــت بريطانيــا مــدى قوتهــا ،ولذلــك حاولــت القضــاء عــى
وكالء الحركــة والزعمــاء املتحالفــن معهــا بجهــات الســودان .
وامــام محاولــة الحكومــة الثنائيــة يف الخرطــوم للقضــاء عــى الســلطان دينــار
وقطــع جميــع طــرق االمــداد اليــه نجــد ان السنوســيني أســتمرو مــن خــال الزعمــاء
املحليــن ورجــال القبائــل والتجــار مــن دعــم الســلطان دينــار باالســلحة والذخائــر
والتخطيــط معــه ملواجهــة الربيطانيــون ،وهــذا مــا تؤكــد عليــه إشــارة الحاكــم
الربيطانــي يف الخرطــوم بقولــه“ :منــذ اربعــة أشــهر مــن االن أعلــن عــي دينــار الجهــاد
ومنــذ ســنة بــدأت خطاباتــه تحمــل الشــتم وذلــك بعــد نجاحــه يف أن يحصــل عىل أســلحة
مــن السنوســية ،وألن خطــة االتــراك واالملــان هــي أشــعال حــرب غــرب الســودان ومرص،
وذلــك بعــد نجاحهــم يف أن يســتقطبوا الســنويس اىل جانبهــم وأســتخدامه كوســيط
بينهــم وبــن عــي دينــار ،ونجــح األخــر يف االتصــال بعــي دينــار وإمــداده بالســاح
فــازدادت لهجــة عــى دينــار حــدة جبــا خــارج الفــارش( .)83وذهــب السنوســيون أكثــر
مــن ذلــك تــم اســتهاد الســلطان عــى دينــار يف معركــة برنجيــة يــوم 1916 /5 /22م
بــأن اخضعــوا الســلطان عــى دينــار اىل نفوذهــم يف كثــر مــن املســائل خاصــة إلقامــة
الزوايــا دخــل حــدود ســلطتة ،وطلبــه أعــداد العــدة مــن االســلحة والرجــال ملواجهــة
القــوى االســتعمارية وبعــد أحتــدام الــراع بــن الســلطان عــى دينــار والحكومــة
الثنائيــة يف الخرطــوم وعــدم قــدرة السنوســيون مــن مواصلــة الدعــم لتلــك الجهــات
أمــام اآللــة الفرنســية التــي قضــت عــى التواجــد الســنويس يف تشــاد وافريقيــا الوســطى
وتدمــر مراكــز السنوســيني وتدمــر الزوايــا خــال حــروب اســتمرت لســنوات وايض ـا ً
بعــد الغــزو االســتعماري االيطــايل اىل ليبيــا مــا تطلــب االنســحاب مــن تلــك الجهــات
لتجهيــز العــدة مــن قبــل السنوســيني ملواجهــة الغــزو االيطــايل ،فرتاجعــوا عن نشــاطهم
جهــات دارفــور ومــع أحتــدام املعــارك دخلــت القــوات الحكومــة الثنائيــة الربيطانيــة اىل
الفــارش إلخضاعهــا يف  14أكتوبــر عــام 1916م ،واســتمرت القــوة العســكرية مالحقــة
الســلطان عــى دينارمحارصتــة االشــبالك مــع قواتــة التــي لــم تســتطع الصمــود أمــام
القــوة املعاديــة وتــم قتــل الســلطان عــى دينــار يف منطقــة جبــا خــارج الفــارش(.)84
وايضــا ً كان للفرنســيني موقــف شــديد القلــق مــن النشــاط الدعــوي للحركــة
السنوســية ونرشهــا االســام يف افريقيــا وانتشــار زواياهــا يف كافــة ارجــاء وســط
افريقيــا والســودان الغربــي واالوســط ،ومــع االرتبــاط بــن الســلطان عــي دينــار
والسنوســيني ،فقــد ضغطــت الحكومــة الفرنســية عــى الســلطان العثمانــي الصــدار
تعليمــات للسنوســيني باالنســحاب مــن افريقيــا جنــوب الصحــراء والســودان الغربــي،
وكتبــت يف هــذا الصــدد املخابــرات الفرنســية خطــاب اىل الســلطان العثمانــي عــن
تحــركات السنوســيني يف دارفــور واالطمــاع بأخضــاع املنطقــة لنفوذهــم وطلــب التخــي
عــن تلــك الجهــات ،وقــد صــدرت التعليمــات مــن الصــدر االعظــم يف االســتانة اىل نظــارة
الخارجيــة يف فربايــر 1911م جــاء فيهــا “ :فيمــا يخــص بيــان مخابــرات الحكومــة
الفرنســية بــأن السنوســيني يســتعدون لهجــوم عــى منطقــة واداي و دارفــور بمســاعدة
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أهــايل الكفــرة الليبيــة التــي تقــع بالقــرب مــن الحــدود املرصيــة ،فقــد تقــرر إعفــاء كل
مــن شــيخ السنوســيني وحاكــم الكفــرة مــن الواليــة عــى مناطقهــم ،ويرجــى ايض ـا ً
اتخــاذ التدابــر الالزمــة ملنــع تهريــب االســلحة عــى ســواحل بنغــازي تمهيــدا ً الرســالها
اىل داخــل افريقيــا ،وقــد وصلــت رســالة للجنــاب العــايل مــع ملفوفــة تحمــل رقــم ،2520
بتاريــخ  16كانــون الثانــي 1911م ،مــن فخامــة نظــارة الداخليــة حــول االجــراءات
املتخــذة ردا ً عــى التــرف املذكــور ،وتــم أرســال برقيــة تتنــاول تــرف بنغــازي بنــاء
عــى بــاغ ســابق يخــص بعــض الــدول الواقعــة ضمــن اختصــاص الســفارة الفرنســية،
وحيــث أنــه ليــس لدينــا تحديــد ليــوم بعينــة فيجــب توفــر تأمــن مناســب مــن طرفنــا
ايضــا ً ملناطــق وداي ســواء االن أو فيمــا بعــد ملنــع هجــوم السنوســيني ،باإلضافــة
لتقديــم حادثــة الكفــرة لقــايض واداي ،مــع التأكــد عــى أن أرايض منطقــة وداي خرجــت
مــن تحــت الســيادة العثمانيــة يف ترســيم الحــدود الفرنســية كمــا هــو معلــوم ،ولقــد
تــم ســيدي إرفــاق الرســالة القادمــة مـــــن النظــارة مــع البيــان – التوقيــع الصــدر
االعظــم” (. )85
وهــذ ســببا يف اســتجالب العــداء مــع فرنســا وفــرق التبشــر املســيحية والذيــن
رأوا يف الحركــة السنوســية عائقـا ً يف تحقيــق أهدافهــم االســتعمارية والتبشــرية ،وحــدث
أول صــدام بــن السنوســيني بقيــادة عمــر املختــار والفرنســيني عــام 1900م عــى ارايض
وداي التشــادية ،ولكــن رسعــان مــا ســقطت املراكــز السنوســية يف أيــدي الفرنســيون
وانســحب السنوســيون نحــو الشــمال تاركــن لهــم مناطــق افريقيــا الوســطى وجهــات
()86
مــن مناطــق وداي
وامــام السياســة الفرنســية إلبعــاد السنوســيون مــن كل افريقيــا ذكــر الكاتــب
الفرنــي دوفريــه حــول تحــركات ونشــاط السنوســيني قائ ـاً  “ :إن السنوســية خطــر
عــام ،خطــر عــى أوربــا ،وخطــر عــى الدولــة العثمانيــة ،وخطــر عــى شــمال أفريقيــا،
وخطــر عــى مــر ،وقــد وصــف أتبــاع الحركــة السنوســية بأنهــم أشــد صالبــة مــن
الحجــر الصــاد”( . )87وقــال الســيايس الفرنــي الســيد ( رود فريرجــن) “ :أن السنوســية
هــي املســئولة عــن جميــع أعمــال املقاومــة التــي قامــت ضــد فرنســا يف الجزائــر ،وأن
السنوســية هــي املدبــرة لجميــع نكبــات فرنســا يف الشــمال االفريقــي ،ويف الســنغال
وهــي العقبــة يف ســبيل توســعنا االقتصــادي والســيايس داخــل افريقيــا ،وهــي عائــق يف
طريــق أهدافنــا يف القــارة الواقعــة شــمال خــط االســتواء” (. )88
ويف عهــد أحمــد الرشيــف الســنويس ( 1916_1902م) رأى أن التوســع الفرنــي يف
الصحــراء االفريقيــة يعتــر تهديــدا ً مبــارشا ً لحركتــه اإلســامية ولتجــارة القوافــل التــي
كانــت تدعــم الزوايــا وبعــد أن احتلــت وداي يف تشــاد عــام 1909م قامــت بهــدم مراكــز
االصــاح واإلرشــاد التابعــة للحركــة السنوســية وإلغائهــا ،واســتطاع أحمــد الرشيــف أن
يقنــع العثمانيــن بــرورة دعمــه والوقــوف بجانبــه وأســفرت تلــك االعمــال العدائيــة
عــى تأجــج الــراع بــن فرنســا والحركــة السنوســية يف افريقيــا(.)89
وبهــذه املواقــف يف جهــات افريقيــا كانــت الحركــة السنوســية خــر داعــم
للحــركات املدافعــة عــن أوطانهــا ضــد االســتعمار ،وخاصــة يف أقليــم دارفــور بمســاعدة
الســلطان عــى دينــار وتقويتــة ضــد التغلغــل االســتعماري الربيطانــي والفرنيس ورســم
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سياســة سنوســية لضــم هــذا االقليــم تحــت ســلطاتهم وهذا ســبب مــا دفعنا إىل دراســة
هــذا املوضــوع املهــم مــن تاريخنــا الحديــث لنرصــد العالقــات التاريخيــة بــن املناطــق
الحدوديــة املشــركة يف ليبيــا والســودان والبعــد الجغــرايف لهــذة العالقــة ،وعالقــة الحركة
السنوســية تحديــدا ً بإقليــم دارفــور يف عهــد كل مــن اإلمــام محمــد املهــدي الســنويس
( )1902 - 1859والقائــد أحمــد الرشيــف الســنويس ( 1902_1916م) ،وعــرض موقــف
القــوى الخارجيــة واالقليميــة مــن محــاوالت السنوســيني التوســع وضــم اقليــم دارفــور
وقــد كان للــدور البطــويل الــذي قــام بــه السنوســيون ضــد الغــزو الفرنــي
ملناطــق تشــاد عالــم كبــر يف اذكاء روح االســام والجهــاد عنــد الســكان املحليــن وأذكاء
روح الوطنيــة للتصــدي للســتعمار االجنبــي دفاعــا ً عــن الديــن والوطــن أمــام هــؤالء
الغــزاة ،ولكثــرة وشــايات األوربيــن الذيــن رأوا فيمــا تقــوم بــه الزوايــا السنوســية يف
نــر اإلســام يف وســط افريقيــا والســودان الغربــي عمــاً يعرقــل جهــود املبرشيــن
املســيحيني نتــج عــن هــذه الوشــايات  ،أن بــدأت الشــكوك عنــد الســلطان عبــد الحميــد
يف نوايــا وأغــراض الســيد املهــدي لذلــك أصــدر الســلطان رضيبــة عــى مــا تنتجــه أرايض
الزوايــا السنوســية ،وزاد ذلــك مــن التوتــر والنفــور بــن السنوســية والعثمانيــن  ،لكــن
السنوســيني واجهــوا ذلــك بالقــوة حتــى اضطــرت الدولــة تــرك هــذا القــرار( ،)90ولــم
يتخــل العثمانيــون عــن هــذه السياســة أيــام الســيد أحمــد الرشيــف ،وكان أثرهــا أن
حمــل السنوســيون لــواء الجهــاد ضــد إيطاليــا عندمــا غــزت بالدهــم عــام 1911م،
وعندمــا حــدث االنقــاب ضــد الســلطان عبدالحميــد بواســطة جمعيــة االتحــاد والرتقــي
واســتطاعت الوصــول إىل ســدة الحكــم يف األســتانه عاصمــة الدولــة العثمانيــة ،لــم
يــرض السنوســيون بهــذا االمــر ،ألن الســلطة الجديــدة يف اآلســتانة تريــد ترتيــك العــرب
وإلغــاء الخالفــة اإلســامية( ،)91مــا دعــى الحركــة السنوســية االنفصــال بشــكل نهائــي
عــن العثمانيــن ،وهــو مانتــج عــن التخــي عــن السنوســيني يف حروبهــم يف شــمال
افريقيــا وخاصــة يف ليبيــا ضــد الغــزو االيطــايل وتقلــص دور السنوســيني يف شــمال
افريقــا وجهــات وســط افريقيــا والســودان الغربــي وانحــرت الحركــة السنوســية يف
ليبيــا للجهــاد ضــد االســتعنار االيطــايل .
الـخـال�صـــة
ويف ختام البحث يمكننا أن نستنتج بعض النتائج املهمة عن هذه الدراسة ،ومنها:
	•تولــد عــن الحــدود الطويلــة بــن الســودان وليبيــا وجــود عوامــل مشــركة بــن
الشــعبني عــر عصــور التاريــخ ،نتيجــة لهجــرة القبائــل الليبيــة إىل
	•الســودان ،واســتقرارها أو مــن خــال تجــارة القوافــل واالحتــكاك بــن الســكان
املحليــن عــى طــريف الحــدود وخــال الحضــارات القديمــة نتــج عنــه امتــزاج
الثقافــات والعــادات والتقاليــد واالرتبــاط املجتمعــي بــن الشــعبني.
	•وصلــت السنوســية ذروتهــا بزعامــة محمــد املهــدي الســنويس ( ،)1902-1844
حيــث نقــل مركــز قيادتــه إىل الكفــرة خــال عــام 1859م  ،التــي أصبحــت املركــز
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التجــاري الرئيــي للدعــوة السنوســية وهــو قريــب مــن مناطــق الحــدود مــع
الســودان مــا جعــل انظــار السنوســيني تتجــه اىل تلــك املناطــق بأقليــم دارفــور،
	•نجــد أن النشــاط التجــاري مــن خــال الطريــق القديــم مــن واحــات الجنــوب الليبــي
اىل الســودان عامــل مســاهم يف التواصــل واالرتبــاط بــن زعمــاء الحركــة السنوســية
وســاطني وحــكام بــاد الســودان ،وخاصــة مــع الســلطان عــي دينــار ســلطان
دارفــور.
	•نســتخلص بــأن النشــاط التبشــري االســتعماري ،واجهتــه الحركــة السنوســية
بــكل قــوة ،األمــر الــذي أقلــق الرحالــة والتبشــريني االوروبيــن مــن الحركــة ممــا
دفعهــم إىل االســتغاثة بحكوماتــه االســتعمارية فضغطــت عــى الســلطان العثمانــي
كــي يحــد مــن نشــاط السنوســيني .وكان للنشــاط الدعــوي للحركــة السنوســية
ونرشهــا االســام يف افريقيــا وانتشــار زواياهــا يف كافــة ارجــاء افريقيــا وخاصــة
الســودان وافريقيــا الوســطى  ،ســببا ً يف اســتجالب العــداء مــع فرنســا والتبشــرين
الذيــن رأوا يف الحركــة السنوســية عائقــا ً يف تحقيــق أهدافهــم االســتعمارية
والتبشــرية .
	•كانــت تعاليــم السنوســية قــد اصطدمــت باملعارضــة الشــديدة مــن قبل رجــال الدين
املهديــن أول األمــر ،الذيــن يمكــن أن نطلــق عليهــم الزعمــاء التقليديــن يف الســودان،
وهــذا لــم يثــن الحركــة عــن رســالتها الدعويــة والكفاحيــة ضــد االســتعمار
ومحــاوالت بســط ســيطرته عــى تلــك الجهــات .
	•لعــب الســلطان عــي دينــار دورا ً محوريــا ً يف الكفــاح ضــد االســتعمار الربيطانــي
والفرنــي وقــد وضــع يــده يف يــد الحركــة السنوســية ،ولــم يجــد أي حــرج
بالخضــوع للسنوســيني وتأييدهــم والعمــل عــى االســتعانة بهــم لوقــف العمليــات
التبشــرية والتقــدم االســتعماري ،ويف املقابــل نجــده يمــد يــد العــون اىل السنوســيني
باملــال والســاح والجنــد للتصــدى للغــزو االيطــايل يف ليبيــا.
	•يتضــح بــأن محاولــة السنوســيني االتجــاة اىل الدواخــل يف منــاط افريقيــا جنــوب
الصحــراء واالبتعــاد عــن مراكــز الســاحل الشــمايل ،هــو لتأســيس مركــز رئيــي
وســلطة دائمــة لهــم بعيــدا ً عــن الســلطات العثمانيــة وسياســة الــوالة ،وتعتــر تلك
الجهــات يف أقليــم دارفــور بعيــده عــن واليــات الدولــة العثمانيــة ومراكزها يف شــمال
افريقيــا ،وترتبــط بعالقــة مــن جهــات ليبيــا فــكان عامــا أساســيا يف محاولــة
السنوســيني ضمهــا .
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وفيهــا رد عــي دينــار ألحمــد الرشيــف الســنويس  .N. R. O. intel 2/3/12/2دار الوثائــق
القوميــة الســودانية .
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 - 82نفس املرجع  ،ص .334
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	 27.محمــد الصــادق عفيفــي ،الشــعر والشــعراء يف ليبيــا ،مكتبــة االنجلــو املرصيــة،
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	28.محمــد عــي محمــد ،الشــعر الســوداني يف املعــارك السياســية ،مكتبــة الكليــات
االزهريــة ،القاهــرة.1969 ،
	 29.محمــد عمــارة ،تيــارات اليقظــة االســامية الحديثــة ،كتــاب الهــال ،القاهــرة،
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	 30.محمــود وســعودي الصيــاد ،محمــود عبــد الغنــي ،الســودان ،دار الرائــد ،القاهــرة،
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الزاوية ال�سنو�سية باجلغبوب
ودورها يف جذب �سكان الواحة وتنوعهم
						

أ.يونس عيل الجوير

املقدمة
أدى اختيــار الجغبــوب كموقــع للزاويــة السنوســية األم إىل تغيــر واقــع الجغرافيــة
الســكانية ملنخفــض الجغبــوب  ،خاصــة بعــد أن تحولــت تلــك البقعــة مــن أرض طــاردة
للســكان إىل بيئــة جاذبــة .
وقــد وقفــت خلــف هــذا األمــر عوامــل عــدة منهــا تحــول الزاويــة السنوســية إىل
مؤسســة متكاملــة (دينيــة و علميــة و اقتصاديــة و اجتماعيــة و سياســية ) وهــو
مــا مثــل عنــر الجــذب األســايس للســكان  ،ومــن هنــا كان الــدور العظيــم للزاويــة
السنوســية  ،إذ خلقــت مــن العــدم تجمــع ســكاني تحــول مــع الزمــن إىل مدينــة
متكاملــة توفــر محــل إقامــة لجــزء مــن ســكان الدولــة الليبيــة إىل يومنــا هــذا  ،وليــس
هــذا فحســب بــل تحــول ذلــك التجمــع تحــول إىل نقطــة وصــل مهمــة بــن جنــوب
الدولــة وشــمالها ،وســد حالــة الفــراغ الســكاني التــي كانــت تمثــل عنــر فصــل مــا
بــن تلــك االتجاهــات  ،ولعــل هــذا مــا يســهم يف الوقــت الحــايل إىل حمايــة حــدود الدولــة
وأقاليمهــا مــن الناحيــة السياســية .
كان للتنــوع الســكاني بالواحــة أثــر كبــر يف االســتقرار تبعــا للنشــاط ســواء
االقتصــادي أو العلمــي ،وهــو مــا خلــق حالــة مــن التجانــس تطبــع الجغبــوب بطابــع
مميــز  ،ربمــا يختلــف عنــه يف بقيــة املــدن التــي يف العــادة مــا يكــون تكوينهــا الســكاني
يخضــع ملعايــر التواجــد القبــي  ،أو الســيايس ،بينمــا جمــع ســكان الجغبــوب عام ـاً
مشــركا ً ربمــا هــو مــا كان عامــل تجانســهم  ،أال وهــو عامــل العلــم والديــن .
وتمكــن أهميــة الدراســة يف كونهــا تتنــاول موضــوع نســتطيع القــول أنــه لــم يســبق
دراســته ،حيــث تعــد هــذه الورقــة نــواة للباحثــن لدراســة املوضــوع بشــكل أوســع
واشــمل يف دراســات علميــة أوســع .
اعتمــد البحــث عــى العديــد مــن املصــادر واملراجــع كان مــن ابرزهــا كتــاب الســنويس
الكبــر ملؤلفــه محمــد الطيــب األشــهب  ،وكتــاب الحركــة السنوســية ألحمــد صدقــي
دجانــي ،وكتــب عــي الصالبــي عــن الحركــة السنوســية وزعماءهــا .
حاولنــا مــن خــال هــذه الورقــة العلميــة أن نســلط الضــوء عــى التكويــن الســكاني
لواحــة الجغبــوب والــدور املؤســي للزاويــة السنوســية يف جــذب الســكان وتنوعهــم ،
حيــث قســمت الورقــة إىل ثالثــة مباحــث لتبيــان الفرضيــة التــي أســس عليهــا البحــث يف
هــذا املوضــوع الجديــر بالدراســة  ،وهــي بعــد املقدمــة عــى النحــو اآلتــي :
أوالً :تأسيس زاوية الجبغوب .
ثانيا ً  :الدور املؤسيس للزاوية وأثره يف جذب السكان .
ثالثاً :التكوين املجتمعي للواحة .
ثم تأتي الخاتمة مشتمله عىل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
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�أو ًال  - :ت�أ�سي�س زاوية اجلغبوب

 جغرافية واحة اجلغبوب :تقــع واحــة الجغبــوب جنــوب رشق ليبيــا  ،وتحديــدا جنــوب مدينــة طــرق بحــوايل
مائتــن وســت وثمانــن كــم  ،وتقــع عــى الحــدود الغربيــة لواحــة ســيوة  ،يف منخفــض
يمتــد إىل الجنــوب مبــارشة مــن خــط عــرض  30درجــة مــا بــن خطــي  40-29درجــة و
 50-29درجــة شــماال ً  ،وبــن حطــي طــول  30-24درجــة و25درجــة رشق ـا ً  ،ويتكــون
املنخفــض مــن مجموعــة مــن األحــواض الصغــرة مــن نــوع الحطايــا  ،ويفصــل
بعضهــا عــن بعــض تــال صغــرة مقطعــة تقطيعــا ً عميقــا ً بحيــث تظهــر بشــكل
مدرجــات  ،وتتصــل هــذه األحــواض ببعضهــا البعــض بواســطة ممــرات واســعة أو
()1
ضيقــة  ،واملنخفــض بأكملــه محــدد تحديــدا ً طبيعي ـا ً واضح ـا ً مــن معظــم الجهــات
 ،واســم الجغبــوب مفــرد كلمــة جغابيــب و تعنــي املنخفضــات التــي بهــا عيــون مــاء
أو مســتنقعات وهــي واحــة تحيــط بهــا الصحــراء مــن جميــع الجهــات  ،وتقــع يف
منخفــض كبــر يضــم عــدة ثالثــة أحــواض  ،وهــي الجغبــوب وامللفــا والقبقــب  ،هــذا
املنخفــض تحــده مــن الشــمال حافــة صخريــة تخرتقهــا بعــض الوديــان التــي تنحــدر
نحــو املنخفــض  ،بينمــا تحــده مــن الجنــوب سلســلة مــن املرتفعــات الصخريــة تغطيهــا
الرمــال ال يــدل عــى وجودهــا إال بعــض القــور الصغــرة التــي كانــت تضمهــا  ،والواحــة
بالعمــوم هــي منطقــة نخيــل  ،وتربتهــا رمليــة تميــل إىل اللــون األحمــر وهــي شــبه
()2
ملحيــة
وكمــا أن أرض الواحــة هــي عبــارة عــن منطقــة منخفضــة تمتــد مــن بــر الطرفاوي
عــى طريــق بوســامة حتــى واحــات ســيوة بــاألرايض املرصيــة  ،ويقــل منخفــض
الجغبــوب عــن مســتوى ســطح البحــر بمقــدار تســع وعرشيــن مــرا ً تقريبــا وتــدل
الغابــات املتحجــرة املمتــدة إىل الغــرب مــن الواحــة عــى أن املنطقــة كانــت منــذ ماليــن
الســنني ذات غابــات ونباتــات وبحــرات  ،كمــا تــدل األحافــر التــي توجــد عــى املنخفض
عــى أن البحــر كان يغطيــه ،أو عــى األقــل كان بحــرة عظمــى ،حيــث عثــر عــى أحافــر
القواقــع والكائنــات والنباتــات البحريــة متناثــرة عــى نطــاق واســع (. )3
كانــت الجغبــوب قبــل إنشــاء الزاويــة السنوســية واحــة غــر مقطونــة  ،ماؤهــا مالــح
وكربيتــي وال يــكاد يكفــي وبهــا مســاحة صغــرة مــن البســاتني  ،ولــم تكــن الجغبــوب
مكانـا ً يصلــح لحيــاة فخمــة  ،وإن بــدت منســابة مــن ناحيــة صحيــة  ،عــى النقيــض
مــن واحــة ســيوة كانــت الجغبــوب خاليــة مــن املالريــا ( ، )4و تقطنهــا القبائــل العربيــة
املســتقلة يف برقــة التــي قبلــت الدعــوة السنوســية ورحبــت بمؤسســها الــذي اعتمــد
عليهــا مــع اإلخــوان السنوســيني إىل نــر اإلســام يف مجاهــل الصحــراء األفريقيــة التــي
مــازال أهلهــا حتــى ذلــك الحــن وثنيــون(.)5
 �سرية م�ؤ�س�س الزاوية -:�أ � -أ�صله ون�سبه :
هــو الشــيخ محمــد بــن عــي الســنويس بــن العربــي بــن محمــد بــن عبــد القــادر
بــن شــهيدة بــن حــر بــن يوســف بــن عبــد اللــه بــن الخطــاب بــن عــي بــن يحــي بــن
راشــد بــن أحمــد املرابــط بــن منــداس بــن عبــد القــوي بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف
395

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

بــن زيــاد بــن زيــد العابــد بــن يوســف بــن حســن بــن إدريــس بــن ســعيد بــن يعقــوب
بــن داود بــن حمــزة بــن عــي بــن عمــران بــن إدريــس بــن إدريــس بــن عبــد اللــه
الكامــل بــن الحســن املحــن بــن الحســن الســبط بــن عــي بــن أبــي طالــب الهاشــمي
القــــريش (. )6
ولــد الســيد محمــد بــن عــي الســنويس ســنة  1202هـــ ( 1787م) صبيحــة يــوم
اإلثنــن املوافــق الثانــي عــر مــن ربيــع األول عنــد طلــوع الفجــر ولذلــك ســمي محمــدا
تيمن ـا ً باســم النبــي الكريــم  ،وكانــت والدتــه بضاحيــة ( ميثــا ) الواقعــة عــى ضفــة
وادي شــلف بمنطقــة الواســطة التابعــة لبلــدة ( مســتغانم ) بالجزائــر  ،وتــويف والــده
()7
بعــد عامــن مــن والدتــه ،وتولــت عمتــه فاطمــة تربيتــه وتنشــئته تنشــئة صالحــة
 .ويســكت مؤرخــو السنوســية عــن تحديــد املــدة التــي قضاهــا معهــا حتــى وفاتهــا
 ،غــر أن امللــك إدريــس رحمــه اللــه يقــول بــأن جــده قــد بقــي معهــا حــويل عــر
ســنوات  ،إذ توفيــت ســنة 1212هـــ – 1797م ـ ويبــدو أن الســيدة فاطمــة قــد نجحــت
خــال املــدة التــي رعتــه فيهــا يف تربيتــه وأمدتــه بمعلومــات كثــرة تناســب ســنه
وحببــت إليــه العلــم  ،باإلضافــة إيل مــا غذتــه بــه مــن عطــف وحنــان  ،حيــث يذكــر
امللــك إدريــس أيضـا ً بــأن جــده كان يذكــر أشــياء كثــرة تعلمهــا وأخذهــا عنهــا ،وعليــه
يمكــن اعتبــار الســيدة فاطمــة هــي املعلــم األول للشــيخ محمــد بــن عــي الســنويس (. )8
يمكــن القــول بــأن الســيدة فاطمــة قــد اهتمــت بابــن أخيهــا الــذي أظهــر حبــا ً
عظيم ـا ً لتحصيــل العلــوم  ،فأخــذ يطلــب العلــوم مــن شــيوخ مســتغانم وغريهــا مــن
البــاد املجــاورة مــع تعهــد عمتــه لــه  ،ومــن أشــهر شــيوخه يف تلــك املرحلــة ممــن أخــذ
عنهــم القــرآن الكريــم مــع القــراءات الســبع ابــن عمــه الشــيخ محمــد الســنويس الــذي
تــواله بعــد وفــاة عمتــه يف الطاعــون عــام  1209هـــ – 1794م ـ وعمــره لــم يتجــاوز
الســابعة وقــد أتــم عــن ابــن عمــه حفــظ القــرآن الكريــم .
وبعــد أن أتــم القــرآن الكريــم وأتقنــه رشع ابــن عمــه الشــيخ محمــد الســنويس يف
تعليمــه العلــوم العربيــة ثــم الدينيــة بالتدريــج وتربيتــه عــى العمــل بمــا تعلــم  ،وكان
يــزوده برتاجــم العلمــاء والقــادة والفقهــاء  ،وتــويف ابــن عمــه عــام 1219هـــ 1804 -م
فجلــس محمــد بــن عــي الســنويس عنــد شــيوخ مــن مســتغانم وهــم  :محــي الديــن
بــن شــلهبة و محمــد بــن أبــي زوينــة  ،وعبــد القــادر بــن عمــور  ،ومحمــد القنــدور و
محمــد بــن عبــد اللــه و وأحمــد الطبــويل الطرابلــي  ،ومكــث يطلــب العلــم يف مســتغانم
ســنتني كاملتــن (. )9
يف أوائــل عــام 1221هـــ -1806م خــرج الســيد محمــد بــن عــي الســنويس مــن
مســتغانم إىل بلــدة مازونــه ومكــث بهــا ســنة واحــدة  ،وتتلمــذ عــى مجموعــة مــن
املشــائخ منهــم  :محمــد بــن عــي بــن أبــي طالــب  ،وأبــو راس العســكري  ،و أبــو املهــل
أبــو زوينــة  ،وبعــد ذلــك رحــل إىل مدينــة تلمســان وأقــام بهــا مــا يقــارب العــام وتتلمــذ
عــى كبــار شــيوخها (. )10
ب  -رحلته حتى و�صل اجلغبوب :
غــادر الســيد محمــد بــن عــي الســنويس الجزائــر ودخــل تونــس وقابــس وجامــع
الزيتونــة واســتفاد مــن شــيوخها واســتفاد الطــاب منــه  ،كمــا طلــب منــه التدريــس
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فلبــى الطلــب  ،ثــم واصــل ســره حتــى دخــل طرابلــس الغــرب  ،وكان ذلــك زمــن حكــم
يوســف باشــا القرمانــي الــذي كان مســتقالً عــن الدولــة العثمانيــة  ،فأكــرم نزلــه،
ومكــث يف مدينــة طرابلــس وضواحيهــا مــدة للوعــظ واإلرشــاد والتعليــم  ،وانتفــع بــه
العبــاد حيــث لــم يــرك بهــا مســجدا معروف ـا ً إال وألقــى فيــه الــدروس (. )11
ويمكــن أن يســتدل مــن روايــة الســيد أحمــد الرشيــف تحديــد التاريــخ الدقيــق ملــرور
الســيد محمــد بــن عــي الســنويس بطرابلــس  ،حيــث ينقــل مــن حديــث لجــده مــع أحــد
مريديــه وهــو عمــران بــن بركــة القــول  “ :فــكان اجتماعــه بــه أثنــاء مــروره عليهــم
قادمــا مــن مــن املغــرب إىل املــرق ســنة ثمانيــة وثالثــن بعــد املئتــن واأللــف يف بلــدة
زليتــن قــرب طرابلــس الغــرب “ ( ، )12وتابــع الســيد ابــن الســنويس ســره عــى الطريــق
الســاحيل فمــر ببنغــازي والجبــل األخــر والصحــراء العربيــة حتــى بلــغ القاهــرة (. )13
بلــغ ابــن الســنويس القاهــرة ويف نيتــه اإلقامــة فيهــا بعــض الوقــت لألخــذ عــى كبــار
علمائهــا وللتعــرف عــى األزهــر الرشيــف والــذي بقــى قرونــا محجــة لطــاب العلــم مــن
املســلمني  ،ولــم يكــن ينــوي اإلقامــة فيهــا طويــا ألن هدفــه كان مكــة املكرمــة  ،ومــع
ذلــك فقــد اختــر مــدة بقائــه يف القاهــرة وهــذا مــا أجمــع عليــه مؤرخــو السنوســية
واســتعجل يف مغادرتــه إىل الحجــاز ( ، ) 14أقــام الســيد محمــد بــن عــي الســنويس بالحجاز
ســت ســنوات  ،وتتلمــذ عــى يــد العديــد مــن األســاتذة والشــيوخ ودرس الفقــه وأطلــع
عــى أحــوال األمــة ( ، )15وخــال هــذه الفــرة الطويلــة التــي قضاهــا الســيد محمــد
بــن عــي الســنويس يف رحالتــه العلميــة لــم تقتــر علومــه التــي تعلمهــا عــى العلــوم
الدينيــة فقــط  ،بــل تعداهــا إىل دراســة العديــد مــن العلــوم األخــرى مثــل  :الحســاب
واإلســطرالب والرياضــات والهندســة والطبيعــة  ،وأصــول قواعــد املوســيقى واملســاحة
والتقويــم واألنســاب والجغرافيــا ( )16ثــم عــاد إىل الجزائــر حــواىل ســنة 1825م  ،وبقــى
بهــا ثــاث ســنوات ثــم عــاد مــرة أخــرى إىل الحجــاز حيــث عــاش فيهــا مــرة أخــرى
ثمــان ســنوات وبقــى يتنقــل بــن دول املــرق اإلســامي  ،وهنــاك أســس زاويــة ( أبــي
قبيــس )  ،ووجــد تزكيــة مــن أعيــان مكــة املكرمــة وأعيــان الحركــة الوهابيــة خوفــا
ربمــا وحرصــا عــى مكانتهــم ملــا للســيد مــن مكانــة وشــعبية بــن أهــل املطقــة  ،ثــم
توجــه إىل القاهــرة وبقــي فيهــا عــدة شــهور فقــط نتيجــة ملعارضــة رجــال األزهــر لــه
نظــر تفكــره  ،حيــث توجــه بعدهــا ملدينــة الجغبــوب ليســفر ذلك عــن تأســيس زاويتها
والتــي أصبحــت مــن أهــم مراكــز املنطقــة وليحقــق التقارب بــن قبائــل الصحــراء لنرش
دعوتــه  ،واعتــرت املنطقــة مركــزا هامــا حيــث توســطت القبائــل يف الــرق والغــرب ،
ومــن هنــا أمــن للحركــة السنوســية مركــزا ً إســراتيجيا ً ذا نفــوذ قــوي (. )17
اختيار موقع اجلغبوب :
بعــد أن أقــام ابــن الســنويس عامــن يف العزيــات عــزم عــى التحــول إىل الجغبــوب ،
ولعــل هــذا االنتقــال كان بقصــد البحــث عــن مــكان أكثــر أمن ـا ً  ،ولعــل هــذا مــا يدلــل
عــى خــرة قياديــة وبعــد نظــر ورجاحــة عقــل وحســن تــرف ( ،)18وقــد أراد الســيد
محمــد بــن عــي الســنويس أن يجعــل مــن الجغبــوب مركــزا ً لنــر اإلســام بــن الزنــوج
والوثنيــن ويف األقاليــم املجــاورة لهــا (. )19
عمــل الســيد محمــد بــن عــى الســنويس ومــن بعــده خليفتــه الســيد محمــد املهــدي عىل
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أن يتميــز موقــع الزوايــا السنوســية بصفــات سياســية  ،و تجاريــة  ،و اســراتيجية ،
لذلــك نجــده منــذ مجيئــه إىل برقــة يحــرص عــى أن ال يكــون موقــع الزوايــا وحاصــة
الزاويــة األم قريبــا ً مــن الســواحل  ،فاختــار الجبــل األخــر لبنــاء أول زاويــة لــه يف
أفريقيــا  ،ثــم تتطــور هــذا األمــر إىل أن انتقــل بهــا إىل العزيــات ليتوغــل بعدهــا إىل أعماق
الصحــراء لينقــل مركــز زوايــاه إىل الجغبــوب ثــم ينقــل ابنــه املهــدي املركــز الرئيــي إىل
الكفــرة (.)20
كان اختيــار الجغبــوب وموقعهــا بــن القبائــل يف الــرق والغــرب نقطــة مهمــة  ،فهي
عــى أبــواب الصحــراء املرتاميــة األطــراف مــن نواحــي الغــرب والــرق وبذلــك يضمــن
املحافظــة عــى طــرق التجــارة  ،وقــد كان البــدو يف ليبيــا يضطــرون أحيانــا للجــوء إىل
دواخــل ليبيــا بســبب الخــاف بــن قبيلــة وأخــرى أو مــع الدولــة العثمانيــة فتكــون
وجهــة النازحــن نحــو الصحــراء يف األغلــب  ،ولذلــك ربمــا فكــر ابــن الســنويس بهــذا
األمــر ,فموضــع الزاويــة يف ذلــك املــكان البعيــد ليــأوي يعتــر مــأوى لــكل النازحــن ملــا
وجــدوا فيــه مــن أمــن وســام (. )21
كمــا يــرى بعــض املؤرخــن أن اختيــار ذلــك املوقــع قــد يرجــع أيضـا ً إىل حالــة العــداء
مــن قبــل علمــاء اســتانبول والقاهــرة بســبب أفــكار الســيد ابــن الســنويس وتحديــد
ذلــك املوضــع البعيــد قــد يذهــب يف هــذا االتجــاه  ،حيــث أن التوغــل يف الصحــراء قــد
يبعــده عنهــم وعــن الســلطات العثمانيــة  ،كمــا لــم يغفــل اســتيالء النصــارى عــى
الســاحل األمــر الــذي جعــل مــن التوغــل يف الصحــراء خيــارا ً أمثــل (. )22
مــن الواضــح أن الجغبــوب لــم تكــن مكانــا يصلــح للحيــاة املريحــة الفخمــة ،
ولكــن موقعهــا لــه عــدة مزايــا سياســية  ،فذلــك املوقــع كان خــارج قبضــة األتــراك
والفرنســيني وأيض ـا ً املرصيــن  ،وهــو عــى خــط الحــج الرئيــي القــادم مــن شــمال
أفريقيــا الغربــي عــر مــر إىل مكــة املكرمــة  ،وهــذا الخــط مقطــوع عنــد الواحــة بخط
تجــاري آخــر مــن الســاحل إىل الصحــراء والســودان  ،باإلضافــة لذلــك فإنهــا كانــت أكثــر
النقــط توســطا ً يف برقــة  ،والتــي تشــكل شــبه جزيــرة حتــى أنــه منهــا مــا يكــون عــى
مقربــة مــن زوايــاه يف طرابلــس والصحــراء الغربيــة يف مــر والســودان (. )23
كمــا يمكــن القــول بــأن الســبب الــذي دفــع ابــن الســنويس لالنتقــال للجغبــوب هــو
شــعوره بعــدم رضــا الســلطات العثمانيــة  ،وذلــك للنجــاح الــذي حققتــه دعوتــه ،ولذلــك
ربمــا قــرر التوغــل يف الصحــراء حيــث الجغبــوب والتــي توفــر لــه مكانــا أكثــر أمنــا (. )24
وقــد يتضــح مــن خــال دراســة اآلراء املختلفــة حــول اختيــار موضــع الجغبــوب
وتــرك موضــع زاويتــي البيضــاء والعزيــات واللتــان كانتــا تتمركــزان يف مناطــق خاضعــة
لنفــوذ قبائــل برقاويــة قويــة  ،أن قــرار الســيد ابــن الســنويس بالتوجــه نحــو الجغبــوب
ليــس عــى ســبيل اســتبدال موضــع بآخــر  ،وإنمــا ذلــك القــرار قــد كان بدواعــي
اســراتيجية سياســية وأمنيــة  ،فلــو قوبــل ذلــك االختيــار بتوســط موقــع الجغبــوب
اإلقليمــي وقربــه مــن الحــدود املرصيــة مــن ناحيــة  ،وتوغــل ذلــك املوضــع يف الجنــوب
نحــو الصحــراء الكــرى والقــرب أكثــر مــن الحــدود الســودانية مــن ناحيــة أخــرى ،
خاصــة وأن ذلــك القــرب يدعمــه توجــه الحركــة السنوســية نحــو أفريقيــا ،و جهادهــا
الالحــق يف تلــك األنحــاء يف مراحــل الحقــة مــا هــو إال دليــل عــى أن اختيــار ذلــك املوضــع
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كان تمهيــدا للتوغــل يف ذلــك العمــق ،ولدعــم تلــك الحركــة الجهاديــة لتكــون الجغبــوب
موضع ـا ً وســطا ً يف ذلــك املثلــث ( ليبيــا – مــر – الســودان الرشقــي ) وهــذا ربمــا مــا
يمثــل رأينــا يف اختيــار ذلــك املوقــع االســراتيجي املهــم .
أراد ابــن الســنويس تنفيــذ عزمــه عــى التوغــل فبعــث أثنــاء إقامتــه بالعزيــات
مجموعــة مــن األخــوان لدراســة موضــع الجغبــوب  ،والــذي يبــدو أنــه قــد ســمع عــن
جودتــه ففكــر فيــه تفكــرا ً ملي ـا ً منــذ خروجــه مــن الحجــاز ،حيــث يذكــر أن الوفــد
املرســل كان قوامــه مــن عرشيــن شــخصا ً يرأســهم عمــران بــن بركــة  ،ويذكــر أن الوفــد
عــاد بعينــات مــن امليــاه والرتبــة والنبــات ( )25وقــد درس ابــن الســنويس املعلومــات التــي
وصلتــه وخــرج منهــا باختيــار ذلــك املوقــع ولينتقــل بعدهــا مــن العزيــات يف آخــر
محــرم  1273هـــ 1856 -م ومــر يف طريقــه بالبطنــان ومنهــا نــزل بالجغبــوب يف شــهر
صفــر مــن العــام نفســه (. )26
ثاني ًا  :الدور امل�ؤ�س�سي للزاوية ،و�أثره يف جذب ال�سكان .
يتفــق العديــد مــن املؤرخــن( )27عــى أن الحركــة السنوســية كان لهــا دور إصالحــي
كامــل يف املناطــق التــي انتــرت فيهــا الزوايــا ،فلــم يكــن تركيزهــا فقــط عــى الجانــب
الدعــوي ،والدينــي فقــط  ،بــل حــث رؤســاءها عــى التــوايل ،وخاصــة يف زمــن الســيد
محمــد بــن عــي الســنويس ،وخليفتــه الســيد محمــد املهــدي منتســبي الحركــة عــى
العمــل ،ونبــذ الكســل  ،وأن الزوايــا ليســت للعبــادة  ،والتصــوف فقــط فيقــول “ يكفيكــم
مــن الديــن حســن النيــة  ،والقيــام بالفرائــض ،وليــس غريكــم أفضــل منكــم “ وأشــار
هنــا إىل مــن تــرك العمــل ،وظــن أن الديــن عبــادة وحســب  .فالديــن الصحيــح عمــل ،
وعبــاده  ،وذلــك للنهــوض باملجتمــع يف كافــة الجوانــب العلميــة منهــا  ،واالقتصاديــة
 ،والفكريــة ( ، )28وأدى ذلــك إىل نشــوء مــدن  ،وقــرى ســكانية يف األماكــن التــي بنيــت
بهــا الزوايــا السنوســية  ،والتــي لــم تكــن قبــل بنائهــا آهلــة بالســكان مثلمــا حصــل يف
الجغبــوب التــي حولتهــا الزاويــة السنوســية إىل منــارة علميــة جذبــت قلــوب الكثرييــن
مــن طــاب العلــم ،واملحميــن  ،فــزاد عــدد ســكانه ،وعمــر بالســكان عــى الرغــم مــن
()29
موقعــه البعيــد وســط الصحــراء
دور امل�ؤ�س�سات العلمية :
حــول األهميــة العلميــة زاويــة الجغبــوب يقــول الدكتــور رأفــت غنيمــي الشــيخ “ :
يعيــد إنشــاء زاويــة الجغبــوب تطــورا ً هائــاً يف تاريــخ الحركــة السنوســية وتاريــخ
التعليــم الدينــي يف ليبيــا  ...وجــاء إنشــاء هــذه الزاويــة بمثابــة املعهــد العــايل الــذي
يلتحــق بــه اإلخــوان السنوســيني إلعدادهــم إعــدادا ً عالي ـا ً  ،وتخريــج العلمــاء األكفــاء
()30
منهــم  ،وإعــداد الدعــاة “
أ – املعهد الديني :
لقــد تــم إنشــاء هــذا املعهــد العلمــي لينتســب إليــه الطــاب املتخرجــون مــن كتاتيــب
الزاويــة  ،وأصبــح هــذا املعهــد كمــا أراد اإلمــام األكــر عــى غــرار األزهــر الرشيــف
بمــر ،والقرويــن بفــاس  ،والزيتونــة بتونــس(. )31
اختــار ابــن الســنويس مــن كبــار علمــاء الحركة للتفــرغ للتدريــس يف معهــد الجغبوب،
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وقــد جلــس كبــار العلمــاء  ،واألعــام للتدريــس يف ذات املعهــد  ،كمــا كان كبــار حفظــة
القــرآن الكريــم يواصلــون تعليمــه  ،وكان حفظــه رشطــا ً أساســيا ً لالنتســاب إليــه ،
وبذلــك أعــد املعهــد الدينــي بالجغبــوب طبقــة ممتــازة مــن العلمــاء ،والشــعراء ،والقــراء
 ،والكتّــاب  ،حيــث كانــت املدرســة القرآنيــة باملعهــد تخــرج ســنويا ً مئــات الطــاب هــذا
فض ـاً عــن التخصصــات األخــرى يف مختلــف العلــوم  ،والتــي تــدرس أنواعهــا جميع ـا ً
 ،إذ ال ينحــر التعليــم عــى حفــظ القــرآن الكريــم فقــط  ،وبعــض العلــوم الدينيــة،
والعربيــة كمــا هــو الحــال يف كثــر مــن املعاهــد آنــذاك  ،بــل إن التعليــم يف الجغبــوب
قطــع شــوطا ً بعيــدا ً وســار خطــوات واســعة  ،فتنــاول أهــم العلــوم العقليــة  ،والنقليــة
( ، )32حيــث كان يجلــس فطاحــل العلمــاء ،واألعــام تحــت إرشاف الســيد محمــد بــن عــي
الســنويس نفســه  ،الــذي يضــع برامــج التعليــم  ،ويقرهــا  ،فتخــرج مــن هــذا املعهــد
العــدد الكبــر بقســط وافــر مــن العلــوم منهــم العلمــاء والكتــاب واملصنفــون (. )33
كان كل طالــب يتلقــى العلــم يجــب عليــه أن يــؤدي مــا أنيــط بــه مــن عمــل مســاء
يومــي الخميــس ،واإلثنــن  ،ويســتوي يف ذلــك الصغــر ،والكبــر ،والفقــر ،والغنــي
 ،إذ ليــس هنــاك الطبقــات املفرقــة عــادة بــن صفــوف األمــة  ،أمــا اإلعاشــة  ،فقــد
كان لــكل فــرد مــن الطلبــة الذيــن يتلقــون العلــم ،والقــرآن الكريــم الحــق يف رغيــف
واحــد مــن الخبــز يوميــا ً ترصفــه األوقــاف السنوســية ( ، )34وقــد كان مــن املدرســن
الذيــن قامــوا بالتدريــس يف معهــد الجغبــوب تحــت إرشاف اإلمــام األكــر محمــد بــن
عــي الســنويس وخليفتــه اإلمــام الثانــي الســيد املهــدي ،والســادة األعــام  :عمــران بــن
بركــة  ،وأحمــد الريفــي  ،وفالــح الظاهــري  ،و أحمــد التواتــي  ،و عبدالرحيــم املحبــوب
 ،و محمــد بــن شــفيع  ،و أبــو ســيف مقــرب حــدوث  ،وحســن املوهــوب  ،و محمــد
بــن صــادق  ،و أحمــد الطائفــي  ،و محمــد القســنطيني  ،و محمــد البســكري  ،وكان
هنــاك أيضـا ً مــن يقومــون بإعطــاء الــدروس أثنــاء زيارتهــم للجغبــوب ،ومنهــم الســادة
األعــام  :حســن الغريانــي ،و محمــد الســكوري  ،و أحمــد يوســف  ،و عمــر األشــهب  ،و
عبــد اللــه الســني  ،و أبوالقاســم العيســاوي  ،و محمــد األزهــر  ،و حســن الحــايف  ،أمــا
يف عهــد محمــد الرشيــف ،فهنــاك طبقــة قــد تخرجــت مــن املعهــد  ،واشــتغلت بالتدريــس
يف املعهــد نفســه تحــت إرشاف شــقيقه الــذي ألــزم نفســه القيــام بالتدريــس يف معهــد
الجغبــوب  ،حيــث فتــح اللــه عليــه فتوحــات خارقــة يف العلــم حتــى صــار إمامـا ً بارعـا ً
يف العلــوم الدينيــة ،والعربيــة  ،واألدبيــة  ،فقصــده طــاب العلــم مــن كل حــدب ،وصــوب
 ،خاصــة كبــار الطلبــة مــن اإلخــوان السنوســيني  ،فتخــرج فيــه علمــاء أعــام فطاحلــة
كانــوا يعتــزون بانتســابهم إليــه وأخذهــم العلــم عنــه  ،وهكــذا أمــى حياتــه بجالئــل
األعمــال ،فلــم يــرك التدريــس بمعهــد الجغبــوب إال يف ســنة وفاتــه يف عــام 1313هـــ
 1896م رحمــه اللــه تعــاىل  ،ومــن الطــاب الذيــن تخرجــوا مــن املعهــد وعملــوا فيــه()35
تحــت إرشاف الســيد محمــد الرشيــف الســادة اآلتيــة أســماؤهم  :محمــد التواتــي
– أحمــد الشــنقيطي – أحمــد أبوالقاســم ( – )36أحمــد بــن إدريــس – محمــد التواتــي –
محمــد الســني – املختــار الغدامــي – الســنويس املرصاتــي – حامــد بــركات الرشيــف
– ســليمان الحوتــي – آدم الفزانــي – آدم العوامــي – محمــد املحجــوب – عبدالرحيــم
شــلبي – عبــد الرحيــم البوطــري – عــي اإلمــام الحســن الســنويس – محمــد عــي عبــد
املــوىل (. )37
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ب  -املكتبة :
ربمــا مثلــت عظمــة مكتبــة زاويــة الجغبــوب داللــة عــى عقليــة ابــن الســنويس
املســتنرية وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن املكتبــة قــد أنشــئت حــوايل منتصــف القــرن
التاســع عــر يف فــرة كان الجهــل مخيمــا ً فيهــا عــى أكثــر أبنــاء العالــم اإلســامي
 ،كمــا يجــب أن نالحــظ أيضــا قيمــة وجودهــا وســط الصحــراء  ،وقــد بــذل ابــن
الســنويس جهــدا ً عظيمــا ً يف تأسيســها وتزويدهــا بأكــر عــدد ممكــن مــن الكتــب
الثمينــة  ،فــكان يرســل األخــوان املوثوقــن لجلــب الكتــب الجديــدة وقــد ضمــت هــذه
املكتبــة مــن املجلــدات حــوايل ثمانيــة ألــف مجلــد كمــا كانــت تضــم قســما ً كبــرا ً مــن
املخطوطــات النفيســة ولــم يــرك اإلمــام بلــدا إال واســتجلب منــه الكتــب التــي كانــت
يف مختلــف املواضيــع منهــا الفقــه والفلســفة والتاريــخ واألدب والرتاجــم والجغرافيــا
والحديــث والتفســر  ،وقــد أحســن عــدد مــن اإلخــوان االســتفادة منهــا ونمــت نتيجــة
لوجودهــا ووجــود مدرســة الحركــة الثقافيــة يف ذلــك املجتمــع الســنويس ( . )38ويقــول
الحشــائيش يف رحلتــه:
“ كانــت تلــك الكتــب املوجــودة بخزائــن مكتبــة الجغبــوب تشــمل التفاســر واالحاديــث
وأصــول الفقــه والتوحيــد وغــر ذلــك مــن كتــب العلــوم املعقولــة والعلــوم الطبيعــة  .وال
يطبــع كتــاب يف العالــم باللغــة العربيــة إال ويبحثــون عنــه ويظفــرون بــه “ (. )39
و أوىص شــيخ الطريقــة السنوســية اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس بــأن تقســم
مكتبــة الزاويــة إىل ثالثــة أقســام  :القســم األول :أوقفــه لنجلــه الســيد محمــد املهــدي
الســنويس ،والقســم الثانــي :أوقفــه لنجلــه الســيد محمــد الرشيــف الســنويس  ،أمــا
القســم الثالــث :فقــد أوقفــه للعامــة لينتفــع بــه ســائر منتســبي الحركــة السنوســية
مــن مطالعــة ونســخ بــرط أن ال يخــرج مــن الزاويــة  ،وقــد جعــل الناظــر عليهــا يف
ذلــك نجلــه وخليفتــه مــن بعــده الســيد محمــد املهــدي الســنويس (. )40
تعرضــت املكتبــة للتخريــب زمــن االحتــال حيــث يذكــر أحــد املؤرخــن أن العســاكر
أخــذوا يوزعــون كتبهــا ذات اليمــن وذات الشــمال ويرمــون بهــا يف الريــاح لتعمــل فيهــا
عملهــا  ،ويوقــدون بهــا النــار وقــد كســيت األرض بالكتــب وكذلــك األشــجار بــأوراق تلك
الكتــب املبعثــرة واملمزقــة  ،كمــا أخــذ الجنــود قســما مــن تلــك الكتــب ليهديــه كتــذكار،
كمــا امتــأت أســواق برقــة مــن تلــك الكتــب املنهوبــة ومــا بقــي منهــا جمعتــه إيطاليــا
وجــاءت بــه إىل بنغــازي عــى ظهــر أربعــن ســيارة شــحن لــوري كبــرة (. )41
ج -الكتّاب :
ً
يقصــد بــه التعليــم الدينــي القديــم الــذي يجــري يف الكتاتيــب  ،وهــي غالبــا مــا
تكــون حجــرة أو أكثــر ملحقــة باملســجد  ،أمــا عــن نظــام الدراســة بالكتــاب فــكان
يقبــل الطــاب صغــارا ً وكبــارا ً أي مــن غــر تحديــد ســن معينــة للقبــول( . )42
يبــدأ الطالــب تعليمــه بتلقينــه اللغــة العربيــة فيحفــظ حروفهــا بحركاتهــا،
ورســمها ،وطريقــة كتابتهــا وهــو مــا يعــرف عندهــم بطريــة ( الرشــيمة ) وعــادة مــا
تكــون الكتابــة عــى لــوح صغــر  ،حيــث يخصــص لــكل طالــب لــوح خــاص بــه  ،وهــذا
اللــوح ينظــف باملــاء أوال ً  ،ثــم يطــى بنــوع خــاص مــن الطــن يســمى ( الطينــة ) وبعــد
ذلــك يبــدأ الشــيخ بتلقــن طالبــه قصــار الســور  ،وهكــذا يســتمر الشــيوخ والفقهــاء
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يف تلقــن طالبهــم حتــى يحفظــوا كتــاب اللــه أو أجــزاء منــه  ،وقــد انتــرت الكتاتيــب
يف ســائر أنحــاء ليبيــا أثنــاء فــرة الحكــم العثمانــي لدورهــا الكبــر يف تحفيــظ القــران
الكريــم  ،وأصــول الرشيعــة وتعليــم النــشء مبــادئ القــراءة والكتابــة  ،ومبــادئ النحــو
وعلــم العــروض  ،وقــد ســاعد عــى انتشــارها قلــة املــدارس الحديثــة وقلــة اإلمكانيــات
املاديــة (. )43
 علماء وم�شائخ الزاوية ودورهم يف جذب الطلبة :بــرز يف الزاويــة السنوســية بالجغبــوب علمــاء أجــاء كان لهــم دور يف أن تتحــول
الجغبــوب إىل مقصــد لطالبــي العلــم تبعــا ً ألولئــك العلمــاء املتميزيــن الذيــن كانــوا يف
مرحلــة ســابقة تحــت إرشاف قــادة الحركــة السنوســية  .فمثــا أرشف اإلمــام محمــد
املهــدي عــى الســادة األعــام  :عمــران بــن بركــة الفيتــوري – أحمــد عبــد القــادر الريفي
– فالــح الظاهــري – أحمــد أبــو القاســم التواتــي – عبــد الرحيــم بــن أحمــد املحجــوب –
محمــد بــن أحمــد بــن الشــفيع – أبــو ســيف مقــرب حــدوث – حســن املوهــوب الــدريس
– محمــد بــن الصــادق الطائفــي – أحمــد الطائفــي – محمــد بــن مصطفــى املدنــي –
محمــد القســنطيني – محمــد بــن حســن البســكري – كمــا كان الكثــر مــن شــيوخ
الزوايــا الزائريــن يقومــون بإعطــاء الــدروس أثنــاء زيارتهــم للجغبــوب أو إقامتهــم
املؤقتــة ومنهــم الســادة األعــام :
حســن الغريانــي – محمــد بــن أحمــد الســكوري – أحمــد بــن عــي أبــو ســيف – عمــر
األشــهب – أبــو القاســم العيســاوي – محمــد األزهــري – الحســن الحــايف (. )44
()45
كان الطــاب يتوافــدون عــى معهــد الجغبــوب مــن مختلــف أنحــاء الشــمال األفريقي
 ،وقــد ازدهــر معهــد الجغبــوب طيلــة أكثــر مــن ســبعني عــام  ،ولــم يغلــق إال أبــان
االحتــال اإليطــايل  ،وكان الطــاب يعــودون إىل نفــس الجهــة التــي جــاءوا منهــا لكــي
يمارســوا بدورهــم مهــام التعليــم يف املــدارس املحليــة  ،وبعــض أولئــك الطــاب أصبحــوا
مــن إخــوان الطريقــة السنوســية ودعــاة مخلصــن  ،فكانــوا بمثابــة الدعامــة األساســية
للحركــة السنوســية ( . )46كمــا كانــت زاويــة الجغبــوب كغريهــا مــن الزوايــا السنوســية
مركــزا اجتماعي ـا ً وثقافي ـا ً طاملــا لجــأ إليهــا الفقــراء املعوزيــن فقدمــت لهــم املعونــات
واملســاعدات اإلنســانية  ،فرجــال الحركــة السنوســية مخلصــن لهــا ومتمســكني
باألخــاق اإلســامية ( . )47وبذلــك يكونــوا قــد ســاهموا يف اجتــذاب العديــد مــن هــؤالء إىل
االســتقرار يف الواحــة ومــع الزمــن شــكلوا جــزء مــن ســكانها .
 دور امل�ؤ�س�سات االقت�صادية :مثلمــا مثــل العنــر الدينــي والعلمــي عامــل مهمــا يف جــذب الســكان إىل واحــة
الجغبــوب  ،كان البــد مــن توافــر رشوط اإلقامــة يف ذات املــكان  ،وهنا ســعى السنوســيون
إىل ربــط النــاس مــن ناحيــة أخــرى باملــكان عــن طريــق توفــر ســبل العيــش  ،خاصــة
وأن االقتصــاد يمثــل عنــرا ً مهمــا ً يف التكويــن املكانــي وربــط الســكان بــه ،فكانــت
بعــض األنشــطة االقتصاديــة تذهــب يف هــذا االتجــاه .
أ  -مزارع الوقف :
كانــت أرض الزاويــة موقوفــة عليهــا فــا تبــاع وال تشــرى وتبقــى مربوطــة بالزاوية
 ،ويتــم وقفهــا عــادة بعــد امتالكهــا الــذي يكــون بطــرق مختلفــة منهــا الهبــة والتــرع
والــراء (. )48
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ويرجــع الدجانــي إىل وثيقــة يســتدل منهــا عــى كيفيــة تحويــل األرايض املحيطــة
بالزوايــا بصفــة عامــة  ،وهــذه الوثيقــة هــي عبــارة عــن رســالة بعــث بهــا أحــد أخــوان
السنوســية ذكــر فيهــا “ :نخربكــم أنــه يف محــل بربقــة يقــال لــه إجدابيــة قــر بــن
معلومــات  ،والعــرب الذيــن بجــوار تلــك املنطقــة هــم املغاربــة والزويــة راغبــن يف
األســتاذ أن ينشــئ لهــم زاويــة هنــاك  ،وكتبــوا حجــج يف إعطــاء تلــك األرايض ومهــدوا
إىل كل املشــائخ وأرســلوا لهــم واحــدا ً مخصوصــا ً إىل حــرة جنابــه ريض اللــه عنــه (
ابــن الســنويس ) والقصــد مــن كتابــة الحجــج اســتصدار مــن قائمقــام الوقــف حتــى
ال يتعــدى عــى األرض وتاريــخ الرســالة  15محــرم 1276ه 1859 -م أي قبــل وفــاة ابــن
الســنويس بشــهر ،واألرض أعطيــت للزاويــة هبــة وتربعــا ً مــن مشــائخ القبيلــة  ،ثــم
صــدر فيهــا مرســوم بتحويلهــا إىل وقــف “ (. )49
كانــت مســاحة األرايض كبــرة نســبيا ً وتصــل أحيانــا ً إىل  500هكتــار  ،بعضهــا
مــزروع والبعــض اآلخــر يــرك للرعــي  ،كمــا يذكــر أن مجمــوع أرايض الزوايــا يف ســائر
برقــة بلــغ نصــف مليــون هكتــار يقــوم بزراعــة األرض ســكان الزاويــة تحــت إرشاف
شــيخها  ،ويســاعدهم يف الــزرع والحصــاد رجــال القبيلــة .
ربمــا مثلــت زاويــة الجغبــوب بعــض االســتثناء مــن حيــث األرايض  ،خاصــة وأن املنطقــة
لــم تكــن مســتوطنا ً ســكانيا ً وأن املــزارع واألرايض التــي خصصــت كانــت مبــارشة مــن
قبــل الســيد محمــد بــن عــي الســنويس فقــد أنشــئت تلــك املــزارع تبعــا إلنشــاء الزاويــة
 ،ولعــل العامــل املشــرك مــع بقيــة الزوايــا هــو يف كيفيــة إدارة تلــك املــزارع والبســاتني
والعالقــة بــن املســتفيدين كمنتفعــن وبــن إدارة أمــاك الوقــف  ،وكانــت مــزارع
زاويــة الجغبــوب تمثــل أهميــة اقتصاديــة كــرى للســكان باعتبــار املنطقــة تفتقــر إىل
النشــاطات االقتصاديــة ولعــل طبيعــة األرض قــد ســاعدت يف اســتزراع التمــور والتــي
كانــت تمثــل عصــب النشــاط االقتصــادي للواحــات بصفــة عامــة  ،والســتهالك الســكان
الغذائــي بصفــة خاصــة ولعــل اتســاع تلــك األرض حــول زاويــة الجغبــوب يدلــل عــى
أهميــة ذلــك النشــاط الــذي قــد يكــون قــد مثــل عنــر اســتقرار مهــم (. )50
ولوصــف تلــك املــزارع بزاويــة الجغبــوب يشــار إىل أنهــا عبــارة عــن بســاتني حيــث
أوقفــت مســاحة مــن األرض تقــع يف الشــمال الرشقــي للزاويــة حفــرت بهــا آبــار للميــاه
 ،وجلــب إليهــا فســائل النخيــل مــن واحــة ســيوة وجالــو ومــن الحطايــا املجــاورة بأنواع
مختلفــة  ،كمــا كان يــزرع بتلــك البســاتني أنــواع متعــددة مــن الخــروات لالســتهالك
املحــي ،وكان اإلنتــاج يقســم بعمليــة دقيقــة ومنظمــة بــن العاملــن والطلبــة
()51
واملجاوريــن للزاويــة
ب – التجارة :
كان ملوقــع الجغبــوب االســراتيجي والــذي يمثــل حلقــة الوصــل للمربــع ســيوة /
الكفــرة  /طــرق  /واحــات اوجلــة جالــو – عنــر مهــم  ،فالقوافــل املتجهــة بــن هــذه
النقــاط ال بــد أن تمــر بنقطــة الوصــل ( الجغبــوب )  ،كمــا ال يغفــل أن غــذاء ســائر برقــة
كان يعتمــد عــى القوافــل التــي تجلــب التمــور مــن ســيوة ودنقلــة بالســودان يف مقابــل
حمــل املنتوجــات الربقاويــة مــن (عســل ) وصــوف ومــوايش .
وبمــا أن معظــم الزوايــا السنوســية قــد بنيــت عــى أهــم محطــات طــرق القوافــل
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التجاريــة ،وأيض ـا ً قوافــل الحجيــج املمتــدة مــن دول املغــرب  ،ودول الســودان الغربــي
باتجــاه مــر رشقــا رسعــان مــا تحولــت نتيجــة لهــذا النشــاط االقتصــادي واالجتماعي
إىل ملجــأ هــام ال نظــر لــه يف الصحــراء ال ســيما للتجــار واملســافرين  ،ومع مــرور الوقت
صــارت تتحــول تدريجي ـا ً إىل مركــز تجــاري تقــام عــى أراضيهــا املســتودعات لحفــظ
املــؤن  ،والخانــات إلقامــة وراحــة مرافقــي القوافــل  ،وأيض ـا ً اإلســطبالت إليــواء اإلبــل
والخيــول الخاصــة بهــا  ،وأصبحــت الزوايــا تتلقــى مــوارد ماليــة لقــاء تلــك الخدمــة ،
التــي تقدمــه لتلــك القوافــل  ،هــذا فضـاً عــن األمــان الــذي تمتــع بــه أصحــاب القوافــل
مــن املســافرين والتجــار خــال فــرة تواجدهــم يف الزاويــة (. )52
ثالث ًا :التكوين املجتمعي للواحة.
أ -األرسة السنوسية :
أصــل التســمية  :كلمــة أســنوس مشــتقة مــن اســم جبــل أســنوس الــذي يبعــد عــن
بلــدة تلمســان بالجزائــر الحاليــة مســافة يــوم تقريبـا ً  ،وكان يســكن بهــذا الجبــل فخــذ
مــن قبيلــة بربريــة يقــال لهــا ( كوميــة ) ،وأطلــق عــى هــذا الفخــذ الســاكن بالجبــل
اســم أســنوس (. )53
وصاحــب الدعــوة السنوســية هــو الســيد محمــد بــن عــي الســنويس الخطابــي
الحســني اإلدريــي  ،ينحــدر مــن أرسة عريقــة  ،فهــو مــن ســالة ملــوك األدارســة
الذيــن أسســوا الدولــة اإلدريســية فتمكنــوا بفضــل هــذا الفتــح مــن انتشــار اإلســام
وتوطيــد أركانــه يف الغــرب  ،واملعــروف أن أول خلفــاء األدارســة هــو إدريــس األكــر بــن
عبــد اللــه بــن الكامــل بــن الســيد الحســن املثنــى بــن اإلمــام الحســن الســبط بــن اإلمام
عــي بــن أبــي طالــب  ،فــكان نســب صاحــب الدعــوة السنوســية يتصــل بأحــد الخلفــاء
الذيــن تولــوا الخالفــة اإلســامية الكــرى وهــو الســيد الحســن الســبط  ،كــم أنــه مــن
أحفــاد عــي بــن أبــي طالــب أمــر املؤمنــن وأحــد الخلفــاء الراشــدين وزوج فاطمــة
الزهــراء بنــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم (. )54
أوالد السيد محمد بن عيل السنويس :
أول أوالده هــو الســيد محمــد املهــدي  ،ولــد بالجبــل األخــر يف ليبيــا يف مــكان يقــال
لــه ( ماســه ) يقــع بجانــب زاويــة البيضــاء يف شــهر ذي القعدة عــام 1260هـــ 1844 -م
( ، )55وكان الســيد محمــد بــن عــي الســنويس حريصـا ً عــى أن يــزوج ابنــه الســيد املهــدي
عــى الرغــم مــن صغــر ســنه حيــث كان ال يتجــاوز السادســة عــر ســنة  ،وقــد وقــع
اختيــار الســيد محمــد بــن عــي الســنويس عــى ابنــة رفيقــه الســيد عمــران بــن بركــة
حيــث تــزوج الســيد املهــدي الســيدة فاطمــة (.)56
مــن أوالد الســيد املهــدي محمــد إدريــس املهــدي وهــو ابــن خليفــة السنوســيني األول
الســيد املهــدي وحفيــد مؤســس السنوســية الســيد محمــد بــن عــي الســنويس الكبــر ،
ولــد بزاويــة الجغبــوب يف العرشيــن مــن رجــب 1308هـــ 1890 -م ونشــأ يف رعايــة أبويه
وتوفيــت والدتــه وهــو طف ـاً  ،حيــث احتضنتــه جدتــه لوالدتــه وعنــى والــده بتنشــئته
تنشــئة صالحــة طيبــة  ،فبــدأ يحفــظ القــران الكريــم وهــو يف ســن الســابعة عــى والــده
الســيد محمــد املهــدي  ،وكان هــذا يف الكفــرة ؛ ألن الســيد محمــد املهــدي قــد نقــل مــكان
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إقامتــه مــن الجغبــوب إىل هــذه الواحــة البعيــدة بعــد مولــد ابنــه بأربــع ســنوات تقريبـا ً
عــام  1894م  ،وظــل الســيد محمــد إدريــس يحفــظ القــرآن الكريــم عــن أبيــه ،وبعدهــا
أوفــده لتلقــي العلــم عــى يــد شــيخ عــرف بالصــاح والتقــوى مــع أخيــه محمــد الرضــا
وأبنــاء عمــه أبنــاء الســيد محمــد الرشيــف  ،ثــم حــدث أن تــويف الســيد محمــد املهــدي
يف أول يونيــو ســنة 1902م  ،فكفلــه ابــن عمــه الســيد أحمــد الرشيــف ؛ وألن الســيد
أحمــد الرشيــف كان كبــر األرسة يف ذلــك الوقــت ( . )57ومــن أبنــاء الســيد محمــد بــن عيل
الســنويس الســيد محمــد الرشيــف الــذي ولــد يــوم الجمعــة يف الســادس والعرشيــن مــن
رمضــان ســنة 1262هـــ1846 -م يف مدينــة درنــة  ،وهــو أحد رمــوز الحركة السنوســية
يف ليبيــا وكان لــه دور قيــادي يف فــرة تــويل شــقيقه الســيد املهــدي زعامــة الحركــة ،
ويعــد ابنــه أحمــد الرشيــف الســنويس مــن القــادة التاريخيــن لحركــة التحــرر يف ليبيــا
أثنــاء االحتــال اإليطــايل  .ولــد الســيد أحمــد الرشيــف يف واحــة الجغبــوب عــام 1873م
وهــو ابــن العالمــة الســيد محمــد الرشيــف بــن محمــد بــن عــي الســنويس  ،وعمــه
العالمــة الســيد محمــد املهــدي  ،وجــده اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس  ،ويصل نســبه
إىل عــي بــن أبــي طالــب الهاشــمي القــريش  ،جاهــد الســيد أحمــد الرشيــف وشــارك وقاد
معــارك الجهــاد يف ســبيل اللــه والنضــال ضــد الغــزاة الفرنســيني واإلنجليــز واإليطاليــن
يف تشــاد والســودان وليبيــا ومــر  ،وســاهم يف نــر الدعــوة اإلســامية وتعاليــم الديــن
اإلســامي يف أرجــاء أفريقيــا  ،وهــو صاحــب كتــاب ( الــراج الوهــاج يف رحلــة الســيد
املهــدي مــن الجغبــوب إىل التــاج ) الــذي دون فيــه الرحــات الدعويــة التــي رافــق فيهــا
عمــه الســيد محمــد املهــدي مــن ألقابــه ( :الشــيخ العالــم – والداعيــة – واملجاهــد) ،
ذكــره شــكيب أرســان يف كتابــه ( حــارض العالــم اإلســامي )  ،وتزعــم الســيد أحمــد
الرشيــف الحركــة السنوســية عــام 1902م خلفــا لعمــه محمــد املهــدي (. )58
غــادر الســيد أحمــد الرشيــف البــاد إىل املنفــى يف أوائــل أغســطس ســنة 1918م
عــى متــن غواصــة أملانيــة  ،وحتــى بعــد مغــادرة البــاد اســتمر الســيد أحمــد يف متابعــة
حركــة الجهــاد  ،وتــويف يــوم الجمعــة مــن مــارس عــام 1933م باملدينــة املنــورة  ،ودفــن
يف مقــرة البقيــع  ،وخلفــه الســيد إدريــس الســنويس (. )59
ب -أخوان السنوسية :
كان ابــن الســنويس يف تجوالــه بــن األقطــار اإلســامية يقــوم بدعوة النــاس وتعريفهم
باإلســام  ،واســتطاع أثنــاء تحركــه أن يختــار مــن بــن املســلمني مجموعــة خــرة
مــن العلمــاء والفقهــاء والدعــاة ممــن اتصفــوا بالتميــز الغيمانــي والتفــوق الروحــي
والرصيــد العلمــي والــزاد الثقــايف ورجاحــة العقــل وقــوة الحجــة ورحابــة الصــدر ،
وأصبحــوا مــن أعمــدة الحركــة السنوســية أثنــاء حياتــه وبعــد وفاتــه  ،فبعضهــم
أصبــح مرشفــا ومعلمــا يف الزوايــا يف ليبيــا وتشــاد  ،وبعضهــم أصبــح مــن أعضــاء هيــأة
التدريــس العليــا بالجغبــوب (. )60
وفيما ييل ذكر لبعض اإلخوان من طبقة العلماء والقادة األفاضل و منهم :
1 .العالمــة الســيد محمــد بــن عبــد اللــه التواتــي  ،وهــو مــن أوائــل رفــاق اإلمــام
األكــر وتالميــذه وقــد قــام بعــدة أعمــال أناطــه بهــا اإلمــام األكــر يف كل مــن
الحجــاز واليمــن وليبيــا  ،وتــويف بالحجــاز ودفــن بزاويــة بــدر .
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 2 .العالمــة الجليــل الســيد أحمــد أبــو القاســم التواتــي  ،مــن تــوات الصحــراء بالجزائر
 ،كان مــن اوائــل رفــاق اإلمــام األكــر وتالميــذه  ،وقــد تــوىل أعمــاال ً جليلــة كثــرة
عهــد بهــا إليــه اإلمــام مــن بينهــا مشــيخة زوايــا ســيوة و زاويــة الزيتونــة وزاويــة
فــزان (. )61
3 .العالمــة الســيد أحمــد بــن فــرج اللــه  ،وهــو مــن ســاحل طرابلــس تعــرف عــى
اإلمــام األكــر يف طرابلــس والتحــق بــه ســنة 1258هـــ يف زاويــة البيضــاء  ،حيــث
دفــن يف مقــرة رويفــع بــن ثابــت األنصــاري .
4 .العالمــة الســيد محمــد بــن الشــفيع  ،وهــو مــن ســنار الســودان  ،كان مــن بــن
تالميــذ العالمــة الجليــل الســيد أحمــد بــن إدريــس الفــايس  ،وتعــرف عــى اإلمــام
األكــر الســيد محمــد بــن عــي الســنويس أثنــاء حضــوره عنــد الســيد أحمــد بــن
إدريــس  ،تــوىل أعمــال كثــرة منهــا مشــيخة زاويــة املدينــة والقيــام بالتفتيــش عــى
الزوايــا يف كل مــن الحجــاز وليبيــا  ،وكان مــن آخــر أعمالــه مشــيخة زاويــة رست
حيــث توفــاه اللــه بهــا ســنة 1327هـــ 1909 -م (. )62
5 .عمــران بــن بركــة الفيتــوري  ،من زليطــن و أســندت إليــه مشــيخة الزاويــة البيضاء
 ،وقــام بالتدريــس يف معهــد الجغبــوب وكان مدرسـا ً ملحمــد املهــدي الســنويس  ،كان
يتمتــع بمكانــة مرموقــة بــن زمالئــه وتالميــذه  ،تــويف بالجغبــوب عــام 1310هـــ -
1892م (. )63
6 .فالــح الظاهــري  ،مــن الحمــراء بالحجــاز  ،التحــق بالســيد محمــد بــن عــي
الســنويس ســنة 1243هـــ 1827 -م يف مكــة (. )64
7 .محمــد الصــادق  ،مــن الطائــف التحــق بابــن الســنويس بالحجــاز وأســندت إليــه
أعمــال كثــرة  ،وقــد أرســله ابــن الســنويس إىل الحجــاز أكثــر مــن مــرة بمهمــات
خاصــة تتعلــق بدعــم حركــة الجهــاد بالجزائــر .
8 .العالمــة الســيد عمــر محمــد األشــهب  ،مــن زليطــن  ،تعــرف عــى ابــن الســنويس
مــع زميلــه عمــران بــن بركــة  ،تــوىل مشــيخة زاويــة درنــة ومشــيخة زاويــة مــارة
 ،ثــم مشــيخة زاويــة مســوس التــي توفــاه اللــه بهــا .
9 .مصطفــى املحجوبــي  ،مــن مرصاتــة  ،وقــد تعــرف عــى ابــن الســنويس والتحــق بــه
يف الزاويــة البيضــاء ســنة 1257هـــ 1841 -م  ،تــوىل مهــام كثــرة آخرهــا مشــيخة
زاويــة الطيلمــون .
	10.أحمــد بــن عــي أبــو ســيف  ،مــن باديــة طرابلــس تــوىل أعمــال كثــرة منهــا
التدريــس ومشــيخة زاويــة مســوس وزاويــة مــارة  ،تــوىف بالحجــاز ســنة 1294هـــ
 1877م (. )65	11.العالمــة محمــد بــن إبراهيــم الغمــاري  ،مــن مراكــش  ،وهــو مــن أوائــل رفــاق
66
األمــام محمــد بــن عــي الســنويس .
أصبــح أخــوان السنوســية يمثلــون جــزءا ً مهما ً مــن التكويــن الســكاني لواحــة الجغبوب
حيــث اســتمر عقــب هــؤالء وســالتهم يف التواجــد ســواء بمنطقــة الجغبــوب التــي
يكونــون جــزء مــن ســكانها اليــوم  ،أو املناطــق التــي تتواجــد بهــا الزوايــا السنوســية
كمنطقــة الزاويــة البيضــاء بالجبــل األخــر  ،كمــا ظــل عقــب هــؤالء يحظــون بمكانــة
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بــارزة لــدى الســكان املحليــن ســواء النتســابهم إىل هــؤالء األخــوان العلمــاء األوائــل
 ،أو لوراثــة املكانــة الروحيــة للسنوســية التــي كان يقدرهــا ويحرتمهــا أهــل برقــة
بصفــة خاصــة وأهــل ليبيــا بصفــة عامــة ومــن أحفــاد هــؤالء العلمــاء الذيــن يقيمــون
يف الجغبــوب حتــى اليــوم  ،عــي ســيبل املثــال ال الحــر  :عائلــة التواتــي  ،67وعائلــة
الغمــاري .
ج -القبائل الربقاوية :
تنتســب القبائــل الربقاويــة إىل فرعــن رئيســيني همــا ( :الســعادي ) و ( املرابطــن )
وقــد ســمى الفــرع األول نســبة إىل جدتهــم الكــرى ســعدى مــن بني ســليم ( ، )68وتشــمل
الســعديني فرعــن أساســيني همــا :الحرابــي ومنهــم العبيــدات  /الدرســة  /الحاســة /
فايــد  /الرباعصــة  /أوالد حمــد  //أمــا الفــرع الثانــي فهــم :الجبارنــة ويشــمل العواقــر
 /العرفــة  /املجابــرة  /املغاربــة  /العريبــات .
أمــا قبائــل املرابطــن فهــم قبائــل متعــددة منهــم  :القطعــان  /العوامــة  /الزويــة
 /الشــواعر  /الفواخــر  /ســعيط  /املنفــة  /املســامري  /أوالد الشــيخ  /الشــهيبات /
الرساحنــة  /القبايــل (. )69
رحبــت ســائر القبائــل الربقاويــة بالســيد محمــد بــن عــي الســنويس  ،وبدعوتــه ،
وجــل األرايض التــي تقــع عليهــا الزوايــا السنوســية ومــا يتبعهــا مــن أرايض موقوفــة هو
ملــك للقبائــل الربقاويــة أوقفتهــا للمســاعدة يف نــر الدعــوة للديــن واإلســام التــي جــاء
بهــا اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس .
وعندمــا غــادر الســيد محمــد بــن عــي الســنويس الزاويــة البيضــاء بالجبــل األخــر
إىل العزيــات ومنهــا إىل الجغبــوب رافقــه والتحــق بــه عــدد كبــر مــن أبنــاء القبائــل
الربقاويــة الذيــن أقامــوا معــه بزاويــة الجغبــوب .
كانــت زاويــة الجغبــوب مــن أهــم الزوايــا التــي أقيمــت بإقليــم برقــة  ،حيــث أرســل
الكثــر مــن أهــل الباديــة أبناءهــم إليهــا  ،حيــث تميــزت بعــض القبائــل بهــا خاصــة
قبيلتــي الرباعصــة والزويــة  ،ولهــذا أطلــق عــى قبيلــة الرباعصــة بالجغبــوب قبيلــة
الطلبــة تعبــرا ً عــى كثــرة الطلبــة بالجغبــوب ممــن ينتســبون لتلــك القبيلــة  ،وقــد
ســاهمت تلــك الزاويــة وكتاتيبهــا ومرافقهــا التعليميــة يف نقــل أهــل الباديــة مــن الحيــاة
القاســية إىل الحيــاة املتحــرة املتدينــة  ،والتــي عــر عنــه أحــد الشــعراء بالقــول .
بمال غنى ال يخافون عاديـــا
فكم من حريم قد أباحوا وأجحفوا **
فالزال مهديا وال زال هاديــــا
فأرشدهم للرشد من حل بينهـــم **
يبول عىل األعقاب أشعث حافيا
وكم بدوي يف الظالم خلف ناقـــة **
فأصبح نجما يف الهداية عاليــا
تلقاه يف مهد الظاللة هاويـــــا **
()70
كساه لباس العلم أبيض صافيا
وكم من جهول أسود اللون خلقة **
والزالــت القبائــل الربقاويــة تكــون قســما ً مهمــا ً وبكافــة تركيباتهــا املذكــورة مــن
ســكان الواحــة إن لــم تمثــل األغلبيــة باإلضافــة إىل مكــون آخــر مهــم كان السنوســية
والزاويــة ومؤسســاتها هــم أســاس انتقالهــا وهــم األفارقــة الذيــن وفــدوا إىل الواحــة
إمــا عــن طريــق عمليــات االســتجالب األوىل واملواكبــة لتوغــل السنوســيني يف القــارة
اإلفريقيــة يف مراحــل ســابقة حيــث حينمــا رجعــوا رجــع معهــم الكثرييــن ممــن كانــوا
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يف خدمــة الزوايــا السنوســية ســواء يف الســودان األوســط أو الرشقــي  ،ومــن هــذه الفئــة
أيضـا ً مــن التحــق بالجغبــوب يف مرحلــة الحقــة لطلــب العلــم ســواء يف كتاتيــب الزاويــة
أو يف معهدهــا ومدارســها الدينيــة املتوســطة والعليــا  ،وهــؤالء أيضــا يمثلــون قســما
مهمــا مــن ســكان الجغبــوب  ،وأصبحــوا يمثلــون امتــدادا ً للهويــة املشــركة للواحــة
والتــي يجمعهــا رابــط الوطــن و السنوســية بغــض النظــر عــن العــرق أو اللــون .
ومنهــم عــى ســبيل املثــال ال الحــر ممــن انتقــل أجدادهــم لاللتحــاق بالزاويــة واليــزال
أحفادهــم يســكنون الواحــة حتــى اليــوم  :عائلــة بــو فــراج الشــوبكي الحســيني
الربعــي  ،وعائلــة بوافكريــن الجويفــي الربعــي  ،وعائلــة املهــدي أحميــدة البجيتــي
الربعــي  ،وعائلــة بنغــرة العبــدي الــدريس  ،وعائلــة بوهديلــة املســماري  ،وهــؤالء مــن
منطقــة الجبــل األخــر أصــا  .كمــا توجــد عائــات أخــرى جــاء أجدادهــم لاللتحــاق
بالزاويــة مــن جالــو وأوجلــه مثــل عائلــة الطالبيــة املجــري  ، 71وعائلــة القــزي املجربي،
وعائلــة قنــاوي املجابــرة  ،وعائلــة محجــوب مــن أوجلــه  ،ومــن قبائــل البطنــان :عائلــة
نصيــب الشــاعري مــن شــط الشــواعر  ،وعائلــة الطيــب الجــراري  ،وعائلــة أبــو معــزب
الشــهيبي  ،وعائلــة أبــو أمريــض الشــهيبي  ،وعائلــة بوشــعيثان املنفــي  ،وعائلتــي
الجــارس والعربــي مــن قبيلــة العبيــدات .ومــن األبيــار :عائلــة محمــد القطرانــي مــن
قبيلــة العواقــر وغريهــم .
د -سكان آخرون :
يوجــد بالواحــة حتــى يومنــا هــذا ســكان مــن أنحــاء ليبيــا كافــة  ،ومــن أصــول
أفريقيــة وعربيــة جــاء أجدادهــم إىل الجغبــوب لتلقــي العلــم بالزاويــة السنوســية ومنهم
عــى ســيبل املثــال ال الحــر  :عائلــة الــراط املرصاتــي  ،وعائلــة الصالبــي املرصاتــي
 ،وعائلــة ميــاد املرصاتــي  ،وعائلــة ســرالله الفيتــوري الزليتنــي  ،وعائلــة الــزالوي مــن
زلــة أصــاً  ،وعائلــة مرســال الربنــاوي  ،وعائلــة الســويس  ،وعائلــة راشــد الزنتانــي
 ،وعائلــة عــي الزنتانــي  ،وعائلــة بوقشــاطة الزنتانــي  ،وعائلــة بــن مــوىس الهونــي
وعائلــة بخيــت اصلهــا مــن غــات  ،وعائلــة حبيــب القطرونــي  ،نســبة للقطــرون ،
وغريهــم .
اخلامتة
مــن منطلــق إيمــان مؤســس الحركــة السنوســية وقادتهــا بفكــرة شــمولية
اإلصــاح املجتمعــي  ،يمكــن القــول أن الزاويــة السنوســية بالجغبــوب قــد مثلــت الســبب
املبــارش يف التكويــن الســكاني للواحــة  ،خاصــة وأن املنطقــة قبــل وفــود السنوســيني
إليهــا كانــت منطقــة شــبه مهجــورة نظــرا لطبيعــة الحيــاة والبيئــة الجغرافية القاســية
الغــر قابلــة للحيــاة وطبيعــة القبائــل الربقاويــة يف تلــك املنطقــة التــي لــم تكــن تفضــل
االســتقرار يف مــكان محــدد بحثــا املــاء والــكالء لهــا وملواشــيها  ،لذلــك يمكــن تصنيفهــم
بســكان رحــل .
ولعــل تحويــل تلــك املنطقــة مــن منطقــة طــاردة للســكان إىل منطقــة جاذبــة كانــت
تقــف خلفــه عــدة اعتبــارات لعــل مــن أهمهــا  :تعطــش وحــب النــاس وحاجــة اإلقليــم
بصفــة عامــة لإلصــاح الدينــي هــذا مــن ناحيــة -وهنا نقصــد ســكان املناطــق املحيطة
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بالواحــة ، -ومــن ناحيــة أخــرى مكانــة السنوســيني ما بــن القبائــل واملكونــات الربقاوية
ربمــا هــي مــا جعلــت تلــك القبائــل تلتحــق بهــم يف ذلــك املــكان  ،أيضـا ُ ال يغفــل العقليــة
اإلداريــة والقياديــة للســيد محمــد بــن عــي الســنويس وخلفــه الذيــن اســتطاعوا تحويــل
تلــك األرض الطــاردة إىل مؤسســات اقتصاديــة  ،ودينيــة  ،واجتماعيــة ،وسياســية تجــذب
النــاس وتجمعهــم حولهــا  ،وهــذا مــا تثبتــه حالــة االســتقرار الســكاني وعــدم مغــادرة
الســكان لتلــك املنطقــة رغــم تغــر الظــروف واملعطيــات يف كافــة املراحــل .
كمــا أن تحــول الجغبــوب وعــر املؤسســات العلميــة إىل مركــز إشــعاع علمــي  ،جعلهــا
مقصــدا للباحثــن عــن العلــم واملعرفــة مــن برقــة وخارجهــا  ،وبذلــك تحولــت إىل وجهــة
للســكن واإلقامــة ســواء املؤقتــة أو الدائمــة ،األمــر الــذي أدى إىل تنوعهــا الســكاني املميــز
.
ولله األمر من قبل ومن بعد .
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الفيتــوري  ،مؤسســة كالم للبحــوث واإلعــام 2018 ،م  ،ص. 152
 -41الحشــائيش  ،املصــدر نفســه  ،هامــش ص  - 151ســليم زبــال  ،مجلــة العربــي
الكويتيــة  ،العــدد  1967 ، 107م ،
لــم تتوقــف الكارثــة التــي حلــت بمكتبــة الجغبــوب عنــد مــا فعلــه اإليطاليــون بهــا ،
بــل تعرضــت إىل رضبــة قاضيــة بعــد انقــاب ســبتمرب يف ليبيــا ؛ ففضــا عــن تدمريهــا
تــم نهــب زهــاء ( )1070مخطــوط يف مختلــف العلــوم تــراوح أعمارهــا مــن عــرات
إىل مئــات الســنني منهــا مــا اشــراه ابــن الســنويس بنفســه ومنهــا مــا نســخه بيــده ،
وجــل املخطوطــات املنهوبــة إن لــم يكــن كلهــا البــد أن تجــد فيهــا تهميشــا أو توقيعــا
بخــط الســيد اإلمــام الســنويس ومعظمهــا وضــع عليــه ختمــه .للمزيــد انظــر :يوســف
عبــد الهــادي الحبــوش  ،صــور مــن تاريــخ الطريقــة السنوســية  ،دار بــن شــتوان ،
ص.47
 -42مســعود عبــد اللــه مســعود ،مالمــح الحيــاة الفكريــة والثقافيــة يف ليبيــا أواخــر
الحكــم العثمانــي حتــى االحتــال اإليطــايل ســنة  ،1911بحــث منشــور  ،مجلــة قســم
اللغــة العربيــة  ،جامعــة الزاويــة  ،كليــة الرتبيــة  -أبــو عيــى  ،العــدد . 2013 ، 15
 -43مسعود عبد الله مسعود  ،املرجع نفسه  ،ص . 16 ،15
 -44محمد الطيب األشهب  ،السنويس الكبري  ،ص ص . 61 ،57
 -45منهــم مــن وفــد مــن تونــس ومــن الجزائــر واملغــرب ولهــؤالء ارس باقيــة إىل اليــوم
تمثــل قســم مــن ســكان الجغبــوب .
 -46إيريــك دي كلنــدول  ، ،امللــك إدريــس عاهــل ليبيــا حياتــه وعــره  ،ترجمــة محمــد
حســن القزيــري  ، ،بنغــازي  ،دار الســاقية 2013 ،م  ،ص. 24
47- Edward –e-evans prtchard , the sanusi of Cyrenaica , London ,clavendonpress
,1949 ,p79
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 -48أحمد صدقي الدجاني  ،مرجع سابق  ،ص . 240
 -49أحمد صدقي الدجاني  ،املرجع نفسه  ،ص . 241
 -50مزارع الوقف لزاوية الجغبوب حاليا مملوكة انتفاعا من ورثة املنتفعني األوائل .
 -51يوسف عبد الهادي الحبوش  ،مرجع سابق ،
 - 52الســنويس يونــس عــي العســكري “ ،املــوارد االقتصاديــة والنظــم اإلداريــة للزوايــا
السنوســية”  ،مجلــة كليــة الرتبيــة  ،العــدد الثانــي والعــرون  ،املــرج  ،جامعــة بنغــازي
فــرع املــرج  ، ،يونيــو  ، 2017ص .7
 -53عبداملالــك بــن عبدالقــادر بــن عــي  ،الفوائــد الجليــة يف تاريــخ العائلــة السنوســية ،
ج ، 1دمشــق  ،مطبعــة الجزائــر 1966 ،م  ،ص . 7
 -54محمد فؤاد شكري  ،مرجع سابق  ،ص . 31
 -55عــي محمــد الصالبــي  ،ســرة الزعيــم محمــد املهــدي الســنويس  ،دار الروضــة ،
 2012م  ،ص . 15
 -56أحمد صدقي الدجاني  ،مرجع سابق  ،ص . 239
 -57محمد فؤاد شكري  ،مرجع سابق  ،ص . 277
 -58األمــر شــكيب أرســان  ،خالصــة رحلــة الســيد أحمــد الرشيــف  ،دار التقديمــة ،
ط2010 ، 1م  ،ص . 8-9
 -59األمري شكيب أرسالن  ،املرجع نفسه  ،ص . 14
 -60محمد فؤاد شكري  ،مرجع سابق  ،ص . 91
 -61محمد الطيب األشهب  ،السنويس الكبري  ،ص . 58
 -62املصدر نفسه  ،ص . 60
 -63عيل الصالبي  ،الحركة السنوسية يف ليبيا  ،ص . 95
 -64عيل الصالبي  ،املرجع نفسه  ،ص . 97
 65عــي الصالبــي  ،املرجــع نفســه  ،ص  . 99للمزيــد انظــر أيضــا ً  :عبداملالــك بــن
عبدالقــادر بــن عــي  ،مصــدر ســابق  ،ص ص . 59 ،55
 - 66محمــد الطيــب األشــهب  ،الســنويس الكبــر  ،ص  .66اليــزال جــزء مــن عائلــة
الغمــاري يعيــش يف الجغبــوب حتــى اليــوم .
 - 67ويف إطــار التالحــم الــذي حصــل بــن ســكان الواحــة نتيجــة املحبــة السنوســية التي
حلــت بينهــم  .كان ابــن عــم جــدي املرحــوم حامــد محمــد بوكوهيــة الجويــر الربعــي
قــد التحــق مــن الجبــل األخــر بالزاويــة السنوســية مــع زوجتــه يف أوائــل القــرن
املــايض وانجبــا هنــاك ابن ـا ً اســمه عبــد النبــي وابنــة اســمها ســاملة  ،حيــث تزوجــت
الســيدة ســاملة رحمــة اللــه عليهــا مــن الســيد عــي حمــاد عــي أحمــد التواتــي رحمــة
اللــه عليــه ،ويعتــر الكثــر مــن التواتيــة املوجوديــن يف الجغبــوب حتــى اليــوم أحفــاد
هــذه الســيدة أي أن أخوالهــم مــن قبيلــة الرباعصــة  .كمــا تــزوج الســيد عبدالنبــي
حامــد الجويــر مــن الســيدة زينــب الطالبيــة أطــال اللــه يف عمرهــا مــن قبيلــة املجابــرة .
 -68إيقانز بريتشارد  ،مرجع سابق  ،ص ص . 90 ، 85 ،
 -69إيقانز بريتشارد  ،املرجع نفسه  ،ص . 90
 -70شــعبان عــوض العبيــدي  “ ،الكتاتيــب يف إقليــم برقــة “ ،مجلــة أصــول الديــن ،
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البيضــاء  ،جامعــة الســيد محمــد بــن عــي السنوســية اإلســامية  ،يونيــو 2012م  ،ص
. 467،468
 - 71مــن هــذه العائلــة خطيــب مســجد الزاويــة السنوســية بالجغبــوب حنــى هدمهــا يف
ثمانينيــات القــرن املــايض  ،الشــيخ املرحــوم محمــد عــي عمــر الطالبيــة .
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�أثر ال�سنو�سية يف ت�أ�سي�س الدولة اجلزائرية
أ .تكوك خطاب  /مستغانم  -الجزائر

					

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام عــى أرشف املرســلني ســيدنا
محمــد وعــى آلــه وصحبــه والتابعــن إىل يــوم الديــن ،ال يمكــن ألي جزائــري اليــوم أدرك
تفاصيــل تاريــخ السنوســية إال أن يحــس بالكثــر مــن االمتنــان إليهــا كطريقــة صوفيــة
ســاهمت يف حمايــة ثقافتــه مــن الطمــس خــال  132ســنة مــن االســتعمار ،وكحركــة
رفعــت رايــة الجهــاد ضــد املــد األوروبــي يف شــمال إفريقيــا ،فالسنوســية التــي أفضت إىل
إنشــاء دولــة ليبيــا الحديثــة كان لهــا بالــغ األثــر يف إنشــاء دولــة الجزائــر أيضــا يف عــدة
محطــات ننقــل بعضهــا باختصــار :
أوال ً  :اإلمــام ابــن الســنويس كان أول مــن تنبــأ لألمــر عبــد القــادر الجزائــري برفــع
رايــة الجهــاد عندمــا قــال ألبيــه (أوصيــك خــرا بإبننــا عبــد القــادر) رغــم أنــه الرابــع
يف ترتيــب إخوتــه ،حيــث توســم فيــه بفراســة املؤمــن صفــات القيــادة وحصافــة الــرأي
و القــدرة العلميــة ،فشــحذ همتــه ليكــون مــن أوائــل الجزائريــن الذيــن رفعــوا رايــة
الجهــاد ضــد فرنســا وكان أول مــن أســس الدولــة الجزائريــة الحديثــة.
ثاني ـا ً  :اإلمــام ابــن الســنويس كان الوحيــد يف املجلــس العلمــي بالحجــاز الــذي رفــض
فتــوى ليــون روش ســنة 1842م وهــو جاســوس فرنــي ســمى نفســه عمــر وانتقــل إىل
الحجــاز ليقنــع علمائهــا بفتــوى تدعــوا الجزائريــن للكــف عــن محاربــة فرنســا بحجــة
أنهــا تــرك لهــم حريــة العبــادة ،وكان ابــن الســنويس الوحيــد الــذي رفــض الفتــوى،
وكان بحــق دعم ـا ً كبــرا ً لألمــر عبــد القــادر ولجميــع زعمــاء الثــورات الشــعبية ضــد
االســتعمار الفرنــي ،ألن الجهــاد عنــد املســلمني واجــب دينــي باألســاس ،و وجــود فتوى
تحــرم الجهــاد ســيقيض عــى امتــداد كل الثــورات الشــعبية وكان ســيمهد لبقــاء فرنســا
يف شــمال إفريقيــا لقــرون عديــدة ،هــذا الدعــم أثــر ال محالــة يف كل مشــايخ الزوايــا
بالجزائــر ،حتــى الذيــن كانــوا تحــت الرقابــة كمؤســس زاويــة بــن تكــوك ،الــذي رفــض
مرتــن اســتدعاء الســلطات االســتعمارية ســنة  1851و 1864وســجن يف كالهمــا ألنــه
لــم يكــن يعــرف أصــا بحكــم الرومــي عــى املســلم ،و كان يــردد يف شــعره طيــب اللــه
ثــراه ريض عنــي اإلدريــي األســتاذ بــن الســنويس بحــر العلــم املدســويس ،وبالتــايل
رفــض فتــوى ليــون روش كان دافعــا قويــا الســتمرار شــيوخ الزوايــا يف إنشــاء أجيــال
مــن الوطنيــن ســاهموا فيمــا بعــد يف قيــام الثــورة الجزائريــة املباركــة.
ثالثــا ً  :مشــاركة الشــيخ بــن الســنويس املبــارشة يف تمويــن الثــورات الشــعبية
للجزائريــن ضــد االســتعمار الفرنــي بالرجــال واملــال ،حيــث أرســل محمــد بــن عبــد
اللــه الســماحي الصديقــي ،وأرســل بعــده الســيد عمــر الفضيــل والســيد عبــد اللــه
الســني والســيد أبــو القاســم العيســوي والشــيخ عمــران بــن عزيــز والشــيخ محمــد
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بــن حســن املرصاطــي وأخــرون ،ولــم يكــن هنــاك أي اعتبــار لعــرق أو جنســية ،كمــا
كان املوجــه عــن بعــد لثــورة الشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه امللقــب بســلطان ورقلــة،
والــذي أخــر تقــدم الجيــش الفرنــي جنــوب الجزائــر ملــدة  70ســنة بثورتــه التــي
اســتمرت مــن حــوايل ســنة 1850م حتــى ســنة 1895م عــى فــرات متقطعــة ،وكان
الشــيخ ابــن الســنويس حتــى وفاتــه ســنة 1859م عــى اتصال مســتمر عــر الرســائل أو
عــر مبعوثــن لتوجيهــه ،كمــا تكفــل بعائلتــه يف الحجــاز حتــى يشــجعه عىل االســتمرار
يف الجهــاد ،وقــد تضمنــت تقاريــر عســكرية فرنســية معلومــات مفصلــة عــن ثــورة
رشيــف ورقلــة وعالقتــه بابــن الســنويس ،اعتمــد عليهــا املؤرخــون كتقريــر املرتجــم
العســكري جيــان الــذي أشــار إىل رغبــة ابــن الســنويس يف االنتشــار غربـا ً بإنشــاء زوايــا
سنوســية عــى الحــدود الجزائريــة الليبيــة ،إىل درجــة اعتــر فيهــا دوفرييــه السنوســية
املســؤول األول عــن كل أشــكال املقاومــة يف الجزائــر ،وإن كان يف كالمــه بعــض املبالغــة
لكــن األرشــيف الفرنــي يحــوي الكثــر مــن الحقائــق التاريخيــة عــن دور السنوســية يف
محاربــة االســتعمار الفرنــي للجزائــر.
رابعــا ً  :ســاهمت السنوســية كحركــة ممتــدة يف الصحــراء الكــرى يف مقاومــة حملــة
التبشــر الفرنســية يف صحــراء الجزائــر التــي ترأســها شــاغل ديفوكــو ،هــذا الضابــط
الفرنــي الــذي جــاء يف ثــوب رجــل ديــن مســيحي وبــدأ يف تأســيس األديــرة املســيحية
وال يــزال بعضهــا قائمـا ً حتــى اليــوم كديــر بنــي عبــاس ،والتقيــت شــخصيا ً بالقائمــن
عليــه وهــم مســيحيون مــن جنســيات أوروبيــة ،اعرتفــوا بأنهــم وحدهــم مــن يعتنــق
املســيحية يف املنطقــة ،وأعتقــد أن الفضــل يعــود بالدرجــة األوىل إىل السنوســية ،و ال يمكن
أيضــا ً إال أن ننحنــي أمــام حنكــة الســيد أحمــد الرشيــف الــذي أدار عــن بعــد عمليــة
تحريــر مدينــة جانــت جنــوب الجزائــر بــن مــارس ومايــو 1916م بقيــادة الســلطان
أمــود وبمســاعدة الســيد عبــد الســام التهونــي والســيد العابــد الســنويس ،وأجــرت
القــوات الفرنســية عــى الفــرار مــن املدينــة رغــم تفوقهــا عــدة وعتــاداً.
خامس ـا ً  :خلقــت طريقــة التعليــم يف الزوايــا السنوســية روح التآلــف والتــآزر والوحــدة
بــن مختلــف مكونــات املجتمــع الجزائــري ،بحيــث لــم تســتعدي زاويــة بــن تكــوك
جمعيــة العلمــاء املســلمني بــل عــى العكــس شــاركت يف تمويلهــا بشــهادة مؤسســها
اإلمــام بــن باديــس يف رســائله التــي جمعهــا الدكتــور عمــار طالبــي ،رغــم االختالفــات
الفكريــة ،يف حــن كانــت بعــض الطــرق الصوفيــة عــى خــاف علنــي مــع جمعيــة
العلمــاء املســلمني بســبب آرائهــا حــول التصــوف ،كمــا كانــت الزاويــة السنوســية يف
مســتغانم عــى اتصــال عــر الرســائل بشــخصيات وطنيــة ليــس لهــا عالقــة بالتيــار
الصــويف ،وســاهمت حتــى يف تأســيس أول جريــدة جزائريــة يرأســها جزائــري وهــي
جريــدة الجزائــر التــي أسســها املناضــل عمــر راســم طيــب اللــه ثــراه ،ودفــع الثمــن 6
ســنوات ســجن وتعذيــب مــن ســنة 1915م حتــى ســنة 1921م ،ويف إشــارة أخــرى لتأثري
السنوســية اإليجابــي يؤكــد رونــي ليكلــرك املــؤرخ الفرنــي الــذي التقــى الســيد أحمــد
بــن تكــوك ســنة  1902بأنــه يحســن الحديــث بلهجــة بنــي ســنوس األمازيغيــة رغــم
أنــه عربــي ،مــا يشــر بأنــه تعلــم األمازيغيــة خــال رحلتــه التعليميــة يف الجغبــوب،
هــذا الرتابــط هــو الــذي أفــى يف النهايــة إىل قيــام ثــورة التحريــر الجزائريــة والتــي
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اجتمعــت مــن حولهــا جميــع التيــارات.
ً
سادسـا ً و أخــرا ً  :إن دور دولــة ليبيــا حكومــة وشــعبا تحــت حكــم امللــك الصالح ســيدي
محمــد إدريــس الســنويس يف ثــورة التحريــر الجزائريــة ال يمكــن اعتبــاره إال بالــدور
الحاســم حســب وصــف أول رئيــس للدولــة الجزائريــة أحمــد بــن بلــة والــذي نــر
يف جريــدة الشــعب الجزائريــة وأعــادت نــره جريــدة برقــة الجديــدة الليبيــة ،وهــذا
لســماح الدولــة الليبيــة بتمريــر الســاح الرتكــي واملــري للمجاهديــن الجزائريــن،
وكان هــذا الــدور محاطــا ً بحكمــة وبصــرة امللــك بحيــث كانــت الحكومــة الليبيــة
تتظاهــر بالوقــوف عــى الحيــاد ،فيمــا كانــت تتلقــى توجيهــات امللــك لتســهيل مــرور
الســاح ،كمــا تأسســت يف عــره جمعيــات شــعبية لنــرة الشــعب الجزائــري ولجمــع
التربعــات ،وحتــى ارســال برقيــات التأييــد ،وخــر دليــل عــى مســاندة الدولــة الليبيــة يف
عهــد امللــك الراحــل لثــورة التحريــر الجزائريــة انعقــاد ثــاث مؤتمــرات ضمــن خمــس
مؤتمــرات مصرييــة يف العاصمــة طرابلــس ســنة 1959م ثــم 1961م ثــم 1962م ،هــذا
الــدور لــم يــأت مــن العــدم بــل ســبقته تحضــرات بــن علمــاء وقــادة البلديــن بإنشــاء
لجنــة خاصــة يف باريــس ســنة  1933بزعامــة الجزائــري حمــدان بــن عثمــان خوجــة
والليبــي حســونة الدغيــس.
يف النهايــة ،مــا ال يمكــن تجاهلــه هــو وجــود حقائــق تاريخيــة مثبتــة عــن أثــر
السنوســية اإليجابــي يف نــرة قضيــة الشــعب الجزائــري مــن أجــل نيــل االســتقالل،
وهــو مــا أفــى يف النهايــة إىل تأســيس الدولــة الجزائريــة الحديثــة ،مــا يســتدعي
تعميــق البحــث عــر الحصــول عــى الوثائــق التاريخيــة املوزعــة بــن الجزائــر وليبيــا
واألرشــيف الفرنــي والعثمانــي ،وعــدم االكتفــاء بمــا كتــب عــن السنوســية لتفــادي
ذاتيــة املؤرخــن الذيــن يكتبــون عــادة مــن وجهــة نظــر واحــدة.
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(قائمة امل�صادر)
 1 .الفوائــد الجليــة يف تاريــخ العائلــة السنوســية الحاكمــة بليبيــا ،لعبــد املالــك بــن عبد
القــادر بن عــي.1966
 2 .زوايــا الحركــة السنوســية ودورهــا يف طريــق الحــج ،زوايــا ابــن الســنويس نموذجاً،
للربوفيســور لخــر رشيــط جامعــة الجزائر.
. LA LEGENDE NOIR DE LA SANUSIYYA jean-louis triaud paris 19953 .
 4 .مخطــوط منقــول مــن تقريــر عســكري بمكتــب الــوايل االســتعماري تحــت رقــم
 989موجــود بأرشــيف زاويــة بــن تكــوك مــؤرخ قبــل ســنة  1902م.
 5 .مخطــوط أشــعار مشــايخ زاويــة بــن تكــوك ،مطبــوع تحــت نفقــة شــيخ الزاويــة
ســيدي مصطفــى بــن تكــوك.2006 ،
 6 .الســنويس الكبــر ،عــرض وتحليــل لدعامــة وحركــة اإلصــاح الســنويس ملحمــد
الطيــب األشــهب.
 7 .أعــام الطريقــة السنوســية مــن اعــداد األســتاذ محمــد الشــارف عبــد اللــه
الخطابــي عــن مخطــوط للســيد أحمــد الرشيــف الســنويس.2015 ،
 8 .البعــد الجهــادي املغاربــي للطريقــة السنوســية لألســتاذ ســعود دحــدي جامعــة بــن
يوســف بــن خــدة الجزائــر
 9 .أثار ابن باديس للدكتور عبد القادر طالبي .1968
	 10.رســالتني مخطوطتــن مــن الصحفــي عمــر راســم إىل شــيخ زاويــة بــن تكــوك
مؤرختــن يف ســبتمرب 1908م ،مــن أرشــيف زاويــة بــن تكــوك.
	 11.عمــر راســم نضالــه الوطنــي والقومــي 1959_1884م رســالة ماســر لألســتاذة
ســهام عبــاس و حســيبة منصــوري مــن جامعــة الجيــايل بونعامــة بخميــس
مليانــة الجزائــر.2017 ،
12. MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE D’EL MATMAR, par bouziane djilali
2008.
	 13.الطريقــة السنوســية  1951_1911ومواقفهــا مــن قضايــا العــر محليـا ً وإقليميـا ً
ودوليــاً ،أطروحــة دكتــوراه يف التاريــخ الحديــث و املعــارص لألســتاذة بوزبوجــة
ســمرية جامعــة وهــران.
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املؤرخ واألستاذ الدكتور/
جان لوي تريوا Jean-Louis TRIAUD
“تجربتي العلمية مع تاريخ الحركة السنوسية”
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34 Sur ces débats, voir en particulier l’ouvrage de l’universitaire libyen,
en poste aux États-Unis: Ali Abdullatif Ahmida The Making of Modern
Libya, State Formation, Colonization and Resistance, State University of
New York Press, 2011, et Anna Baldinetti, The Origins of the Libyan Nation. Colonial legacy, exile and the emergence of a new nation-state, Oxford, Routledge in Middle Eastern Studies, 2010.
35 Nous avons esquissé un bilan bibliographique des travaux sur la confrérie dans le compte rendu d’un ouvrage consacré plus particulièrement à la
dimension soufie de l’enseignement sanûsî. Voir Jean-Louis Triaud. « Knut
S. Vikør, Sufi and Scholar on the Desert Edge. Muhammad b. ‘Alî al-Sanûsî
and his Brotherhood » [Londres, Hurst, 1995], dans la Revue du monde
musulman et de la Méditerranée, n°77-78, 1995, pp. 295-302 (en ligne :
https://www.persee.fr/doc/remmm_0997-1327_1995_num_77_1_1728_
t1_0295_0000_2).
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détachement méhariste français.
31 E.E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica. Londres, Oxford: Oxford University Press, 1949. Rééd.
32 Ce modèle d’Evans-Pritchard a été remis en cause par différents chercheurs. Emrys Peters notamment, qui fut un des élèves d’Evans-Pritchard, mena une recherche de terrain parmi les tribus de Cyrénaïque (ce
qu’Evans-Pritchard, dans sa position d’autorité et au sortir de la guerre,
n’avait pu réaliser) et il s’est attaché à montrer les limites de sa construction théorique. Ainsi, précise-t-il, ce furent les shaykhs tribaux de Cyrénaïque qui entraînèrent leurs populations dans la lutte anticoloniale contre
les Italiens, alors que toute la famille sanûsî avait quitté la Cyrénaïque au
milieu des années 1920, en se réfugiant notamment en Égypte. En fait,
ajoute-t-il, la lutte contre les Italiens prit précisément toute son ampleur
après leur départ.
D’autre part, rappelle-t-il, Evans Pritchard représente la confrérie comme
une structure stable et adaptée, dans les seules limites de la Cyrénaïque.
Il sous-estime le pouvoir d’expansion de la confrérie hors de cet espace,
à la fois comme ordre soufi essaimant des zâwiya-s dans tous les pays
voisins, et comme organisation sociale, désireuse d’exercer son rôle éducatif auprès de toutes les populations accessibles, y compris hors de la
Cyrénaïque. Il observe, en particulier, qu’Evans-Pritchard a négligé le rôle
décisif du commerce transsaharien dans la vie de la confrérie, et il insiste
sur l’importance accordée, dès les origines, par l’imam al-akbar et ses
successeurs, dans le développement de la route transsaharienne menant au
Ouaddaï. Celle-ci était d’autant plus stratégique que, contrairement aux
autres axes, elle échappait pendant un temps au contrôle des grandes puissances. L’expansion, le long de la côte méditerranéenne, entre la Tunisie
et l’Égypte et au-delà, et le long des pistes transsahariennes, était au programme du Grand Sanûsî. L’installation en Cyrénaïque, fruit des circonstances, ne constituait pas pour lui, juge Peters, une fin en soi. Sa vision, et
celle de ses successeurs, était plus vaste.
Voir Emrys L. Peter, The Bedouin of Cyrenaica: Studies in Personal and
Corporate Power, Cambridge University Press, 1990, notamment p. 25
pass.
33 Un travail posthume de Muhammad Fu’âd Shukrî a été publié par les
soins de Yûsuf Mijrîsî: Al-Sanusiyya. A Faith and a State. Oxford, Centre
for Libyan Studies, 2014.
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consacré un commentaire critique à cette édition : « on ne nous dit ni où ni
par qui le manuscrit a été découvert. Aucune description n’en est faite ».
Elle note que ce texte semble correspondre à la version longue de l’étude
de Djian, bien qu’aucune explication ne soit donnée, ni les archives diplomatiques citées, et pas davantage la référence à l’édition d’Islam et
sociétés au sud du Sahara. M.-J. Tubiana conclut que « ces réserves méthodologiques et déontologiques faites », une édition nouvelle est toujours
bienvenue, mais elle regrette que « l’éditeur n’ait pas respecté les règles
propres à la publication d’un document scientifique ». Marie-José Tubia�na, « Du neuf sur la Sanusiyya ? », Nouvelles de l’ARESAE (Association
française pour le développement de la recherche scientifique en Afrique
de l’Est), n° 105, janvier 1997, sans pagination). Cette édition de Djian
est donc celle d’un éditeur resté anonyme et d’un document dont nous
ignorons la source. On préférera se fier aux textes conservés aux archives
(version courte aux Archives nationales du Mali, publiée par nos soins, et
version longue aux Archives diplomatiques françaises).
26 Muhammad El-Bey fut envoyé par Muhammad al-Mahdî auprès du
sultan du Ouaddaï en 1899. Il fut un wakîl (intendant) sanûsî en Ennedi en
1912-1913. C’était alors une personne âgée. Il se ralliera plus tard à l’administration française du Ouaddaï.
27 Muhammad Abû ‘Aqîla (Bou Aguila) fut envoyé, au début des années
1890, chez les Tubu du Tibesti pour y implanter un établissement. C’est
lui qui, sur les instructions du Maître, prospecta le site de Gouro, au sud du
Massif, et établit les plans de la nouvelle zâwiya qui y fut créée en 1899.
Il fut ensuite dépêché au Kanem après les premiers combats de Bir Alali
et il devint, en juin 1902, sur l’ordre de Ahmed al-Sharîf, le chef unique
des forces engagées dans cette zone. Il périt lors d’une tentative de reprise
de la zâwiya de Bir Alali, le 4 décembre 1902. Les sources militaires françaises le décrivent comme compétent et courageux.
28 Comme Gouro, Archeï est situé sur le plateau de l’Ennedi. C’est un
endroit assez isolé, connu pour sa guelta (lac intérieur), considérée comme
une des plus importantes du Sahara.
29 Les Dour sont des nomades de l’Ennedi. Ils attaquent les troupes françaises mais semblent avoir une conduite indépendante vis-à-vis des Senoussistes.
30 ‘Abd Allah al-Fâdil Tuwair (ou ‘Tower’) était un Zuaya de Jalû (Jalo),
à environ 600 km. au nord de Kufra. Il fut tué en 1913 dans l’attaque d’un
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ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

teur à notre édition citée ci-dessus (L’Harmattan, 1987).
16 Archives nationales du Mali, Bamako Koulouba, 1D 25. Nos remerciements vont à Madame Bintou Sanankoua, alors professeure à l’École
normale supérieure de Bamako, qui, avec l’aide de ses étudiants, nous a
permis d’avoir une première recopie de ce document, avant que nous ne
puissions la consulter sur place.
17 Jean-Louis Triaud, « Redécouvrir la Sanûsiyya. L’étude inédite de l’interprète Djian d’après les archives personnelles de Muhammad al-Sunnî »,
Islam et sociétés au sud du Sahara, 1991, n° 5, pp. 106-108. Georges
Djian, Étude sur les Senoussistes et leur action dans le Centre africain »,
Islam et sociétés au sud du Sahara, 1991, n° 5, pp. 109-138 ; « Étude sur
les Senoussistes et leur action dans le Centre africain (suite et fin) », Islam
et sociétés au sud du Sahara, 1992, n° 6, pp. 107-139.
18 Cette copie dactylographiée comporte de multiples fautes de frappe
concernant l’orthographe des noms de personne et de lieux, mais les formes
originales peuvent être aisément rétablies. C’est ce que nous avons fait.
19 Centre des Archives diplomatiques de Nantes : Commission des Affaires musulmanes (1911-1938). Documentation n° 64, 268 p. dactylographiées. Fort-Lamy, 21 avril 1916. Les annexes sont datées du 21 octobre
1916.
20 Une erreur s’est glissée dans La Légende noire (II, 1087). Nous y
parlions de 8 chapitres (version courte) + 9 chapitres (version longue). En
fait, il convient de rectifier : 12 (version courte) + 9 (version longue). Il
est possible que le bloc de 8 chapitres qui termine la version courte (voir
ci-dessous) nous ait induit en erreur. Cela ne change pas les termes de la
comparaison entre les deux versions.
21 ANOM, Aix-en-Provence, 18 H 51.
22 La Revue musulmane (lire : Revue du monde musulman) et L’Afrique
française, un mensuel dont le supplément Renseignements coloniaux
contenait des études spécialisées, sont citées à cette occasion.
23 Voir notamment Jean Chapelle, Nomades noirs du Sahara, Paris, Plon,
1957. Rééd. Paris, L’Harmattan, 1982.
24 Lettre personnelle de Jean Chapelle, 2 février 1977.
25 Une nouvelle édition du travail de Djian a été publiée, sans références
ni indications d’origine, en 1996. (Djian, officier interprète, Le Tchad et
sa conquête 1900-1914, Paris, L’Harmattan, publié sous l’égide du Centre
d’études sur l’histoire du Sahara. 1996, 221 p.). Marie-José Tubiana a
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d’une édition en français de ses Voyages, dans Outre-Mers. Revue d’histoire, 2004, n° 342-343, pp. 370-371.
6 Cet agent de renseignements algérien, nommé Muhammad b. Shâ‘a, fut
débarqué en secret sur la côte près de Benghazi en décembre 1876. Il était
de retour en mars 1877. Voir son rapport aux Archives nationales d’OutreMer (ANOM), Aix-en-Provence, 16 H 56, et notre présentation dans J.-L.
Triaud, La Légende noire 1995, I, pp. 211-221.
7 Gouro est resté un lieu stratégique et un lieu de mémoire. En 1967 et
1969, de violents combats opposèrent les forces du Frolinat aux troupes
françaises et gouvernementales tchadiennes. La palmeraie de Gouro fut
détruite au napalm. En 1973, le Frolinat avait installé une école pour
les enfants réfugiés. Voir Jean-Pierre Bat, « La guerre du Tchad vue du
Nord », http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2016/10/26/gouro-la-guerredu-tchad-vue-du-nord-1968-1973/, Libération Afrique, octobre 2006.
Consulté en janvier 2019.
8 La chronologie de la destruction des zâwiya-s est la suivante : Bir Alali,
20 janvier 1902, Galakka , 27 novembre 1913, Faya , 9 novembre 1913 et
Gouro, 8 décembre 1913.
9 Des violences ont continué à marquer le nord du Tchad tout au long du
XXe siècle. Voir la chronologie commentée des violences au Tchad, du
début au milieu du XXe siècle à nos jours, dans Marielle Debos, « Tchad
1900-1960 », https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/tchad-1900-1960.html, 27 mars 2008.Consulté en
janvier 2019
10 Cette littérature de dénonciation a continué à être citée, jusqu’à une date
récente, par des auteurs qui s’y réfèrent encore sans distance critique.
11 ANOM, 57 PA (Fonds Destenave).
12 Jean-Louis Triaud, Tchad 1900-1902. Une guerre franco-libyenne oubliée ?, Paris, L’Harmattan, 1987. En arabe, al-Sanûsiyya fî muwâjaha
Fransâ. Harb faransiyya-libiyya mansiyya ?, trad. Khâlid Muhammad Juhayma, Tripoli, Dâr al-Farjânî, s.d.
13 Muhammad al-‘Âbid (1876-1939) était ainsi un frère d’Ahmad alSharîf, le troisième Grand Maître de la confrérie
14 Nos remerciements vont au Dr. Saïd Bousbina, qui nous a assisté avec
compétence dans la lecture des sources arabes.
15 Pour alléger l’exposé, nous ne donnons pas les références précises de
chacune des lettres que nous avons mentionnées. Nous renvoyons le lec25
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1 Cette étude est la version écrite et augmentée de la communication à
distance (Skype) faite au colloque intitulé : « La Sanoussiya, d’un mouvement à un État, 1842-1969 », tenu à Jaghbûb, le 23 décembre 2019. Nous
voulons remercier le Comité organisateur et le Centre culturel de Tobrouk,
ainsi que le Conseil municipal de Jaghbûb, de nous avoir invité à participer à cette manifestation scientifique, à l’occasion du deuxième festival
culturel et touristique de Jaghbûb. Nos remerciements vont également au
Dr Abdelnaser Ashtiewi, Maître de Conférences à l’université de Syrte,
qui a suscité et conseillé cette participation et a bien voulu traduire notre
intervention.
2 Tarîqa : litt. « Voie ». Ce terme est souvent utilisé pour désigner les voies
soufies.
3 Cette recherche a abouti à la rédaction d’une thèse de doctorat d’État,
« Les relations entre la France et la Sanûsiyya (1840-1930). Histoire
d’une mythologie coloniale. Découverte d’une confrérie saharienne », 4
volumes, soutenue à l’université Paris VII, aujourd’hui Paris-Diderot, en
juin 1991, sous la direction de la professeure Catherine Coquery-Vidrovitch. Cette thèse a été publiée dans une forme réduite et condensée sous le
titre La Légende noire de la Sanûsiyya. Une confrérie musulmane sous le
regard français (1840-1930). Paris, Éditions de la Maison des Sciences de
l’Homme, et Aix-en-Provence, IREMAM, 1995, 2 tomes.
4 Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris - archives rapatriées
du poste de Tripoli, correspondance entre les postes de Tripoli et de Benghazi, chemises 12 à 21 (1863-1907) ; Correspondance consulaire et commerciale, Benghazi, tome 2 (1873-1901).
5 C’était notamment le cas de Gerhardt Rohlfs. Depuis 1862, Gerhardt
Rohlfs avait effectué plusieurs voyages sahariens. Il entreprit aussi la traversée du désert jusqu’au golfe de Guinée par le Tchad, atteignant Lagos
en 1867. En 1869, il parcourut la Cyrénaïque de Tripoli à Alexandrie. En
1873-1874, il explora les oasis du désert libyque pour le compte du khédive d’Égypte. Il fut ensuite le premier Européen à entrer à Koufra. En
relations avec Bismarck, il agit, à différentes reprises, après 1870, pour
le compte du gouvernement allemand. Il a publié le récit de ses voyages :
pour la Cyrénaïque, voir Von Tripolis nach Alexandrien (Bremen, 1871, 2
tomes). Pour sa biographie, voir le compte rendu que fait Pierre Boilley
24
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libyens prennent eux-mêmes en main cette histoire un moment
occultée, aussi bien en Libye qu’au Tchad.
Pour notre part, on l’aura compris, nous avons abordé la Sanûsiyya « de l’extérieur », en mettant en évidence deux dimensions
de cette histoire : la construction d’une Légende noire française
à la fin du XIXe siècle et l’expansion de la confrérie à travers et
au sud du Sahara. Ainsi s’est construite notre recherche, telle
est notre contribution.
Jean-Louis Triaud
Professeur émérite
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menter un certain nombre de questions. Nous les avons régulièrement utilisés. Ce sont notamment Muhammad Al-Tayyib
Al-Ashhab, un Libyen, proche de la famille royale, qui a publié
Al-Mahdî al-Sanusi (Tripoli, 1952) et Al-Sanûsî al-kabîr (Le
Caire, 1956), Ahmad Sidqî Al-Dajjânî, historien et journaliste
palestinien, qui a puisé ses sources dans la bibliothèque royale
et recueilli le témoignage personnel du roi Idris, puis publié
Al-Haraka al-sanûsiyya (Beyrouth, 1967), solide enquête historique, dont la lecture nous a guidé, et Muhammad Fu’âd Shukrî,
un Égyptien, très actif politiquement dans les débats entourant
la naissance de l’État libyen, qui a publié Al-Sanûsiyya, dîn wa
dawla (Le Caire, 1948), dans lequel le recours aux sources sanûsî et le souci de montrer la confrérie et son fondateur comme des
précurseurs de la lutte anticoloniale confèrent à son ouvrage une
tonalité engagée33. Ces auteurs ouvrent de nouvelles problématiques sur la nature de la confrérie et son action proprement politique : ainsi sur son rôle dans la construction de l’État moderne
et sa place dans la lutte anti-coloniale34.
Pendant la même période, paraît aussi un ouvrage de l’historien
libanais Nicola Ziadeh, Sanûsîyah. A study of a revivalist movement in islam (Leiden, E.J. Brill, 1958 Rééd.)35, qui fournit la
première étude d’ensemble sur la confrérie en anglais.
Avec la libération de l’histoire de la confrérie, il est maintenant possible de renouer avec ce capital de connaissances. Le
moment est venu de restaurer la mémoire de la Sanûsiyya dans
l’histoire nationale de la Libye, y compris avec ses ambiguïtés
et ses contradictions. Si nos travaux y contribuent, nous en serions honorés, avec l’espoir et dans l’attente que les historiens
22

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

d’Ahmad al-Sharîf, le camp des Empires centraux). Des émigrés libyens en Égypte constituèrent une ‘Libyan Arab Force’.
Les Sanûsî qui y participèrent combattirent ainsi notamment,
aux côtés des troupes britanniques, contre les Allemands autour
de Tobrouk. C’étaient surtout des vétérans des combats contre
les Italiens, issus de toutes les tribus arabes de Barqa, telles les
al-‘Awaqir et les Magharba, parmi plusieurs autres.
La ‘Légende noire ‘ dans cette nouvelle conjoncture laissa la
place à des travaux d’une toute autre facture. L’anthropologue
britannique Edward Evans-Pritchard, qui avait servi d’officier
de liaison avec les combattants de la Libyan Arab Force, puis
fait partie de l’administration britannique en Cyrénaïque, publia, en 1949, un ouvrage important intitulé The Sanusi of Cyrenaica31, qui contribua à la notoriété scientifique de la confrérie.
Devenu un proche des Sanûsî, il n’était plus question désormais,
sous sa plume, d’image négative. Dans son ouvrage, la confrérie apparaissait étroitement associée et adaptée aux structures
tribales de la Cyrénaïque, une représentation qui a d’ailleurs été
discutée depuis32.
Une historiographie en langue arabe se développait pendant la
même période. Trois auteurs notamment publient, entre 1945
et 1959, des ouvrages qui contribuent à la construction d’une
histoire de la Sanûsiyya à partir de documents de source sanûsî et d’entretiens avec des responsables ou des familiers de la
confrérie. Certains de ces ouvrages, publiés sous la monarchie,
sont ouvertement pro-sanûsî et doivent être appréciés dans ce
contexte de l’époque, mais leurs auteurs ont eu accès à des
sources importantes. Ils nous ont permis, entre autres, de faire
le lien avec les archives saisies au Tchad et d’éclairer et docu21

ندوة ال�سنو�سية من الزاوية �إىل الدولة

aussi de ses deux successeurs, Muhammad al-Mahdî et Ahmad
al-Sharîf. Très respecté, il assura la continuité de la direction du
mouvement. Il suivit notamment al-Mahdî à Kufra et à Gouro. C’est lui qui convoya le corps embaumé de Sid al-Mahdî
jusqu’à Kufra où il arriva le 25 juillet 1903. Il mourut à Kufra
en 1911, peu avant le début de la conquête italienne.
C’est à Djian que l’on doit l’essentiel de ces informations biographiques, tirées des dépouillements minutieux qu’il avait effectués dans les archives personnelles de Muhammad al-Sunnî
saisies à Gouro.
La réputation de sainteté des dirigeants de la confrérie avait
conféré à celle-ci une notoriété qui atteignait les pays environnants et qui inspira différents groupes combattants, aussi bien
que des soufis. Les documents sanûsî en arabe saisis au Tchad,
qui sont conservés dans les archives françaises, permettent
d’avoir une idée précise de l’organisation sanûsî en direction
du sud à cette époque. Nous avons ainsi, sans accès au terrain
libyen, mis en valeur des sources « périphériques » qui nous ont
permis d’accéder au cœur d’une partie du dispositif sanûsî au
début du XXe siècle.
Épilogue
La Sanûsiyya dut mener une guerre de 10 ans (1902-1913)
contre les Français au Tchad et de 20 ans contre les Italiens
(1911-1931) en Libye, sans parler des autres théâtres d’opérations. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’impulsion du
futur roi Idrîs, qui était réfugié en Égypte, elle choisit le camp
des Alliés (à la différence de la Première Guerre mondiale où,
par fidélité au califat ottoman, elle avait choisi, sous la direction
20
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1896 à 1899, al-Sunnî traversa le Kanem, le Borno, Kano, Zinder, Djadjidouna, Agadez et Bilma, implantant ou ranimant de
petits établissements sanûsî surtout fréquentés par des commerçants tripolitains et autres, et échouant dans ses efforts de prosélytisme auprès des chefs et souverains locaux.
Autre envoyé important de Sîdî al-Mahdî : Muhammad al-Barrânî b. al-Sâ‘adî (m. 1907). Son origine n’est pas certaine (Cyrénaïque ou Tripolitaine). Il était le fils d’un compagnon du fondateur de la Sanûsiyya. Après avoir servi la confrérie à Jaghbûb
et en d’autres lieux, il fut envoyé au Kanem au début de 1900,
afin d’y créer la zâwiya de Bir Alali. Après la perte de Bir Alali,
il fut nommé en 1902 à la tête de la zâwiya de Aïn Galakka, au
Borkou, qu’il dirigea jusqu’en 1907. Il mourut lors de la première attaque française contre Aïn Galakka (20-21 avril 1907).
Les archives sanûsî utilisées par Djian le dépeignent comme un
personnage plutôt brouillon, peu apte à diriger une zâwiya sous
le feu de l’ennemi.
Le nom de Muhammad Hasan al-Biskrî est également cité. Originaire du Sahara algérien, il est au nombre des premiers compagnons de Muhammad al-Sanûsî, le fondateur, qui le considérait comme un fils adoptif. Il fut ensuite chargé du secrétariat
particulier de Muhammad al-Mahdî qu’il accompagna à Kufra
(1895) et à Gouro 1899).
Bien qu’il n’ait pas un rôle central dans l’étude de Djian, une
place particulière revient à Ahmad b. ‘Abd al-Qâdir al-Rîfî
(ci-dessus : Sid Ahmed Errifi) (1828/1829-1911). Né dans le Rif
oriental, au Maroc, il fut un des principaux personnages de l’histoire de la confrérie. Il avait fait la connaissance de Muhammad
al-Sanûsî, le fondateur, au Hijâz. Conseiller de celui-ci, il le fut
19
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1909, Ouachenkele, Arrivée du rezzou de Boutighan : son
odyssée. Karam. Incursions senoussistes et borkouanes de
janvier à août 1910. Départ en dissidence d’Ahmed Ben
Abdeljelil et autres chefs arabes (pp. 49 à 55).
Ces résumés introductifs détaillés donnent une idée assez précise de la nature des contenus. Tout ce qui concerne l’organisation interne de la Sanûsiyya, le fonctionnement des zâwiya-s de
l’espace tchadien, le rôle des différents responsables sur le terrain, les relations privilégiées avec le Ouaddaï, partenaire commercial majeur pour la confrérie, et terre de mission manquée,
est tiré des archives de Muhammad al-Sunnî. Avec le Ouaddaï,
elle avait encouragé le développement d’une route transsaharienne directe. Elle protégeait les commerçants par sa baraka
et ses pouvoirs de médiation, recevant en échange une part des
bénéfices sur les marchandises revendues ensuite sur la côte,
comme l’ivoire, les esclaves et les plumes d’autruche.
Le nom de Muhammad al-Sunnî (ou Sunnî) est souvent cité
dans cette étude. Les raisons en sont doubles : cela tient à la fois
à l’importance du personnage et au fait que ses papiers ont servi
de source essentielle à l’étude de Djian. Muhammad al-Sunnî
(1851-1932) était le fils de ‘Abd Allah al-Sunnî, originaire du
Sinnâr (Soudan), lequel avait fondé, dans les années 1850, l’importante zâwiya de Mizda, en Tripolitaine. Muhammad al-Sunnî naquit à Mizda. Il fit ses études supérieures à Jaghbûb où il
devint l’élève de Muhammad al-Mahdî. Il partit en pèlerinage
à La Mecque. À la mort de son père, il s’occupa un moment de
la zâwiya de Mizda, puis, en 1895, il partit rejoindre le Maître,
Muhammad al-Mahdî, à Kufra (novembre 1895).
Celui-ci l’envoya en tournée dans le Sahara méridional : de
18
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Chapitre 3 : Ahmed Chérif et ses frères retournent à Koufra. Ahmed Errifi les rejoint, ramenant la dépouille de Sid
El Mahdi. Fables répandues à propos de la réapparition de
ce dernier : Meitouta.
Chapitre 4 : Organisation senoussiste au Borkou. Ressources générales des zaouïas. Coup d’œil sur les zaouïas
et leur fonctionnement. Relations entre elles (pp. 32 à 37).
Chapitre 5 : Les Senoussistes rejetés du Kanem demeurent irréductibles. Leur action sur les nomades. Opérations dirigées contre ceux-ci. Leur soumission. La garnison [senoussiste] de Galakka est renforcée. Ahmed Chérif
ordonne la guerre de rapines. Rezzous des Dour29 et du
Borkou. Opérations de la colonne Bordeaux et prise [temporaire] de Galakka (pp. 38 à 40).
Chapitre 6 : Abdallah Tower30 succède à El Berrani. Mesures prises à la suite de la colonne Bordeaux. Galakka
a sa garnison [senoussiste] renforcée, les Dour sont déplacés. Nouveaux rezzous. Expéditions Gauckler à Oum
Chalouba. Échec d’une deuxième tentative [française]
contre Galakka (pp. 41 à 44).
Chapitre 7 : Occupation d’Abéché [par les troupes françaises]. [Le sultan] Doudmourrah [du Oaddaï] se réfugie
chez les Senoussistes. Ordres et contre-ordres de Ahmed
Chérif à son sujet. Séjours aux Dour. Affaire Fiegenshuh.
Combat de Ganétryr. Fuite au Massalit. Dorote : participations des Khouans. Reddition de Doudmourrah (pp. 45
à 49).
Chapitre 8 : Évènements du Kanem de mai à novembre
17
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Ahmed Errifi, Sid Mohammed Ben Hassan El Biskri. Sid
Mohammed Chérif et sa légende. Les progrès du Senoussisme. Relations avec les Turcs : l’attitude énergique de
ces derniers détermine Sid El Mahdi à quitter Djeghboub
en 1895 (pp. 7 à 9).
Chapitre 2 : Sid El Mahdi à Koufra.
Relations avec le Ouaddaï. Fondation de la zaouïa de
Koufra. Le Maître arrive à Koufra le 19 juin 1895. Proclamation aux populations du Soudan. Mission de Mohamed
Sunni au Kanem et dans le Soudan occidental. Mohamed
El Bey26 au Ouadaï. Bouaguila27 à Gouro (pp. 9 à 13).
Chapitre 3 : Sidi El Mahdi à Gouro.
Le voyage à Gouro. Mise en valeur du Borkou. Ressources
de Sidi El Mahdi. Relations avec le Nord. Action politico-religieuse au Soudan, pays Touaregs, Darfour, Massalit
et Sila. El Barrani au Kanem. Mohammed Sunni au Ouaddaï (pp. 14 à 24).
Troisième Partie : Ahmed Chérif.
Chapitre 1 : Ahmed Chérif succède à Sid El Mahdi. Ses
frères et ses cousins. Son Portrait moral.
Chapitre 2 : Les premières décisions d’Ahmed Chérif. Il
renonce au départ pour Archeï28. Envoi d’une mission au
Ouaddaï et rappel de Mohammed Sunni. El Berrani, malheureux dans les nouvelles opérations au Kanem, est remplacé par Bou Aguila. 3e affaire de Bir Alali. Les Khouans
sont définitivement rejetés du Kanem.
16
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ou de Région qui avaient subi la grande frousse du senoussisme.
C’était toujours le même beau papier dactylographié de 55 pages
sur un papier inusité de 21 x 3. Il y en avait un à Agadez, un à
Bilma, un à N’Guigmi »24.
Sans doute a-t-il disparu au fil du temps. Nous ne l’avons, en
effet, trouvé, ni dans les archives des préfectures d’Agadez et
de Bilma, ni dans les archives nationales du Niger. Celles du
Tchad étaient alors difficilement accessibles. Seul l’exemplaire
de Bamako a valeur de témoin, jusqu’à présent unique, de cette
diffusion, dans la pagination et le format mêmes indiqués par
Jean Chapelle.
Quant à la version longue, elle n’est apparue qu’aux Archives
diplomatiques à Nantes25.
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, c’est la « version
courte », celle qui utilise les archives de Muhammad al-Sunnî,
qui nous intéresse directement. Cette version courte comprend
trois parties d’inégale longueur et douze chapitres dont les intitulés sont accompagnés de résumés des contenus que nous reproduisons ici tels qu’ils figurent dans le document :
Première Partie : Le fondateur de la confrérie.
Chapitre 1 : L’œuvre de Mohamed Benali Essenoussi (pp.
1 à 6 dans la pagination d’origine).
[Il n’y a pas de chapitre 2]
Deuxième Partie : Sid El Mahdi
Chapitre 1 : Sid El Mahdi à Djeghboub.
Sa désignation comme Oustadz. Ses collaborateurs : Sid
15
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noire. Il se passionne pour le sujet. Grâce aux nombreuses traductions dûment identifiées et datées que son travail contient,
il permet d’avoir un accès, même de seconde main, à une correspondance dont les originaux n’ont pas été retrouvés. Le sérieux dont fait preuve Djian est une garantie de la qualité de
ces traductions, sans exclure des possibilités d’erreurs, ici et là,
comme cela arrive dans les traductions coloniales.
L’étude proprement dite est terminée (dans sa version longue)
après plus de deux ans de travail, le 21 avril 1916, date figurant
au bas du document. Les annexes, elles, sont datées du 21 octobre suivant. En fait, c’est un texte inachevé auquel Djian a dû
mettre le point final en raison de son départ du Tchad. Le récit
se termine en effet sans aucune conclusion, avec la relation des
évènements survenus en 1910.
Ce document est accueilli avec de grands éloges par les autorités supérieures, qui y trouvent une description détaillée et circonstanciée du dispositif sanûsî dans le nord du Tchad. Une publication est envisagée dans une des revues consacrées à ce type
de travaux22 avec quelques modifications et une normalisation
de l’orthographe des noms de lieux et de personnes, mais ce
projet n’aboutit pas.
La « Commission interministérielle des Affaires musulmanes »,
l’instance qui a eu à connaître le travail de Djian, choisit de diffuser la version courte, en tirage limité et confidentiel.
Jean Chapelle, spécialiste du Tchad23, écrivait à ce sujet :
« Le travail de Djian est un classique des archives. On en trouvait autrefois régulièrement un exemplaire dans les archives politiques des capitales coloniales et dans les chefs-lieux de Cercle
14
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de la retransmission aux différentes colonies. C’est précisément
cette partie diffusée (les 12 chapitres initiaux), qui rassemble les
informations relevées dans les documents saisis à Gouro, qui
nous intéresse directement.
Jacob Georges Djian est né en 1887 à Miliana, en Algérie.
Comme son dossier personnel l’indique21, il a commencé sa
carrière comme interprète stagiaire au Maroc. Mis à la disposition du ministère français des Colonies, il est arrivé à FortLamy (aujourd’hui Ndjamena) le 9 octobre 1913, au milieu
des préparatifs militaires contre les zâwiya-s sanûsî du Borkou.
C’était, après de longues hésitations du côté français, la reprise
des hostilités contre la confrérie, alors que la prise de Bir Alali
remontait à plus d’une décennie. Djian fait partie de la colonne
du Borkou en qualité d’officier-interprète. Après la prise de Aïn
Galakka et de Gouro, il est chargé de s’occuper des prisonniers.
Selon un témoignage d’époque, le jeune interprète, âgé de 26
ans, a fait preuve d’humanité. Cela lui aurait valu la sympathie de certains de ces prisonniers, hommes et femmes, qui lui
donnent différentes informations utiles pour compléter et éclairer les documents écrits saisis.
Djian a, en effet, reçu une autre mission, celle de traduire la correspondance sanûsî saisie à Aïn Galakka, et surtout, à Gouro, où
se trouvaient les archives personnelles de Muhammad al-Sunnî, qui était le chef spirituel et le responsable des activités des
Sanûsî au Borkou.
Djian rédige, sur la base de ces archives, une étude très soigneuse, qui constitue une enquête approfondie menée avec un
souci de fidélité aux sources, et dépourvue, pour l’essentiel, des
jugements de valeurs de l’époque et des clichés de la Légende
13
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sistes et leur action dans le Centre africain », un rapport irremplaçable sur la présence sanûsî dans le « Centre africain »,
c’est-à-dire l’actuel nord du Tchad. Nous avions d’abord découvert une copie de cette Étude aux Archives nationales du Mali16.
Nous l’avons publiée, en 1991 et 1992, dans deux volumes de
la série Islam et sociétés au sud du Sahara17. C’est, en fait, une
version courte, celle qui fut diffusée dans les différents chefslieux des colonies françaises sahéliennes et dans diverses administrations. Mais c’est donc seulement aux Archives nationales
du Mali, à Bamako-Koulouba, que nous en avons trouvé une
copie18.
Il est apparu ensuite qu’il existait une version longue du texte
de Djian. Depuis 1990, en effet, à l’issue d’un inventaire, cette
version longue est devenue accessible aux Archives du ministère des Affaires étrangères, à Nantes19. Si l’on compare les
deux versions, la courte compte 12 chapitres (55 pages dactylographiées), ce qui correspond à une première moitié de la version longue de Nantes (pp. 1-152). La version longue compte
9 chapitres de plus, et deux annexes (pp. 153-265)20. Ces chapitres supplémentaires sont d’une originalité et d’un intérêt
moindres. Ils comportent la relation de nombreuses opérations
militaires, bien connues par ailleurs. Ces informations traitent,
entre autres, du rôle des Turcs dans le nord du Tchad. Dans une
certaine mesure, le ton de l’auteur a changé. Il relate désormais
les évènements dans lesquels il a été directement impliqué, et
il reflète aussi de façon beaucoup plus directe les idées dominantes de son milieu et le discours officiel de l’époque. Cette
version longue, conservée au ministère et destinée initialement
à une publication qui ne fut pas réalisée, fut donc abrégée lors
12
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qui précédait al-Barrânî. Quant à Muhammad al-Thanî, c’est
une autre personnalité de la confrérie, membre d’une grande famille marchande de Ghadamès, qui avait rejoint Jaghbûb, puis
Kufra et Gouro, et était devenu l’homme de confiance d’al-Mahdî pour toutes les transactions commerciales. Sa venue à Bir
Alali est le signe de l’importance que le Maître accordait à ce
poste avancé de la confrérie. Lui et al-Barrânî, ainsi que leur
contingent, arriveront finalement trop tard en vue de Bir Alali et
échapperont à la capture ou à la mort.
Ce corpus15 offre donc un témoignage unique sur le fonctionnement de la confrérie le long de ses lignes de communication méridionales. Il nous a, en outre, offert la preuve que des sources
nouvelles sur la Sanûsiyya pouvaient être trouvées en dehors de
la Libye.
Second exemple, même si la transmission est de seconde main :
celui d’un autre jeune interprète militaire : Georges Djian, lui
aussi né, en 1887, en Algérie. Il a fait à Gouro le même travail que Neigel à Bir Alali. Il a ainsi dépouillé les archives de
Muhammad al-Sunnî, qui avait été, à Gouro, le représentant de
Muhammad al-Mahdî. Comme Neigel, il avait aussi complété
son information en questionnant plusieurs prisonniers. La différence avec Bir Alali, c’est que les archives en arabe saisies à
Gouro, ne sont pas parvenues jusqu’à nous et ont été détruites
ou perdues. On doit donc s’en remettre au rapport de Djian. Il
est vrai que celui-ci s’est passionné pour ce travail et a eu visiblement le souci de rendre compte, le plus exactement possible,
des documents qu’il avait pu consulter. Son travail mérite donc
attention.
Il est l’auteur d’un document intitulé « Étude sur les Sénous11
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chandises, annonce des pluies, mouvements des disciples. Les
correspondances venues de Barqa (bien que ce nom ne soit pas
utilisé) entretiennent à Gouro un flux permanent de nouvelles,
qui sont, à leur tour, rediffusées, entre autres, à Bir Alali. Trois
lieux repères sont mentionnés dans cette correspondance : Benghazi, Jaghbûb et Kufra. Benghazi apparaît comme le marché
de référence : les prix qui y sont pratiqués commandent les opérations commerciales tout le long des routes du commerce. Les
dirigeants de la confrérie, qui vivent, à Gouro, dans un endroit
isolé et sans ressources, sont âpres au gain. Ils vivent dans la pénurie. Gouro est à une vingtaine de jours de marche de Kufra et
à quarante-deux de Bir Alali. Ils comptent sur les approvisionnements qui viennent de Bir Alali, recommandent de marchander et, si possible, d’obtenir des cadeaux et aumônes gratuits.
Cette correspondance, qui ne consacre que peu de passages au
discours proprement religieux (mais il est brièvement question
de la diffusion du message de la Voie auprès des chefs), est donc
surtout consacrée à la gestion du mouvement et aux approvisionnements (notamment le mil). D’autre part, depuis que la
menace française est apparue plus proche, les dirigeants de la
confrérie ont pris des mesures de protection : il est question de
l’envoi de fusils, de poudre et de cartouches. Des combattants
Zuaya sont aussi venus de Kufra, tandis que des échanges multiples ont lieu avec les chefs touareg pour obtenir leur assistance.
Ainsi, on trouve une lettre dans laquelle Muhammad al-Thanî
annonce sa venue à différents chefs touareg. Il leur indique qu’il
se joint à al-Barrânî, alors en route de Gouro à Bir Alali, « avec
de nombreuses personnes » en renfort, et il leur demande des
renseignements sur les mouvements des Français. Cette lettre
n’a pas été saisie à Bir Alali, mais interceptée sur un messager
10
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porte-parole de Muhammad al-Mahdî.
1 lettre de Ahmad al-Sharîf (1873-1933), fils de Muhammad alSharîf, neveu et successeur de Muhammad al-Mahdî à la tête de
la confrérie, en 1902.
1 lettre de Muhammad Hasan al-Biskrî, un des premiers compagnons de l’imâm al-akbar, devenu le secrétaire particulier de
Muhammad al-Mahdî.
La lecture de cette correspondance14 nous laisse l’impression
d’une organisation fortement hiérarchisée et centralisée. L’autorité s’exerce dans des formes administratives et bureaucratiques : les ikhwân ne se déplacent pas sans autorisation, les
envois d’objets ou de marchandises sont accompagnés de bordereaux, la hiérarchie des fonctions apparaît entre le centre et
les échelons régionaux.
Ces lettres portent donc témoignage du fonctionnement de
la confrérie dans cette zone méridionale. Des relations suivies existent alors entre le siège de la confrérie à Gouro et la
zâwiya de Bir Alali, qui est un poste avancé dans l’expansion
de la confrérie en direction de l’Afrique subsaharienne. C’est
un nœud de communication avec tout le bassin du Tchad. La
zâwiya de Bir Alali est un lieu d’échanges avec les commerçants et les chefs locaux. On trouve, en effet, dans ce corpus,
des lettres destinées à des personnalités locales, dont plusieurs
d’al-Mahdî lui-même, ou envoyées par elles.
Les lettres venues de Gouro donnent à al-Barrânî de nombreuses
informations sur ce qui se passe plus au nord : prix des mar9
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justification que l’on doit la conservation et la transmission de
tous les documents, notamment les originaux arabes, qui, sans
cela, auraient été détruits ou perdus, comme souvent en pareil
cas. Ils se trouvent maintenant aux Archives nationales d’Outremer, à Aix-en-Provence11.
Nous avons publié tout le dossier : rapports en français, documents en arabe photographiés, traduits en français et commentés, dans un ouvrage de 1987 qui, depuis, a été traduit en arabe
en Libye12.
Les lettres saisies sont datées de mai 1898 à janvier 1902, mais
une majorité d’entre elles est de 1900 et 1901.
Sur les 33 lettres conservées, 19 étaient des courriers destinés au
shaykh Al-Barrânî, qui venait d’être envoyé diriger la zâwiya de
Bir Alali menacée, et les autres à divers résidents de la zâwiya.
D’autre part, le principal auteur de ces lettres saisies est Muhammad al-Mahdî, al-ustadh al-kabîr, le Grand Maître de la
confrérie, qui résidait alors à Gouro, dans le nord-est du Tchad
actuel : elles sont au nombre de 15, dont 8 destinées au shaykh
al-Barrânî. D’autres lettres de dirigeants de la confrérie (toutes
envoyées à al-Barrânî) figurent aussi dans le corpus :
1 lettre de Muhammad al-‘Âbid (1876-1939), fils de Muhammad al-Sharîf et neveu de Muhammad al-Mahdî. Al-‘Âbid deviendra un peu plus tard le responsable des activités de la Sanûsiyya au Fezzan13.
3 lettres de Ahmad al-Rîfî (m. en 1911), qui était un disciple
direct de l’imâm al-akbar, Muhammad b. ‘Alî al-Sanûsî. Il avait
été le professeur de ses deux fils, Muhammad al-Mahdî et Muhammad al-Sharîf, et il était devenu le principal conseiller et
8
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de la « Légende noire » , une fois que celle-ci avait été bien
identifiée. Nous allons prendre deux exemples :
10

- Bir Alali, à proximité du lac Tchad, était le lieu d’implantation
récent d’une zâwiya sanûsî. Les troupes françaises durent s’y
prendre à deux reprises (9 novembre 1901 et 20 janvier 1902)
pour enlever la place. Des combattants touareg du Niger et des
Zuaya de Kufra étaient venus défendre les ikhwân (« frères »)
de Bir Alali.
De nombreux documents en langue arabe furent saisis à Bir
Alali. Beaucoup étaient d’ordre privé et commercial. Une sélection fut donc faite sur place et l’on garda les lettres contenant
des informations sensibles – en tout 38 pièces originales (dont
5 qui ne concernent pas la zâwiya sanûsî). L’interprète officiel,
Joseph Neigel (1874-1955), né en Algérie, un jeune homme de
27 ans, fit un travail très soigneux. Il donna pour chaque document une traduction manuscrite complète, de bonne qualité.
Le responsable français de l’attaque contre Bir Alali, le commandant Destenave, fraîchement arrivé en qualité de commissaire du gouvernement de ce qui était alors l’embryon de la colonie du Tchad, avait voulu se distinguer, sans en avoir reçu
l’ordre de Paris, en lançant ainsi ce qui était la première attaque
armée contre les Sanûsî. Le gouvernement français, inquiet des
conséquences de cette initiative personnelle, accueillit les nouvelles de ces combats de façon défavorable et rappela Destenave
quelques mois plus tard. Pour se justifier, Destenave, avec l’aide
du travail de l’interprète Joseph Neigel, rédigea un long rapport
justificatif, en fait deux rapports à la tonalité distincte, où étaient
reprises les informations prises dans la correspondance saisie et
dans les interrogatoires de prisonniers. C’est à cette volonté de
7
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en son honneur fut détruit à coups de canon, mais son corps
avait, entre temps, était rapatrié à Kufra. À l’issue de ces opérations, le réseau sanûsî au Tchad était complètement démantelé8.
Ces batailles furent sévères. La confrérie s’était armée entre
temps et elle avait mobilisé, pour sa défense, des tribus touareg
qui fuyaient le Niger, occupé par les Français, et des nomades
arabes, notamment Zuaya et Majabra. Les troupes françaises
durent s’y reprendre à deux fois avant de pouvoir occuper Bir
Alali. La prise de Aïn Galakka se fit de façon féroce, au prix de
combats rue par rue. C’est dans ce contexte dramatique9 que la
mutation de la confrérie s’opéra, avant même le débarquement
italien, qui prit alors le relais, en 1911. La tarîqa médiatrice et
éducatrice avait organisé son autodéfense et elle était devenue,
sous les assauts, une communauté armée.
Ces campagnes du Tchad nous ont fourni de nouvelles sources
inédites. Lors de la conquête de ces différentes zâwiya-s, les
troupes françaises s’emparèrent de la correspondance et des
archives trouvées sur place. Ces documents furent analysés
par des interprètes militaires. Les services de renseignements
français étaient, en effet, à la recherche de toutes les informations disponibles sur leur adversaire. Certains de ces documents
arabes originaux ont survécu et peuvent être retrouvés dans les
archives. De leur côté, les interprètes en charge de ces papiers se
sont passionnés pour la question et ont effectué à cette occasion
un travail approfondi. Leurs rapports fournissent également de
nombreuses informations.
Grâce à ces sources, il nous a été possible d’analyser l’histoire
interne de la Sanûsiyya dans ces régions, d’observer ce qui se
passait du côté sanûsî et d’en finir avec la littérature polémique
6
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rence pour les journalistes, les hommes politiques, et surtout les
militaires. Elle se trouvait ainsi dans les bibliothèques de toutes
les garnisons. La confrérie y était décrite comme une organisation subversive hostile, comme le chef d’orchestre d’un vaste
complot anti-européen et anti-chrétien. Duveyrier la dépeignait
encore comme une sorte de société secrète, capable de mobiliser
une masse de fidèles fanatiques. Ainsi présentée, la Sanûsiyya
devenait un danger majeur pour les intérêts français en Afrique
du nord. Vers la fin de sa carrière, Ricard finit par susciter des
réactions de méfiance. On ne le croyait plus sur parole. Mais le
mal était fait : l’image négative était devenue évidence. Cette
« Légende noire » fut également transmise aux Italiens qui la
reprirent à leur compte.
Les sources sanüsî du Tchad
Lors de l’occupation du nord du Tchad, entre 1900 et 1913, les
troupes françaises, imprégnées par cette vision négative de la
confrérie et animés par la volonté de se tailler un nouveau territoire face aux Anglais, attaquèrent délibérément ses établissements, et cela bien qu’il n’y ait eu aucun geste hostile de la part
de celle-ci. Ils entreprirent de détruire, au fur et à mesure, les
zâwiya-s qu’elle y avait bâties : à Bir Alali, près du lac Tchad,
à Aïn Galakka (Kalak), qui était la plus importante, au Borkou,
riche de ses jardins, au sud du Tibesti, et, en remontant vers le
nord, les deux villages d’Ounianga (Wajanqa) et celui de Gouro
(Quru, Qiru), qui avait été, en 1899, le siège des dirigeants de
la confrérie, à un moment où ceux-ci avaient jugé bon de se replier vers le sud7. Muhammad al-Mahdî, le fils et successeur de
l’imâm al-akbar, y était mort (1902). Lorsque les troupes françaises y arrivèrent, le monument funéraire qui avait été construit
5
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communication télégraphique avec Paris ou Tripoli), il avait
trouvé dans la dénonciation de la confrérie une raison de justifier
son rôle. Les rumeurs du désert lui apportaient des informations
plus ou moins déformées sur l’activité de cette nouvelle confrérie en Cyrénaïque. Il y vit un danger potentiel pour la France et
ne cessa dès lors de multiplier les annonces inquiétantes. L’origine algérienne du Grand Sanûsî, le fait qu’il recevait des émigrés algériens fuyant l’occupation de leur pays, faisait déjà de
celui-ci un suspect. Ricard s’inquiétait aussi des contacts possibles avec des explorateurs allemands qui circulaient dans la
région5. Désormais l’essentiel de sa correspondance avec ses
supérieurs fut occupé par ses alertes incessantes, fondées sur
un ramassis de rumeurs. Un agent de renseignements fut même
envoyé par les autorités françaises d’Algérie jusqu’à Jaghbûb,
qui ne découvrit d’ailleurs rien de suspect6. Les responsables
français finirent cependant par accréditer la thèse de Ricard.
C’est ainsi que fut organisée par leurs soins la mission de Henri
Duveyrier (1840-1892), un explorateur, spécialiste des Touareg,
devenu le président de l’influente Société Géographie de Paris.
Duveyrier vint à Tripoli. Ricard, avec le soutien du consul de
France à Tripoli, Charles Féraud, un interprète militaire de combat venu d’Algérie, à la fois érudit et homme d’action, le prit
sous son influence. Duveyrier recueillit ses rapports sans aucun
esprit critique. Rentré à Paris, il publia en 1884, à la Société de
Géographie de Paris, une brochure de dénonciation remplie de
toutes les informations fallacieuses transmises par Ricard : La
confrérie musulmane de Sîdî Mohammed ben Alî Es-Senoûsî et
son domaine géographique en l’année 1300 de l’Hégire = 1883
de notre ère. Ce petit pamphlet de 84 pages, qui fut réédité deux
ans plus tard, eut un grand retentissement et devint une réfé4
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comme Roi (malik) du nouvel État. Ainsi avait été parcouru en
un siècle le chemin entre la première zâwiya sanûsî de Cyrénaïque, fondée à al-Baydâ, à 200 km. au nord-est de Benghazi
en 1842, et l’instauration d’une monarchie à la tête de laquelle
se trouvait placé le chef de la tarîqa2 fin décembre 1951.
Les contraintes de cette recherche
Comment avons-nous travaillé sur l’histoire de la Sanûsiyya ?
Comme on le sait, avant 2011, il n’était pas question de faire des
recherches sur la confrérie en Libye même. Nous avions reçu
un message dissuasif du directeur du Centre historique libyen,
qui, à l’époque, n’était d’ailleurs pas un Libyen. Nous avons,
en conséquence, orienté notre travail sur les relations entre la
France et la Sanûsiyya, car il y avait, en la matière, une documentation abondante dans les archives françaises.
C’est, en effet, du côté français qu’il faut chercher les premières
manifestations des attaques et des dénonciations dont nous
avons parlé plus haut. Une image négative, fabriquée de toutes
pièces, fut ainsi construite. Nous avons suivi à la trace l’invention de cette image que nous avons appelée la « Légende noire
de la Sanûsiyya »3.
Tout commence avec un vice-consul de France à Benghazi,
Eugène Ricard, négociant, et non diplomate de carrière, qui se
trouvait à la tête d’un poste consulaire de médiocre importance
pour la France. Nommé en 1865, il allait y rester pendant 30
ans. Quand on dépouille, comme nous l’avons fait, la correspondance de ce poste consulaire pendant cette période4, il apparaît clairement que Ricard a trouvé dans la question sanûsî un
thème susceptible de le valoriser. Isolé comme il l’était (sans
3
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eux, à des commémorations périodiques et à des travaux savants. L’une des raisons de ce silence, comme on le sait, tient
au fait que, à partir de 1969, la Sanûsiyya fut interdite d’histoire
dans son propre pays. C’est cette situation exceptionnelle qui a
retenu toute notre attention.
La Sanûsiyya, fondée en Libye ottomane à la fin de 1842 par
Muhammad b ‘Alî al-Sanûsî, un sharîf d’origine algérienne,
que l’on appelait al-imâm al-akbar, ou encore le « Grand Sanûsî », était une organisation spirituelle soufie, à vocation éducatrice et médiatrice, qui s’était installée auprès des tribus de la région de Barqa (Cyrénaïque). Elle construisit des zâwiya-s, lieux
d’accueil des disciples, ainsi que des écoles, et développa tout
un réseau jusqu’au Fezzan, et en direction de l’Afrique subsaharienne. Ses zâwiya-s, souvent installées dans d’anciens lieux
saints et près de points d’eau, constituaient autant de noyaux
urbains et civilisateurs dans le désert.
Cette organisation, initialement pacifique, n’a pourtant cessé
d’être l’objet d’attaques tout au long de son histoire. Â partir
de la fin du XIXe siècle, au moment du partage de l’Afrique par
les puissances européennes, elle dut commencer à se défendre,
contre les Français, au sud, puis contre les Italiens, au nord.
Plus tard, elle servit de fondement à la création de structures
étatiques nouvelles : ce fut d’abord « l’Émirat de Cyrénaïque ».
Muhammad Idrîs, fils de Muhammad al-Mahdî et petit-fils du
Grand Sanûsî, qui était devenu le dirigeant de la confrérie en
1916, prit la tête de cet Émirat proclamé en 1919 et rapidement
anéanti par les Italiens. L’Émirat fut restauré en 1946, et placé,
à nouveau, sous sa direction. Lorsque l’indépendance de la Libye fut proclamée en 1951, l’Émir de Cyrénaïque fut désigné
2
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UNE EXPÉRIENCE DE RECHERCHE :

AUTOUR DE L’HISTOIRE DE LA SANÛSIYYA1
Les raisons de notre choix
Quand nous étions à la recherche d’un sujet de thèse d’État,
notre attention avait été attirée par la confrérie musulmane
Sanûsiyya. Nous avions été surpris par la fréquence, dans les
archives et la presse françaises de la première moitié du 20e
siècle, de textes hostiles à cette confrérie. C’est précisément
cette hostilité comme objet d’histoire qui éveilla notre curiosité
et notre intérêt.
Nous avions également été frappé par le fait que les historiens
du Tiers-Monde, qui ont écrit dans les années 1970 à 1990,
avaient omis de souligner le rôle de la Sanûsiyya dans l’histoire
de la Libye. Pourtant, entre 1900 et 1931, les forces militaires
rassemblées sous l’égide de la Sanûsiyya menèrent le combat,
à différentes époques, et selon les situations, contre les Français, les
Britanniques, les Allemands et les Italiens, et cela sur un vaste
champ d’opérations qui, à un moment donné, s’est étendu des
actuelles République du Niger et du Tchad, en passant par l’Algérie
et la Libye, jusqu’aux approches de la vallée du Nil, soit plus
longtemps que Abd El-Kader, l’Algérien, ou Abd El-Krim, le
Marocain, et sur un espace encore plus étendu que ces derniers.
Pourtant ces deux combattants anticolonialistes ont eu droit,
1
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طــرق ن ّ
ظــم الفرع البلــدي الجغبــوب مهرجــان الجغبــوب الثقــايف الثاني .يومــي 24 - 23
ديســمرب ،2019ويف إطــار الفعاليــات املصاحبــة للمهرجــان انعقــدت نــدوة علميــة حــول
موضــوع " :السنوســية مــن الزاويــة إىل الدولــة  ،"1969 - 1841شــارك فيهــا عــدد مــن
أســاتذة الجامعــات الليبيــة والعربيــة والدوليــة ،وعــد ٌد مــن الباحثــن املهتمــن بتاريــخ
الحركــة السنوســية خاصــة وليبيــا عامــة ،وبلــغ عــدد املشــاركات البحثيــة أكثــر مــن
( )17بحث ًـا ً علمي ـا ً مح َّكم ـاً ،وبعــد طــرح وعــرض املشــاركات العلميــة ومــا دار حولهــا
مــن مداخــات وإضافــات ومناقشــات توصــل املؤتمــرون إىل التوصيــات التاليــة:
 - 1اإليصــاء بــرورة إعــادة تفعيــل دور الزوايــا السنوســية وتمكينهــا من أداء رســالتها
التعليميــة والثقافيــة مــن جديــد ،بالحكمــة واملوعظــة الحســنة لنــر تعاليــم
التســامح والتآلــف وفــق املنهــج الوســطي الــذي خطتــه يــد األســتاذ األكــر الســيد
َّ
مؤسســات الدولــة يف مواجهــة
محمــد بــن عــي الســنويس ،لتقــف بجانــب باقــي
تيَّــارات الغلــو والتطــ ُّرف التــي غــزت بالدنــا ،وأخــذت تبــث خطــاب الكراهيــة
وممارســة العنــف واإلرهــاب.
 - 2االهتمــام بالكشــف عــن املخطوطــات واآلثــار الفكريــة للدعــوة السنوســية التــي
نهبــت مــن مكتبــة الجغبــوب ومكتبــات الزوايــا املختلفــة وتجميعهــا وتحقيقهــا
ونرشهــا.
 - 3نظــرا ً لغــزارة وحجــم املــادة التاريخيــة للحركــة السنوســية فإننــا نهيــب باملختصــن
للعمــل عــى توجيــه طلبــة الدراســات العليــا والباحثــن إىل كتابــة رســائل علميــة
يف املوضوعــات والقضايــا املتصلــة بالحركــة السنوســية التــي لــم تطــرق مــن قبــل.
 - 4تكريم ـا ً لرجــال تلــك الحقبــة وتخليــدا ً لجهودهــم الجليلــة يف ســبيل الوطــن فإننــا
نأمــل تســمية مدرجــات وقاعــات الجامعــات واملعاهــد بأســماء أعــام ورمــوز
الحركــة السنوســية خاصــة أصحــاب اآلثــار واملؤلفــات العلميــة والفكريــة منهــم.
 - 5نظــرا ً ملــا لحــق بزاويــة الجغبــوب السنوســية التاريخيــة إثــر هدمهــا تمامـا ً بكامــل
مرافقهــا إبّــان النظــام الســابق وأثــره الســيئ عــى تاريخنــا وهويتنــا الوطنيــة األمر
الــذي يســتلزم إصــاح الخطــأ وجــر الــرر عــر املطالبــة بإعــادة بنــاء الزاويــة
بجميــع مكوناتهــا املعماريــة لتــؤدي رســالتها الثقافيــة والعلميــة واالجتماعيــة،

وكذلــك االهتمــام باملعالــم التاريخيــة واملواقــع األثريــة األخــرى بالجغبــوب وصيانتها
وترميمهــا والتصــدي ملــن يحــاول العبــث بهــا ،ومنهــا قــر الثنــي كونــه معلم ـا ً
مهم ـا ً بنــي يف عهــد الســيد محمــد املهــدي الســنويس.
 - 6العمــل عــى طباعــة أعمــال هــذه النــدوة العلميــة يف كتــاب خــاص يشــمل األبحــاث
العلميــة املح ّكمــة كافـ ً
ـة التــي ألقيــت يف النــدوة ليســتفيد منهــا الباحثــون يف تاريخنــا
الوطنــي.
ً
 - 7دعــوة املســؤولني فــورا لالهتمــام بواحــة الجغبــوب وإعمارهــا ووضعهــا ضمــن
أولويــات خطــط التنميــة املســتقبلية ،وذلــك ملــا تمثلــه املنطقــة مــن أهميــة بالغــة
تدخــل يف صلــب األمــن القومــي للوطــن .وإحالــة التوصيــات إىل الجهــات املختصــة
واملعنيــة باألمــر لألخــذ بهــا.
 - 8رد االعتبــار للســيد إدريــس الســنويس واملطالبــة بإرجــاع األبيــات املحذوفــة مــن
النشــيد الوطنــي.
والله ويل التوفيق.
اللجنة العلمية
الجغبوب ( 24ديسمرب) .2019
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