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مقذمت:
ثسأد انسػٕح انسُٕسٛخ ف ٙنٛجٛب يغ يؤسسٓب يحًس انسُٕسٔ ٙثمٗ يشطف ػه ّٛحزٗ
ٔفبرّ ٔذهفّ يٍ ثؼسِ أثُّ انًٓس٘ ٔيٍ ثى انسٛس أحًس انشطٚف ٔثؼس شنك حصهذ نٛجٛب
ػهٗ االسزمالل ٔحكًذ أل انسُٕس ٙحزٗ ثٕضح انفبرح ػبو 1191و.
ٔظٓطد انسػٕح انسُٕسٛخ ثؼس انزغهغم األخُج ٙف ٙانٕغٍ انؼطثْٔ ٙصا يٍ يب أشؼم
االَزفبظخ ػُس انشؼٕة ٔيمبٔيزٓب نٓصا االسزؼًبض األخُج ٙانص٘ زذم ٚغزٔ أضاظٓٛب
فشٓس انًغطة انؼطث ٙحطكبد ٔلفذ فٔ ٙخّ ْصا االسزؼًبض ٔ رصسد نّ ٔ ظٓطد
ثؼط انحطكبد انًمبٔيخ انًُبظهخ ف ٙشًبل انًغطة األلصٗ ٔف ٙنٛجٛب ْٔ.صا َحٍ
ثصسز زضاسخ حطكزٓب انًؼطٔفخ ٔانزٔ ٙلفذ صبيسح فٔ ٙخّ االسزؼًبض االٚطبنْٙٔ ٙ
"الحزكت السنىسيت".وهناك عدة أسباب دفعتنً إلى دراسة الموضوع منها
ٔ -التعرف على الدعوة السنوسٌة من حٌث أهدافه وجهودها
ٕ -إظهار موقفها من الدٌن من خالل أفكارها
ٖ -التعرف على طرق أنتشارها
ٗ -التعرف على عالقتها
٘ -التعرف على تارٌخها الجهادي
ٔلس خبءد انسضاسخ فٔ ٙيمسيخ ٔثالثخ فصٕل ٔذبرًخ .واما المقدمة جاءت بلمحة
موجزة عن تارٌخ الدعوة وظهورها وأسباب الدراسة
ٔيب انفصم األٔل فمس خبء ثسضاسخ انظطٔف انز ٙظٓطد فٓٛب انسػٕح انسُٕسٛخ ٔفكبضْب
ٔيب انفصم انثبَ ٙرؼطف ػهٗ األسس انفكطٚخ نهحطكخ انسُٕسٛخ  ،أسهٕة انسػٕح
انسُٕسٛخ ٔرطجٛمٓب
ٔ ايب انفصم انثبنث ػاللخ انسػٕح انسُٕسٛخ يغ انمٕح انربضخٛخ  ،رمٛى زػٕح انسُٕسٛخ
ٔارجؼُب ف ٙزضاسزُب نٓصا انًٕظٕع انًُٓح انزبضٚر ٙانٕصف ٔ ٙشنك يٍ ذالل يطٔضَب
ػهٗ أْى اندٕاَت انًزؼهمخ ثٓصِ انحطكخ ٔ.أيب ثبنُسجخ نإلشكبنٛخ انزٔ ٙاخٓزُب ف ٙاػساز
ْصا انجحث ْٕ:ظٛك انٕلذ ٔأَمطبع انكٓطثبء انًسزًط انص٘ رغهجُب ػه ٙثفعم هللا .
2

التعرٌف بالحركة السنوسٌة
المبحث األول

سنىسيت
 :ظزوف ظهىر الحزكت ال ّ

المبحث الثاني

 :نبذة عن شخصيت مؤسس الذعىة السنىسيت .
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المبحث األول :
سنىسيت
ظزوف ظهىر الحزكت ال ّ
الظّزوف االقتصاديت:
ٚؼٕز ضسٕخ انحطكخ انسُٕسٛخ ف ٙانًُبغك انساذهٛخ يطَْٕب لجم كم شٙء ثعطٔضاد رطٕض انزدبضح ٔ
انزضاػخٔ ،ذبصخ ثبنعطٔضح انًزؼبظًخ نزبي ٍٛانحًبٚخ نرطٕغ انمٕافم ٔ انًطاكز انزضاػٛخ فٕق
انًسبحبد انشبسؼخ نهٛجٛب ,حٛث كبٌ انُظبو انمجه ٙلس ٔصم ف ٙيُزصف انمطٌ91و إنٗ حبنخ انزفسد اٜيط
()9
انص٘ أزٖ إنٗ ػًهٛخ اسزمطاض انطحم ٔ أَصبف انطحم ْٕٔ يب رى ثصٕضح ثطٛئخ نكُٓب يحزطيخ.
ٔنمس كبٌ انسُٕس ٌٕٛيٍ ذالل رسزطْى ثبنًمٕالد انسُٛٚخٔ ،اسزغالل لساسخ شٔ٘ انكطايبد انًطاثطٍٛ
ثصٕضح ٔاسؼخ ُٚظًٌٕ ف ٙحمٛمخ انحبل ػاللبد االسزغالل زاذم انمجٛهخٚٔ ،غطٌٕ ػهٓٛب ٔثصنك ٚسزًهٌٕ
()2
إنٓٛى فئخ األػٛبٌ انسبئطح ف ٙغطٚك انزحٕل إنٗ اإللطبع.
ٔ لس ٔنس انًسزٕٖ انًزسَ ٙنزطٕض ػاللبد اإلَزبج اَؼزال ٔ رشطط انمجبئم نؼطثٛخ ٔ انجطثطٚخ انكثٛطح انؼسز
انز ٙكبَذ كم ٔاحسح يُٓب رؼٛش ف ٙػبنًٓب انًُغهك ػهٗ َفسّ.كًب إٌ انزشزذ االلزصبز٘ نهمجبئم ٔ
انُزاػبد انساذهٛخ انز ٙال رُزٓ ٙثسجت انًطاػ ٔ ٙيصبزض انًٛبِ ٔ ,اٜيبز انصحطأٚخ انكجطٖ انز ٙكبَذ
()3
رفصم ث ٍٛانمجبئم كم زنك كبٌ ٚؼٕق انؼًهٛبد انٕحسٔٚخ انز ٙكبَذ رٕنسْب األسجبة االلزصبزٚخ.
الظزوف االجتماعيت:
كبَذ ثالز نٛجٛب رؼٛش َظبو لجه ٙانص٘ كبٌ يُمسى إنٗ َظبو ػشبئط٘ ٔلجهٔ ٙكم لجٛهخ ٔػشٛطح نٓب أضض
رًهكٓب ٔرُزمم ف ٙأضخبئٓب يٍ ذالل سكٍ ٔانزضاػخ فٓٛب وأفراد القبٌلة متضامنون فً أداء ما علٌهم من
واجبات وحقوق  ,ولكل قبٌلة ربٌس أو شٌخ له رباسة عامة على أفرادها  ,منذ أٌام الفتح اإلسالمً حتى
(ٗ)
العصر الحدٌث القبٌلة أساس لتطبٌق النظام ومساعدة الحكام
_____________________
()9محمد فؤاد شكري :السنوسٌة دٌن ودولة ,ص.ٕٙ
()2نفس المرجع :ص .ٕٙ
( )3عزة نص :أحوال السكان فً الوطن العربً ,ص .6ٙ
()4مصطفً بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبً. ٖٖ ,

ٗ

وما بنسبة للعالقات القبابل مع بعضها البعض فكانت متنافرة ومنقسمة وذلك األسباب منها جغرافٌة رغبة بعض
القبابل فً االستقرار عند الواحات والمستنقعات األهداف منها لكسب مناطق لرعً ومٌاه (ٔ) وما بنسبة للعادات
والتقالٌد كانت القبابل متمسكة فً عاداته وتقالٌدها من خالل المحافظة علٌها .
الظروف السٌاسٌة :
منذ أن أصبحت لٌبٌا (طرابلس الغرب )والٌة عثمانٌة عام ٔ٘٘ٔم وتمكنوا من السٌطرة علٌها  ,وفً ذلك
الوقت أهملت برقة فلم تلق عناٌة الدولة العثمانٌة أو أألشرافها المباشر ما ٌستحق اهتمام  ,حتى أذا حكمت
الوالٌة األسرة القرمانلٌة حاول أمراؤها السٌطرة على الوالٌة فٌها برقة  ,ثم عاد الحكم العثمانً المباشر لٌجعل
من برقة والٌة قابمة بذاتها عام ٔ1ٖ1م.
وقد حاول الحكام العثمانٌون جمع السلطة فً أٌدٌهم ولكن أهل برقة لم ٌخضعوا للحكم الجدٌد ومن ثم حدثت
ثورات وصدمات بٌن اهل البالد واألتراك  ,وحتى بات األتراك ٌرٌدون التخلص من تلك الثورات ولهذا السبب
(ٕ)
تم األعتراف األتراك بالحركة السنوسٌة كدعوة وإمارة سٌاسٌة
الظروف الدٌنٌة:
كانت أحوال اهل برقة الدٌنٌة تستدعً وجود داعٌة الصالح ما شاب عقٌدتهم الدٌنٌة من الشوابب  ,ذلك أنه
بحكم مرور سنٌن من إهمال المصلحٌن الدٌنٌٌن لوظٌفتهم قد جعل أهل برقة ٌحٌدون عن أصول االسالم
الصحٌح  ,وغٌر متفهمٌن للعقٌدة وإنما مقلدٌن  ,ومن ثم أصبحوا سابرٌن فً الضالل معرضٌن لخطر
األ طمحالل السرٌع من الوجهٌن الدٌنٌة والخلقٌة  ,إذ أسس بعض أصحاب النفوذ من شٌوخ البدو فً جبل
األخضر ضربا من الكعبة قصدوا به تقلٌد البٌت الحرام  ,وقد أراد مؤسسو هذه الكعبة الزابفة ان ٌدخلوا فً
أذهان البدو أن زٌارتها تقوم مقام حج بٌت هللا الحرام (ٖ) إلى غٌر ذلك من أعمال تنافً الدٌن كوأد البنات وعدم
الصوم رمضان بابتداع بدعة تقوم على الذهاب قبل حلول رمضان بأٌام إلى وادي "زازا"(ٗ)المعروف بقوة
رجع الصدى وسؤاله أٌصومون رمضان ام ال فٌجب الصدى بالكلمة األخٌرة "ال" فٌصبحون فً حل من صوم
وٌفطرون .
__________________________

()1محمد فؤاد شكري  :السنوسٌة دٌن ودولة ,ص .51
()2نفس المرجع  :ص.52
()3أحمد حسٌن  :فً صحراء لٌبٌا  ,ص .34
()4زازا

:

وادي ٌقع على بعد  11كم شرق مدٌنة بنغازي وحوالً  61كم جنوب قرٌة المبنً قرب قرٌة الحمدةو الملٌطانٌة ٌمتد الوادي الكثر

من  611كم جنوبا وٌوجد به سد ضخم ٌعتبر الوادي من أكبر االودٌة الواقعة غرب الباكور تكمن اهمٌة الوادي كونه من أهم مواقع اإلنسان القدٌم
فً شرق لٌبٌا  :,فلٌب رفة :الجغرافٌا السٌاسٌة األفرٌقٌا ص 444
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المبحث الثانً :
تعرٌف بالشخصٌة المؤسس الحركة السنوسٌة
أوال :اسمه ونسبه
هو محمد بن علً بن السنوسً بن العربً بن محمد بن عبد القادر بن شهٌدة بن حم
بن القطب الشهٌر السٌد ٌوسف بن القطب السٌد عبد هللا بن خطاب بن علً بن ٌحٌى
بن راشد بن أحمد المرابط بن منداس بن عبد القوي بن عبد الرحمن بن ٌوسف بن زٌّان
بن زٌن العابدٌن بن ٌوسف بن حسن بن إدرٌس بن سعٌد بن ٌعقوب بن داود بن حمزة
بن علً بن عمران بن إدرٌس األصغر بن إدرٌس األكبر بن عبد هللا الكامل بن الحسن
المثنى بن الحسن السبط بن سٌدنا علً بن أبً طالب وسٌدتنا فاطمة الزهراء بنت إمام
(ٔ).
المرسلٌن موالنا وسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم
وٌرى الباحث الناظر فً التارٌخ اإلسالمً ٌجد أن كثٌراً من الدعوات  ,أول ما تبدأ
الدعوة فً بٌان اتصالها أل البٌت فً النسب والطاهرة  )ٕ(,وذلك ألن المسلمٌن ٌكنون
كل الحب والوالء ألهل بٌت نبٌهم علٌه الصالة والسالم.
ثانٌا :مولده :
تحدثت بعض المصادر أن اإلمام السنوسً ولد فً ٌوم ذكرى مولد النبً األعظم
صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم من سنة ٕٕٓٔ هـ  ,الموافق لـ ٕٕ ٔ671 /ٕٔ /م  ,فً
بلدة تسمى (مستغانم) من مدن الجزابر  .ولذلك تبرك أهله بهذا الٌوم فسموه محمداً
نسبة إلى محمد علٌه صالة والسالم وتشٌر المصادر أنه قد نشأ ٌتٌما ً  ,فقد توفً والده
وهو صغٌر فنشأ فً حجر عمته وكانت من الصالحات  ,فأشغلته بعلم العقابد والتوحٌد
(ٖ).
صغراً بعد أن جمع القرآن الكرٌم
_______
العابلة ال َس ُنوسِ ٌَّة
الجلِ ٌّ ُة فً َتارٌخ َ
ـصر الفؤاد ال َف َوا ِب ُد َ
 )6عبد القادر بن عبد المالك بن على :مـ ُ ْخـ َت َ
,صٓٔٔ.
ٕ) أدرٌس بن الطٌب محمد األشهب  :السنوسً الكبٌر  ,طٔ ,ص.ٙٙ
ٖ) محمد على الصالبً:اقتباسات من تارٌخ الحركة السنوسٌة فً إفرٌقٌا ,صٗ.7

ٙ

ثالثا :شٌوخه ورحالته
وفً تارٌخ اإلمام السنوسً نجد أنه قد سار فً طلب العلم ورحل  ,وذلك شأن علماء هذه
األمة فقد رحل أول طلبه العلم إلى فاس التً كانت تمثل كعبة العلم فً بالد المغرب ,
وذلك لوجود جامع القروٌٌن بها الذي كان منارة المغرب  ,كما كان الجامع األزهر فً
مصر وٌالحظ على هذا اإلمام أنه شغف بالعلم منذ صغره  ,وال شك أن شٌوخه
واحترامه لهم وتقدٌره لجهودهم تنتقل إلى الطالب  ,كما هو معلوم فً آداب العلم والعلماء
وتشٌر المصادر إلى أنه مكث مدة تقارب الثمان سنوات  ,درس فٌها كثٌراً من العلوم ,
ولم ٌتوقف طلبه على العلوم الدٌنٌة الشرعٌة  ,قرأ العلوم العصرٌة مثل الهندسة
والحساب والهٌبة والطبٌعة  ,وغٌرها  )ٔ(.ثم بعد إقامته بفاس سافر إلى الحجاز ومصر ,
وفً هذه الفترة من حٌاته حدث فً األمةأو ظهر فٌها الضعف  ,فاحتلت الجزابر وبدأ
الفرنسٌون الهجوم على تلك البقعة من العالم اإلسالمً  ,أنها قد أخذت حٌزاً من تفكٌره
فً كٌفٌة إعادة مجد هذه األمة الذي بدأ ٌظهر )ٕ( .وال بد لً من التعرٌج على ذكر بعض
شٌوخه من علماء عصره الذٌن أخذ عنهم العلم  ,ولست أرٌد حصرهم هنا  ,وإنما أذكر
(ٖ)
أشهرهم
ٔ -العالمة األوحد أبو عبد هللا سٌدي محمد بن الكندوز ,
ٕ -اإلمام العارف باهلل سٌدي أحمد بن محمد بن عجٌبة الحسنً
ٖ -العالمة اإلمام األصولً السٌد الطٌب بن كٌران الفاسً
ٗ -الشٌخ العربً بن أحمد الدرقاوي الشرٌف الحسنً
____________
العابلة ال َس ُنوسِ ٌَّة ,صٕٔٔ.
الجلِ ٌّ ُة فً َتارٌخ َ
ـصر الفؤاد ال َف َوا ِب ُد َ
 )6عبد القادر بن عبد المالك بن على :مـ ُ ْخـ َت َ
ٕ)محمد بن على السنوسً  :الدر السنٌة فً أخبار الساللة اإلدرٌسٌة ٕٖٔ ,
ٖ)نقوال زٌادة  :لٌبٌا ,ص ٗٙ
6

٘ -العالمة الهمام سٌدي محمد بن طاهر الفٌاللً
 -6العالمة المتقً المتفنن أبو المواهب سٌدي أبو بكر بن زٌاد اإلدرٌسً
 -1وقرأ أٌضا ً فً مصر على الشٌخ الصاوي المالكً
رابعا :مؤلفاته وآثاره:
ال بد أن لكل عالما ً كبٌراً وداعٌة أثراً  .ولإلمام السنوسً رحمه هللا مؤلفات كثٌرة فً
مجاالت شتى  .النحو التالً :
أوال :المطبوع منها:
ٔ -المسابل العشر المسماة :بغٌة المقاصد فً خالصة الراصد  ,موضوعه عشر مسابل
فقهٌة  ,خالف فٌها السنوسً مشهور مذهب اإلمام مالك رحمه هللا تعالى  ,بٌن أدلة
مأخذه فً هذه المسابل  ,مناقشا ً ومحرراً لمشهور المذهب فً هذه المسابل .
ٕ -السلسبٌل المعٌن فً الطرابق األربعٌن  ,تكلم فٌه عن سلسلة الطرق الصوفٌة
الموجودة فً وقته  ,وبٌن طرق اتصالها إلى أصحابها .
ٖ -إٌقاظ الوسنان فً العمل بالحدٌث والقرآن  ,وهو فً أصول الفقه  ,بٌن فٌه وجهة
نظره فً االجتهاد .
ٗ -المنهل الروي الرابق فً أسانٌد العلم وأصول الطرابق  ,بٌن فٌه أسانٌد رواٌته
للكتب التحدٌثٌة والفقهٌة  ,كتبه استجابة لمن سأله بٌان أسانٌده فً السنة .
٘ -الدرر السنٌة فً أخبار الساللة اإلدرٌسٌة .
 -ٙالمسلسالت العشرة فً األحادٌث النبوٌة .
 -6رسالة مقدمة موطأ اإلمام مالك رضً هللا عنه  ,مقدمة رابقة فً بٌان بعض تارٌخ
(ٔ)
هذا الكتاب العظٌم  ,وذكر بعض شروحه ومنزلته من كتب السنة .
____________
ٔ) أحمد الدجانً :أحادٌث عن تارٌخ لٌبٌا فً القرنٌن,ص.ٔ1
1

ثانٌا :المخطوط:
ٔ -الشموس الشارقة فً أسانٌد شٌوخنا المغاربة والمشارقة .
ٕ -البدور السافرة فً عوالً األسانٌد الفاخرة .
ٖ -الكواكب الدرٌة فً أوابل الكتب األثرٌة .
ٗ -سوابغ األٌد بمروٌات أبً زٌد .
٘ -رسالة جامعة فً أقوال السنن وأفعالها .
 -ٙهداٌة الوسٌلة فً اتباع صاحب الوسٌلة .
 -6طواعن األسنة فً طاعنً أهل السنة .
 -1رسالة شاملة فً مسألتً القبض والتقلٌد .
 -7رسالة السلوك .
ٓٔ -شذور الذهب فً محض محقق النسب .

_________
ٔ)

أحمد الدجانً :أحادٌث عن تارٌخ لٌبٌا فً القرنٌن,صٔ7
9

الفصل الثانً:
االسس الفكرٌة و طرق نشرها

المبحث األول
األسس الفكرٌة للحركة السنوسٌة
المبحث الثانً
أسلوب الدعوة السنوسٌة وتطبٌقها
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المبحث االول:
األسس الفكرٌة للحركة السنوسٌة
ٌمكن أن نحدد أسس الدعوة السنوسٌة فً ثالث أسس هً األساس الدٌنً واالجتماعً
والسٌاسً .وهذه األسس اتضحت فً كتابات صاحب الدعوة سواء كانت كتبا ً مؤلفة أو
رسابل إلى القبابل والمرٌدٌن واألخوان  .ولقد تعددت كتب صاحب الدعوة حتى بلغت أكثر
من أربعٌن مؤلفا ً بقى بعضها وفقد البعض األخر إلثناء االحتالل اإلٌطالً للبٌا  ,ومن اشهر
هذه المؤلفات :درر السنٌة فً أخبار الساللة اإلدرٌسٌة  ,وهو كتاب تارٌخً ٌتناول فٌه ملوك
األدارسة ودولتهم بالمغرب  ,وكتاب رٌحانة الخبوب فً عمل السطوح والجٌوب ,وهوكتاب
فً الرٌاضٌات وكتاب فً العلوم بعنوان المنهل الروى الرابق فً أسانٌد العلوم وأصول
الطرابق وكتاب بعنوان  :السلسبٌل المعٌن فً الطرابق األربعٌن ونحن عرضنها سابقاً.وهذه
األسس عملت على تركٌز الدعوة على ثالث دعابم أساسٌة وهً:
أوال:األساس الدٌنً :
تمثل هذه األساس فً الدعوة إلى الرجوع بالدٌن اإلسالمً إلى ما كان علٌه فً عهد الرسول
صلى هللا علٌه وسلم وخلفابه من بعده ,ولذلك كان القران الكرٌم والسنة النبوٌة هما األصلٌن
اللذٌن ٌصح االعتماد علٌهما فً فهم اإلسالم (ٔ) وضعت دعوته هذه فً كتبه ورسابله فمن
ذلك ما جاء فً رسالة بعث بها إلى أهل "واجنقة" (ٕ)قوله أسألكم باسم اإلسالم أن تطٌعوا هللا
ورسوله فقد قال سبحانه وتعالى فً كتابه العزٌز " ٌا أٌها الذٌن أمنوا أطٌعوا هللا ورسوله
فأولبك وحسن أولبك رفٌقاً".نسألكم أن تطٌعوا أوامرهللا ورسوله فتؤتون الصلوات الخمس كل
ٌوم وتصمون شهر رمضان وتؤتون الزكاة وتؤتون فرٌضة الحج إلى بٌت هللا الحرام ,
وتجتنبون ما نهى هللا عنه من قوله الكذب والغٌبة وأبتزاز اموال الناس بغٌر حق  ,وشرب
الخمر  ,وتأدٌة شهادة الزور وغٌر ذلك مما امر هللا باجتنابه ,فإذا فعلم ما أمر هللا ورجعتم
(ٖ)
عما نهى عنه أسبل علٌكم نعمة اإلسالم ومنحكم الخٌر والرزق الدابمٌن
________________

ٔ)نقوال زٌادة  :لٌبٌا ,ص ٓ6
ٕ)واجنقة :تلك البقعه النابٌه وسط الصحراء الكبرى وتقع شمال شرق تشاد بإقلٌم إنٌدي؛
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ٕ)محمد فؤاد الشكرى  :السنوسٌة دٌن ودولة,ص٘ٗ.ٗٙ-

ٔٔ

 :,فلٌب رفة :الجغرافٌا

ولم تكن هذه الدعوة اإلصالحٌة بالرجوع باإلسالم إلى ما كان علٌه فً أٌامه األولى
فقط  ,بل قرن صاحب الدعوة بضرورة العمل بالقران الكرٌم والسنة المحمدٌة الشرٌفة
قرن ذلك بعدم االكتفاء با األذكار واألوراد .كما تسٌر الطرق الصوفٌة أو االعتماد على
مجرد التالوة والذكر دون العمل الجدي  ,ومراعاة أحكام الشرٌفة اإلسالمٌة فً أعمال
(ٔ)
الخاصة والعامة كما العهد فً أٌام الرسول والخلفاء الراشدٌن من بعده
وٌؤكد ذلك أٌضا حمله شٌوخ السنوسٌة إلى القبابل من الوصاٌا الدعوة بتالوة الذكر
سرا وعالنٌة وأن تجعلوا اعتمادكم كله على هللا وتعالى وعلى كتابه الحكٌم وسنة نبٌه
الكرٌم  ,إذا ٌجب أن نتوجه دابما إلى المولى عز وجل ونطلب منه تعالى العون
والمؤزرة واخشوا هللا دابما وال تفعلوا إال ما أمر به وابتعدوا عما نهى عن فعله ,
وعملوا كلمة الحق سبحانه وتعالى  ,إن رحمة هللا واسعة  ,وعند هللا نعٌم مقٌم ال
أول له وال أخر(ٕ) وتضمن األساس الدٌنً للطرٌقة السنوسٌة تضمن كذلك اعتبار باب
االجتهاد ما زال مفتوحا ً ومن ثم ٌجوز االجتهاد فً المسابل الدٌن اإلسالمً التً تواجه
المسلمٌن بشرط أن ٌراعى المجتهد أصلً الدٌن اإلسالمً الوحٌدٌن وهما القران
الكرٌم والسنة النبوٌة .واألحكام التً نصت علٌها  .إذا كان صاحب الطرٌقة قد أتفق
مع أبن تٌمٌة ومحمد بن عبد الوهاب فً فتح باب االجتهاد  .فقد كانت دعوة لها ٌبررها
خاصة وقد تحجرت األفكار عند علماء المسلمٌن بسبب اتجاههم نحو التقلٌد ال التجدٌد .
وفً هذا المقام فقد دافع صاحب الطرٌقة عن المتصوفٌن ومذهب التصوف الحق فذكر
أنه  :قد ٌسرى فً وهم من لٌس له رسوخ قدم فً العلم القول وأن أحوال الصوفٌة
(ٖ)
بعضها مباٌن لما علٌه علماء الشرٌعة  ,كما دخل فٌه بعض الجهل والنقص

________________
ٔ) مصطفى بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبى  ,ص .ٖٙ
ٕ)محمد فؤاد الشكرى  :السنوسٌة دٌن ودولة ,ص .ٗٙ
ٖ) مصطفى بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبى  ,صٔٗ.

ٕٔ

ثانٌا :األساس االجتماعً :
ٌعتبر األساس االجتماعً له أهمٌة كما األساس الدٌنً  ,وذلك أن األساس االجتماعً
ٌتمثل فً نشر الفضابل اإلسالم عن طرٌق الزواٌا التً مارست دورا كبٌراً بل الدور
كله تقرٌبا فً نشر الدعوة السنوسٌة لٌس فقط فً برقة وغٌرها من األقطار العربٌة بل
وأٌضا نشر الدٌن اإلسالمً بٌن الشعوب غرب ووسط أفرٌقٌا .وٌتضح األساس
االجتماعً من خالل الرسالة التً بعثها محمد السنوسً إلى مدٌنة " واجنقة" التً فٌها
ٌ :ا أهل واجنقة إنا نرٌد ننشر السالم بٌنكم وبٌن األعراب الذٌن ٌغٌرون على بالدكم
وٌستعبدون أوالدكم وٌبتزون أموالكم وأنا بعلمنا هذا نقول بما أمر هللا به كتاب العزٌز
حٌث قال سبحانه وتعالى  :وإن طابفتان من المؤمنٌن اقتتلوا فأصلحوا بٌنهما " وٌقول
أعبدوا هللا وال تشركوا به شٌبا ً وبالولدٌن إحسانا وٌذى القربى والٌتامى والمساكٌن
(ٔ)
والجار والجنب والصاحب وبالجنب وابن السبٌل وما ملكت إٌمانكم"
كما أن األساس االجتماعً للدعوة تمثل فً عدم األقتصار على العبادة والتصوف بل
دفع المسلمٌن إلى أن ٌكونوا عبادا عاملٌن منتجٌن فً الزواٌا التً تضم إلى جانب
المسجد والمدرسة والمزرعة والمتجر " ٌقول فٌها المسلمون بالعمل فً شتى المجاالت
التى تحوٌها الزواٌا ولعل خٌر ما ٌمثل هذه الروح التى أرادها صاحب الدعوة أن تكون
روح الجمٌع هو أن بناء الزاوٌة نفسه كان ٌقوم به أهلها  ,فالزاوٌة إذن منذ وضع
حجرها األساسً كانت رمزا للنشاط واإلنتاج (ٕ)وقد أمكن للدعوة السنوسٌة بفضل
دعاتها وزواٌاها المنتشرة بٌن القبابل فً برقة أو غٌرها من أقطار العربٌة واألفرٌقٌة
أن تؤاخً بٌن القبابل المتحاربة وان ٌؤلف بٌنها وتعلمها كٌف ٌكون األخاء وكٌف
ٌكون اإلٌثار  ,وحتى أصبحت كلمة "األخوان" تعنً الوفاء واإلخالص وتذكرنا
باألخوة اإلسالمٌة فً عهدها األول (ٖ) إلى جانب تحوٌل المناطق المفقرة ومعاقل قطاع
الطرق إلى أماكن امن ٌأوى إلٌها الناس لألهتداء إلى سواء السبٌل وحفظ القران الكرٌم
ومدارسة العلوم الدٌنٌة واللغوٌة وبذلك أصبحت العالقات بٌن القبابل هادبة ومستقرة .
___________________
ٔ)محمد فؤاد شكرى  :السنوسٌة دٌن ودولة ,ص .ٗٙ
ٕ)نقوال زٌادة  :لٌبٌا  ,ص ٓ.6
ٖ)جامعة السٌد محمد بن على السنوسً اإلسالمٌة ٔٙ ,ص.

ٖٔ

ثالثا :األساس السٌاسً :
ٌقوم هذا األساس على مبدأ أن الدٌن اإلسالمً لم ٌفرق منذ ظهوره بٌن الدٌن والدولة
فقد كان الرسول علٌه السالم هو الزعٌم الدٌنً والسٌاسً فً نفس الوقت  ,خلفه من
بعده الخلفاء الراشدٌن والخلفاء األموٌٌن وبنً العباس وحتى السالطٌن العثمانٌٌن .
وعلى هذا كانت الحركة السنوسٌة تستند إلى مبدأ سٌاسً مع استنادها إلى المبادئ
الدٌنٌة واالجتماعٌة .انطالقا من أنه طالما كان اإلسالم دٌنا وسٌاسة فإنه منوط بصاجب
الدعوة الذى ٌجمع بٌن الصفتٌن الدٌنٌة والسٌاسٌة تدبٌر شبون الدنٌا للمسلمٌن إلى جانب
شبون الدٌن .وعلى كانت السنوسٌة فً طرٌقها إلى تأسٌس أمارة ألنها أوجدت بفضل
النظام الدقٌق الذى وضعته ألتباع الطرٌقة نوعا من السٌادة الدٌنٌة والدنٌوٌة معا على
خٌر ما ٌقٌمه اإلسالم من أسس لذلك (ٔ) والدلٌل على الدور السٌاسً لدعوة السنوسٌة
من خالل االستعداد الحربً بتعلٌم الرماٌة واستخدام السالح وركوب الخٌل وعدم
االكتفاء بتعلٌم أممارسة العبادات والشعابر الدٌنٌة الن المؤمن القوى أفضل عند هللا من
المؤمن الضعٌف  ,ثم إن الفرد من األخوان ما دام قادرا وغٌر عاجز أو مشغول إن
ٌكون مستعدا للطوارئ متهٌبا للحرب منتظرا لألمر منفذا له بكمال طاعته  .ومن كان
فقٌرا فسالحه وراحلته من الزواٌا التابع لها أو من أغنٌاء األخوان أنفسهم (ٕ) ومن
العالقات الدبلوماسٌة للدعوة السنوسٌة من خالل اعتراف الدولة العثمانٌة صاحبة
السٌادة على لٌبٌا بزعامة صاحب الدعوة السنوسٌة وإمارته ثم االعتراف بزعامة
وإمارة خلفابه دلٌال على قوة األساس السٌاسً للدعوة السنوسٌة ولم ٌكن هذا األعتراف
العثمانً غرٌبا ألن صاحب الدعوة حرص على إقامة العالقات الطبٌة مع الدولة
العثمانٌة وعدم إثارة شكوكها فً تحركاته وتعلٌماته لشٌوخ وزواٌا من اتباعه بما أكد
قوة صاحب الدعوة ونفوذه على القبابل التً فشل الحكم العثمانً فً إخضاعها  ,ما دام
صاحب الدعوة ٌعترف بالسٌادة العثمانٌة فلم ٌكن اعتراف الدولة العثمانٌة باألمارة
(ٖ)
السنوسٌة أمر غرٌبا أو منافٌا لمصلحة الدولة
_________________
ٔ)محمد فؤاد شكرى  :السنوسٌة دٌن ودولة ,ص ٘ٗ
ٕ)نفس المرجع :ص ٕ٘
ٖ) نفس المرجع  :ص ٔ٘.

ٗٔ

وخٌرا فإن وصٌة صاحب الدعوة بإسناد رباسة الطرٌقة واإلمارة إلى األكبر األرشد
من األسرة السنوسٌة ,بأضافة إلى أتباع نظام البٌعة اإلسالمً كل ذلك دلٌل حً وعملً
على تأكٌد الجانب السٌاسً للدعوة السنوسٌة .ذلك أن صاحب الدعوة عمل فً حٌاته
على تقدٌم أبنه األكبر السٌد محمد المهدي " للصالة وألبسه السٌف وخلع علٌه عباءة
"جردا"(ٔ)وصافحه دلٌال على المباٌعة من ثم تقدم كل الحاضرٌن من أفراد األسرة
السنوسٌة ومن األخوان إلى المصافحة " مباٌعة " السٌد محمد المهدي وبذلك جمعت
السنوسٌة فً نظام الحكم بٌن مبدأ الوراثة والشورى وحقق فً ذلك بعض شروط
(ٕ)
اإلمامة

_____________
ٔ ) محمد على الصالبً:اقتباسات من تارٌخ الحركة السنوسٌة فً إفرٌقٌا ,ص.76

ٕ)محمد فؤاد شكرى  :السنوسٌة دٌن ودولة ,ص ٘٘.

٘ٔ

المبحث الثانً :
أسلوب الدعوة السنوسٌة وتطبٌقها
الدعوة السنوسٌة كانت مختلفة فً نشر أفكارها ومبادبها الدٌنٌة والسٌاسٌة عن الحركات
اإلصالح األخرى تتمثل فً التدرج األسلوب والمسألة واللٌن من ناحٌة وابتداع أداة
لتحقٌق تلك المبادئ من الوسابل :
اوأل :أسلوب التدرج :
أما أسلوب التدرج والمسألة واللٌن فٌتضح من كتب صاحب الدعوة ورسابله  ,فمن
ذلك ما جاء فً رسالة إلى العالمة ابن الشفٌع خلٌفته بزاوٌة المدٌنة المنورة حٌث قال
 ...أحسنوا أخالقكم ولٌنوا جانبكم للكبٌر والصغٌر ,قال تعالى " وقولوا للناس حسنا"
وقال جل وعال "أدع إلى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً
أحسن " وقال صلى هللا علٌه وسلم :أرفقوا فإن الرفق ما كان فً شا إال زانه وأن
الحمق ما كان فً شا إال شأنه ,وارفعوا أهمتكم عند الخلق وقال صلى هللا وسلم
:أزهد فً الدنٌا ٌحبك هللا وأزهد فٌما أٌدي الناس ٌحبك الناس  .وعلٌكم بالناصحة
والمذاكرة وإرشاد عباد هللا إلٌه والمدارسة واالجتماع والتحابب والتوادد فٌما بٌنكم ,
(ٔ)
وال تباغضوا وال تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد هللا إخوانا وعلى البر أعوانا
ثانٌا :الزواٌا :
الزاوٌة لم تكن من السنوسٌة بل سبقتها الطرق الصوفٌة فً ذلك ولكن كانت الزاوٌة
عند السنوسٌة تختالف عند القدٌم من خالل نقاط متعددة .
من حٌث الشكل والمضمون أى من حٌث مواقعها وبنابها ’ومن حٌث تنظٌمها ورسالتها
إلى جانب أنتشارها خارج برقة وبدء هذا األنتشار  .فكانت زاوٌة أبى قٌس بمكة
المكرمة أولى الزواٌا السنوسٌة على اإلطالق قد تم تأسٌسها عام ٕٕ٘ٔهـ الموافق
ٔ1ٖ6م  ,وكانت الزاوٌة البٌضاء فً برقة أول مركز ربٌسً للدعوة السنوسٌة فً لٌبٌا
(ٔ).
وأنشبت عام ٕٔ٘1هـ الموافق ٖٗٔ1م
_____________
ٔ)محمد الطٌب األشهب  :السنوسً الكبٌر ,صٖٖ

ٔٙ

ثم سرعان ما انتشرت الزواٌا فً أنحاء العالم األسالمً فنجد أن مؤسس الدعوة محمد
السنوسً قد أنتقل إلى جوار ربه تاركا ً ٙزواٌا بالحجاز ومكة وجدة والطابف ومنى
7,زواٌا بمصر فً الواحات صحراء مصر الغربٌة وٗٔوزاٌة فً برقة مركزها
الزاوٌة البٌضاء بالجبل األخضر أوال ثم زاوٌة الجغبون بعد ذلك و 6زواٌا بإقلٌم
طرابلس و٘ زواٌا بإقلٌم فزان  ,وزاوٌة واحدة بتونس  .وأضاف إلى هذا العدد السٌد
محمد المهدي أبن صاحب الدعوة خلفٌته وزواٌا أخرى منها  6زواٌا بالحجاز ٔٔ.
زاوٌة بمصر بأقلٌم برقة و٘ زواٌا بأقلٌم طرابلس وزاوٌة واحدة بفزان  ,وزاوٌة واحدة
فً الجزابر  ,و٘ زواٌا فً تشاد وزاوٌة واحدة بالسودان  ,وزاوٌا واحدة فً
(ٔ)
نٌجٌرٌا.

وٌرى الباحث أن الدعوة السنوسٌة كانت له دوراً كبٌراً فً التأثٌر على جمٌع أقطار
األفرٌقٌة المجاورة من خالل تقبل الدعوة السنوسٌة وبذلك زاد أنصارها وأتباعها فً
إفرٌقٌا والعالم اإلسالمً بسبب قوة التأثٌر على الجمهور والناس .

_____________
ٔ)محمد الطٌب األشهب  :السنوسً الكبٌر ,ص ٖٖ
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ثانٌا:مواقع الزواٌا:
وأما مواقع من فقد تمٌزت بصفات سٌاسٌة وتجارٌة وإستراتٌجٌة  .فمن الناحٌة السٌاسٌة نجد الزواٌا
تنتشر فً الدواخل أكثر من انتشارها فً السواحل  .والسبب فً ذلك هو سٌطرة الدولة العثمانٌة
التً كانت أكثر ما تكون نفوذا فً المدن الساحلٌة بعكس ما كانت علٌه الحال بٌن القبابل البدوٌة
وسكان الواحات حٌث كانوا ال ٌعرفون للسلطة العثمانٌة أى وجود وعلى هذا اختار صاحب الدعوة
المناطق الصحراوٌة لٌقٌم فٌها الزواٌا تحاشٌا األي صدام ٌقع بٌن السنوسٌٌن والعثمانٌٌن  ,وبعٌدأ
عن تتبع العثمانٌٌن لنشاطه (ٔ) أما الغرض الدٌنً من الدعوة السنوسٌة فٌذكر مصطفً باشا حاكم
فزان عند بناء زاوٌة ٌقول أن الزاوٌة فً الحقٌقة إنما هً بٌت من بٌت هللا ومسجد من مساجده
(ٕ)
والزاوٌة إذا حلت بمحل نزلت فٌه الرحمة وأسست الزاوٌة لنشر الشرٌعة أفضل ولد عدنان
وإلى جانب األهمٌة السٌاسٌة لمواقع الزواٌا فقد كانت لهذه المواقع أهمٌة تجارٌة واقتصادٌة بصفة
عامة  ,فقد أقٌمت معظم الزواٌا فً طرق التجارة والقوافل  ,وكان هناك ثالثة طرق ربٌسٌة فً
األراضً اللٌبٌة منها واحة فزان ومدٌنة غدامس واحة جفرة (ٖ) وكانت هذه مهٌبة لذلك بسب قربها
(ٗ)
من مناطق ساحلٌة
وٌرى الباحث أن الزواٌا كانت تستخدم فً أغراض عدة من الدٌنٌة والتجارٌة لتحقٌق أهدافها وذلك
من خالل مالحظنا فً مواقع الزواٌا التً صممت بشكل جٌد لتحقٌق أهدافه ورغباته.
ولعبة الزواٌا دورا كبٌر فً تشجٌع التجارة القوافل التً كانت تعتبر حتى بداٌة القالن العشرٌن
موردا هاما فً الحٌاة البالد اإلقتصادٌة(٘) كما اهتمت الدعوة السنوسٌة أٌضا
______________

)6مصطفى بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبً,ص ٘7
ٕ)محمد الطٌب األشهب  :السنوسً الكبٌر.ٕٗ,
ٖ) واحة فزان  ,غدامس واحة جفرة  :هً واحات تقع فً لبٌبا الجفرة الثالث جزءاً من مجموعة
واحات خط عرض ٓ ٕ7شماالً ,التً تمتد من غدامس إلى الركن الشمالً الشرقً األطراف فزان,
وتعد تالل سوكنه الحد الشمالً إلقلٌم فزان .
ٗ)رٌتشار دتوللى  :عشر سنوات فً بالط طرابلس ,ص 1
٘) مصطفى بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبً,ص ٓٙ

ٔ1

فً الزراعة الذي حث إلٌه صاحب الدعوة أهل القبٌلة أو القبابل الواقعة فً أرضٌنا
الزراعة أو الزواٌا وال تقل األهمٌة اإلستراتٌجٌة من خالل تقام فً مناطق مرتفعة
حصٌنة حتى ٌتمكن أصحاب الدعوة من الدفاع عن معاقلها من األعداء وجدنا العدٌد من
الزواٌا تقام فوق حضارات سابقة مثل اإلغرٌقٌة والرومانٌة وغٌرها من الحضارات
التً كانت لها أثر فً للٌبٌا  ,والهدف من ذلك هو االستفادة من أثار من خالل
استخدامها فً تحصٌن مواقعهم منها (ٔ) ولهذا الجانب اإلستراتٌجً لبناء الزواٌا تم بنا
الزواٌا على مواقع البحر المتوسط وبنٌت فلسفة الزواٌا من خالل كل زاوٌة تبعد عن
األخرى مسافة ٙساعات  ,ثم أنشأ خلفها جمٌعا زواٌا مقابلة لها تبعد كل منها عن
(ٕ)
األخرى مسافة تقرٌبا نفسها  ,والهدف من ذلك االنتقال بسهولة واالنتشار
ثالثا :أهداف الزواٌا:
تهدف الزواٌا إلى العدٌد من األهداف منها الدٌنٌة والتعلٌمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة
والعسكرٌة.
ٔ -الناحٌة الدٌنٌة :من خالل الدعوة إلى فضابل الدٌن وتجنب الرذابل باإلضافة
إلى نشر الرسالة المحمدٌة السامٌة وحمل هذه الرسالة على وجه الخصوص إلى
الشعوب الوثنٌة (الزنوج)فً قلب أفرٌقٌة الغربٌة والسودان والصحراء الكبرى
(ٖ)
حتى اهتدت هذه القبابل المتوحشة البدوٌة إلى اإلسالم طابعة مختارة
الدعوة الدٌنٌة لم تكن خاصة بصاحبها فقط بل كانت من أجل المسلمٌن وعمل
على إضافة شا على العبادات الدٌنٌة هو الدعاء وضعه وردده أصحاب الدعوة
(ٗ)
وهو ال ٌتناقض مع تعالٌم أبمة الفقه السابقٌن أو ٌزٌد عما نزل به القرآن
ٕ -الناحٌة التعلٌمٌة :لقد أدت الزاوٌة دورا تعلٌمٌا ً كبٌراً فٌذكر برٌتشارد فً كتابه
(٘) أِبشبه بالمراكز الثقافٌة إلى تنتشر فً العصر الحاضر فً أنحاء الدول .
وكانت الزاوٌة تشمل مدرسة قرآنٌة لتحفظ األطفال القرأن الكرٌم ومبادئ
الدٌن اإلسالمً واللغة العربٌة .
____________
ٔ) مصطفى بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبً ,ص. ٘1
ٕ) محمد فؤاد شكري  :السنوسٌة دٌن ودولة ,ص ٕٕ .
ٖ) محمد فؤاد شكري  :السنوسٌة دٌن ودولة,ص ٓ٘
ٗ) أحمد حسنٌن  :فً صحراء لٌبٌا ,ص ٕ٘.
٘) علً عامر جالل  :الحركة السنوسٌة مؤسسها و فكرها و تنظٌمها,صٖٗٔ7 .

وٌلتحق األطفال بالزاوٌة وتحتوي الزاوٌة على ما ٌقرب ثمانٌة أالف مجلد من
تفاسٌر واألحادٌث واألصول والفقه والعلوم الطبٌعٌة ونحو والصرف والبالغة
(ٔ)وغٌرها العدٌد كما كان الطالب العلم ٌتدربون على إتقان بعض الحرف
(ٕ)
والصناعات مثل صناعة البارود واألسلحة
الناحٌة األقتصادٌة :فكان النشاط الزاوٌة التجاري والزراعً من خالل تشجٌع
القبابل المختلفة .بعد استقرار األوضاع فً البالد فً زٌادة النشاط التجاري فٌها
 ,عمرت الطرق بالقوافل المحملة بالمواد والسلع التجارٌة ,وهذا إلى ما كانت
تقدمه الزواٌا من مساعدات وتسهٌالت بهدف راحة المسافرٌن .
كما سجع أصحاب الدعوة على الزراعة فً أرض الزواٌا من المأثور عن السٌد
المهدي أبن محمد السنوسً أنه أهتم بتعمٌر الغرس وكان ٌقول "أنها هً كد
الٌمٌن وعرق الجبٌن
الناحٌة العسكرٌة :قد أهتموا السنوسٌٌن فً الناحٌة العسكرٌة من خالل وضع
الزواٌا فً مناطق إستراتٌجٌة ألغراض عسكرٌة  ,كما كانوا ٌعلمون األتباع
صناعة األسلحة والفروسٌة والرماٌة  ,فكانت النتٌجة لناحٌة العسكرٌة من خالل
قدرة السنوسٌٌن على مواجهة الغزوات االستعمارٌة فً إفرٌقٌا وخٌر شاهد على
ذلك هو صمود السنوسٌٌن فً برقة فمواجهة االحتالل اإلٌطالً أكثر من
عشرٌن عاما ً(ٖ)
هٌكلٌة وتركٌبة الدعوة السنوسٌة:
فكانت الدعوة السنوسٌة منقسمة إلى عدة أقسام هما :
المنتسبٌن هؤالء هم أكثر فً الدعوة ,المرٌدٌن وهم ٌعٌشون فً الزواٌا نفسها
الشٌوخ الزواٌا وهم الذٌن تلقوا العلم وتبحروا فٌه فعهد إلٌهم بعد تخرجهم من
المدرسة األشراف على الزواٌا (ٗ) وكان هناك مجلس خاص حول صاحب
(٘)
الدعوة عرف باسم " لفظة األخوان "
___________
ٔ)رحلة الحشابشً إلى لٌبٌا ,ص ٔ٘ٔ.
ٕ)التعلٌم الدٌنً فً لٌبٌا  ,صٖٔ
ٖ) مصطفى بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبً,ص ٓٙ
ٗ)نقوال زٌادة  :لٌبٌا ,ص ٘6
ٕٓ

وكان هناك مجلس خاص حول صاحب الدعوة عرف باسم " لفظة األخوان
(ٔ)

"
أعتمد علٌه السٌد السنوسً الكبٌر فً حركته اإلصالحٌة ٌأخذ رأٌه والتشاور
(ٕ)
مع أفراده بعد أن أحسن اختٌارهم فكانوا خٌر مخلصٌن له ولدعوته
واألخوان كانوا منقسمٌن إلى أربعة أقسام من حٌث مكانتهم العلمٌة واالجتماعٌة
 ,ومع ذلك فكلهم متحدون قلبا وقالبا على حسب شٌخهم ٌرونه هو عمدتهم فً
الطرٌق الموصل إلى هللا ورسوله (ٖ) هذه األقسام هً:
طبقة العلماء :التً ٌتكون منها مجلس األخوان وظٌفتها تقوم بإلقاء الدروس فً
مراكز الحركة والدعوة .
طبقة المشاٌخ الزواٌا وطبقة االحتٌاطٌة وهً التً تتكون عادة من صغار
خرٌجً المعهد السنوسً ومن حفظة القرآن الكرٌم ومن المهاجرى البالد
اإلسالمٌة (ٗ) وجمٌع هذه الطبقات ٌطلق علٌها لفظة األخوان.

______________
ٔ) لفظة األخوان  :تعنً كل إنسان خذ الطرٌقة السنوسٌة وتمسك بوردها وتسمى
الطرٌقة المحمدٌة :,محمد السنوسً  ":السلسبٌل المعٌن فً ذكر الطرابق األربعٌن .
ٕ) مصطفى بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبً,ص ٗ.ٙ
ٖ) رحلة الحشابشً إلى لٌبٌا ,ص٘.ٔ6
ٗ) محمد الطٌب األشهب :عمر المختار ,ص ٖ٘.
ٕٔ

الفصل الثالث
العالقات السنوسٌة مع القوي الخارجٌة

المبحث األول
عالقة الدعوة السنوسٌة مع القوة الخارجٌة
المبحث الثانً
تقٌم دعوة السنوسٌة

ٕٕ

المبحث االول :
عالقة الدعوة السنوسٌة مع القوة الخارجٌة
أوالً:العالقة مع الدولة العثمانٌة :
إن العالقات بٌن دولة العثمانٌة والسنوسٌة غٌر واضحة وكان ٌوجد بال رٌب شًء من
العداء ٌضمره السنوسٌون لألتراك الذٌن وضعهم ابن مؤسس السنوسٌة فً صف واحد
مع الكفار ,ولكن من الحق أن ٌقال(ٔ) إن األتراك قد سمحوا للسنوسٌٌن بسلطة ذاتٌة
واسعة حتى أنهم أذنوا بتأسٌس دولة شبه مستقلة محاولٌن االستفادة من أعمالها
وتحوٌلها لصالح دعوتهم اإلسالمٌة فً مواجهة التهدٌد االستعماري لدول الغربٌة
وذلك من خالل وجدت عالقات طٌبة نوعا ما من خالل منح السلطان عبد المجٌد األول
السنوسٌة فً سنة ٔ1٘ٙم فرمان ٌعفً جمٌع أمالكها من دفع الضرابب وٌسمح
لربٌستها بجمع األعشار الدٌنٌة من أتباعها (ٕ) وفً أٌام السلطان عبد العزٌز أخى
السلطان عبد المجٌد أرسل فرمان ثان إلى حاكم طرابلس الغرب الذي أعتبر الزواٌا
السنوسٌة "حمى " ٌمكن أن ٌلجأ إلٌها الناس (ٖ) كل ذلك فً عهد محمد السنوسً .
أما فً عهد المهدي أبن محمد السنوسً حرص المهدي على عالقات حسنة مع الدولة
العثمانٌة وذلك من خالل طلب الدولة العثمانٌة من المهدي عدد من جنود السنوسٌة فً
مساعدة العثمانٌٌن فً حربهم ضد روسٌا وذلك عام ٔ166م .ولكن لم ٌالحظ مشاركة
له فً الحرب الروس بقٌت العالقات حسنة مع الدولة العثمانٌة حتى عام ٔ111م بدأت
الدولة العثمانٌة تشك فً نواٌا المهدي وذلك بعد وصول شكاوى من األوربٌٌن إلى
الدولة العثمانٌة بسبب الزحف السنوسً فً أفرٌقٌا ونشر الدٌن اإلسالمً فٌه وهذا
االمر ٌضر فً مصلحة المبشرٌن المسحٌٌن فً دعوتهم التنصٌرٌة فً أفرٌقٌا
___________
ٔ) محمد فؤاد شكري  :السنوسٌة دٌن ودولة ,ص ٔ6

ٕ) مصطفى بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبً,ص ٗ.ٙ
ٖ) زاهر رٌاض  :استعمار أفرٌقٌا ,ص .ٔ٘7

ٖٕ

وعلى أثر ذلك أرسل السلطان وفد إلى المهدي وعلى أثر ذلك أنتقل المهدي من مركز
جغبون ألى الكفرة هناك بعد أن أٌقن المساعً العثمانٌة واألوربٌة ضده وإساءة معاملة
السنوسٌٌن من خالل الضرابب وتوجٌه
األتهامات ضد المهدي وعلى أثر ذلك رفضوا السنوسٌٌن ذلك وعند قٌام ثورة التركٌة
فً خلع السلطان عبد الحمٌد عام ٔ7ٓ7م كان موقف السنوسٌٌن رافض ذلك بسبب
سٌاسة "جماعة االتحاد والترقً "(ٔ) القابمة على إلغاء الخالفة ومناداة بسٌاسة التترٌك
وعند توقٌع الدولة العثمانٌة أتفاق "أوشى لوزان "(ٕ)مع إٌطالٌا وبموجب ذلك انسحبت
الدولة العثمانٌة من لٌبٌا ,ولكن كان موقف السنوسٌٌن بقٌادة أحمد الشرٌف رافضأ
لصلح لوزان وعند انسحاب العثمانٌٌن اشتبكوا السنوسٌٌن معهم ولكن لم ٌكن مواجهة
(ٖ)
حقٌقٌة
وٌرى الباحث أن الدولة العثمانٌة فً بداٌة كانت عالقتها مع السنوسٌٌن مستقرة
وحسنة ولكن بعد قٌام الدول االستعمارٌة بتسخٌر حجة علٌهم وبٌان خطرهم على الدولة
العثمانٌة عملت على تشوٌه العالقة بٌنها وبٌن السنوسٌٌن ألهداف منها احتالل لٌبٌا
وهذا ما حصل بعد توقٌع صلح لوزان .

__________________
ٔ) جماعة االتحاد والترقً :نشأت كجمعٌة سرٌة باسم اتحاد عثمانً جمعٌت فً عام ٔ117
لمجموعة من طالب كلٌة الطب وهم ابراهٌم طمو ,عبد هللا جودت ,إسحاق سكوتً ,وحسٌن زاده
علً .ثم أصبحت منظمة سٌاسٌة أسسها بهاء الدٌن شاكر بٌن أعضاء تركٌا الفتاة فً عام ٔ7ٓٙ
أثناء إنهٌار الدولة العثمانٌة؛ تارٌخ الدولة العلٌة العثمانٌة  -محمد فرٌد بك المحامً,صٓ.ٔ1
ٕ) "أوشى لوزان :هً معاهدة وقعت بٌن مملكة إٌطالٌا والسلطنة العثمانٌة (تركٌا) وتم توقٌعها
اثر الحرب التركٌة اإلٌطالٌة (ٔٔ .)ٔ7ٕٔ-ٔ7عقدت فً قلعة أوشً فً أوشً (ضواحً لوزان)
بسوٌسرا فً ٕٕ شوال ٖٖٓٔهـ الموافق ٖ أكتوبر ٕٔ .ٔ7بموجبها انسحبت الدولة العثمانٌة من
لٌبٌا ,كما خصلت على امتٌازات فً لٌبٌا ,وتركت أهلها وحدهم وجهًا لوجه أمام اإلٌطالٌٌن؛ محمد
مصطفى بازامة :العدوان أو الحرب بٌن إٌطالٌا وتركٌا فً لٌبٌا,ص٘.ٔٙ

ٖ) محمد على الصالبً  :صفحات من التارٌخ اإلسالمً فً الشمال اإلفرٌقً
ٕٗ
,ص.ٔٓ1

المبحث الثانً:
عالقة السنوسٌة مع الدول االستعمارٌة :
إن االستعمار والنشاط ألتنصٌري فً افرٌقٌة كان ٌحقد على السنوسٌٌن بسبب ما صار
لهم من قوة اعتبرها االستعمار والنشاط ألتنصٌري عقبة فً سبٌل نجاحهم وخصوما
دون تحقٌق (ٔ)أهدافهم فً اقتسام القارة اإلفرٌقٌة التً صارت الدول األوروبٌة تتكالب
علٌها خصوصا فً الجزء األخٌر من القرن ٔ7م.
فبرٌطانٌا بعد احتالل مصر صارت ترى فً السنوسٌة عابقا فً وجه مخططاتها فً
غرب إفرٌقٌا حتى وصل نفوذها إلى المناطق السنوسٌة مما جعل االصطدام بٌنهما أمر
ال مفر منه ,وكذلك اٌطالٌا عندما بٌنت النٌة على اغتصاب القطر اللٌبً صارت تسعى
لكسب مودة السنوسٌٌن على أساس انه بدون ذلك لن تحقق غرضها عندما تحٌن
الفرصة المناسبة .كما كانت ألمانٌا تسعى الستمالة السٌد المهدي للعمل ضد فرنسا فً
إفرٌقٌا الغربٌة .وبما أن السنوسٌة أفسدت المخططات االستعمارٌة فً غرب إفرٌقٌا
(ٕ)
اخذوا ٌلصقون التهم علٌها كالتعصب ضد المسٌحٌة واغتٌال الرحالة والمستكشفٌن.
وبعد أن رفض السٌد المهدي االستجابة لمطالب األلمان و تحرٌضهم له على تحرٌك
الثورة فً الجهات التً خضعت للفرنسٌٌن حاولوا إبعاده عن القطر اللٌبً كما حاول
االٌطالٌون استمالته ضد الفرنسٌٌن فً تونس التً كانوا ٌطمعون فً االستٌالء علٌها
قبل فرنسا )ٖ( .ولم ٌستحب السنوسٌٌن لهذه الدول وقد بذل السٌد المهدي جهده لتنظٌم
المقاومة ضد الفرنسٌٌن الزاحفٌن حول بحٌرة تشاد فً زاوٌة برقة سنة ٔ177م و
تولى القٌادة فً الجهاد سٌدي محمد البرانى وعمر المختار ورغم إحرازهم عدة
انتصارات إال أنهم لم ٌستطٌعوا الصمود أمام المعدات الحربٌة الحدٌثة و تم االحتالل .
إال أن السٌد المهدي توفً فجأة عام ٕٓٔ7م ونقل جثمانه إلى الكفرة ونقلت السنوسٌة
إلى ابن أخ المهدي احمد الشرٌف.
________________
ٔ) خلٌفة المنتصر :لٌبٌا المحنة وبعدها ,ص 67
ٕ) زاهر رٌاض  :استعمار أفرٌقٌا ,ص ٓٔٙ
ٖ) محمد مصطفى بازامة :العدوان أو الحرب بٌن إٌطالٌا وتركٌا فً لٌبٌا,صٔ.ٔٙ

ٕ٘

وبوٌع فً الكفرة التً أصبحت مقرا للسنوسٌٌن ومركز نشاطهم
وواصل احمد الشرٌف جهاده ضد الفرنسٌٌن إال أن الفرنسٌٌن وبمعداتهم الحدٌثة
هزموا السنوسٌٌن فً ٔ7ٓٙم و احتلوا وداي سنةٔ7ٓ7م وقاموا بهدم الزواٌا
السنوسٌة واضطر السنوسٌون إلى ترك النضال ضد فرنسا عندما أعلنت اٌطالٌا الحرب
على الدولة العثمانٌة واخذ األسطول االٌطالً ٌطلق قذابفه على موانا طرابلس وبرقة
و صار على السنوسٌٌن أن ٌهبوا للدفاع عن البالد التً نشأت فٌها دعوتهم وكانت مقرا
إلمارتهم(ٔ).
وبعد أن اضطرت الدولة العثمانٌة إلى االتفاق مع اٌطالٌا بمعاهدة لوزان سنة ٕٔٔ7م
على االنسحاب من لٌبٌا نظرت إلى السٌد احمد الشرٌف السنوسً على انه الجل األول
فً لٌبٌا والذي ٌمكنه ان ٌدافع عن مصالح البالد أمام المحتلٌن األجانب
وقد استعد محمد إدرٌس لمفاوضة مع االنجلٌز بمصر وذلك بعد معاناة لٌبٌا من القحط
و الجدب أثناء الحرب العالمٌة األولى من قلة سقوط األمطار وقد اتصل محمد إدرٌس
بالسلطات البرٌطانٌة فً مصر وشرح لهم عن فتح باب التعامل مع مصر إال أن
السلطات البرٌطانٌة فً مصر ابلغوه بأنهم ال ٌدخلون فً مفاوضات صلح مع العرب ما
دام العرب ٌرفضون المفاوضة مع االٌطالٌٌن لعقد صلح معهم و هكذا وضع
(ٕ)
البرٌطانٌون قادة لٌبٌا أمام اآلمر الواقع.
وقد اشترط االٌطالٌون على اللٌبٌٌن االعتراف بالسٌادة االٌطالٌة على برقة وبنغازي
حتى الكفرة وكان هذا األمر شرطا قاسٌا وٌهدد بفشل المفاوضات فً أولى مراحلها.

(ٖ)

ثم توصلوا إلى اتفاقٌة فً  ٔٙابرٌل ٔ7ٔ6و هً اتفاقٌة عكرمة أو طبرق وقد نصت
على إعالن رغبة الفرٌقٌن فً إنهاء القتال وفتح طرق للتجارة بكل حرٌة فً بنغازي
ودرنة و طبرق بشكل دابم كما نصت على إعادة الزواٌا وأراضٌها و األمالك إلى
سلطة السنوسٌٌن ,وبهذا قد تمكن محمد إدرٌس من تخلٌص الزواٌا السنوسٌة
_____________
ٔ) خلٌفة المنتصر :لٌبٌا المحنة وبعدها ,ص ٔ1
ٕ) نقوال زٌادة  :لٌبٌا ,ص ٔ.7
ٖ) محمد فؤاد شكري  :السنوسٌة دٌن ودولة ,ص.ٖ11-ٖ16

ٕٙ

من قبضة االٌطالٌٌن كما تمكن من إبعاد السلطة االٌطالٌة عن واحة الكفرة وقد ضحى
محمد إدرٌس فً هذه الثناء من خالل االتفاقٌة خاصة الن وضع لٌبٌا االقتصادي كان
فً تدهور واشتداد ظهور شبح المجاعة أمام اللٌبٌٌن ,وقد واصل السنوسٌون
مفاوضاتهم لالٌطالٌٌن من جهة ومع البرٌطانٌٌن فً مصر من جهة أخرى لفتح طرق
التجارة بٌن برقة ومصر إال أن االحتالل االٌطالً زاد فً توغله إلى األراضً
اللٌبٌة )ٔ(.وقد زادت عالقة محمد إدرٌس السنوسً توترا إال أن حال األمٌر السنوسً
الذي كان ٌشكو من المرض فترك برقة وخرج إلى مصر للعالج إال أن عملٌات
التحرٌر ومعارك الجهاد تواصلت رغم خروج محمد إدرٌس الذي ترك أمر منظمات
المجاهدٌن فً برقة إلى السٌد عمر المختار وتشكلت لجنة مركزٌة فً برقة الذي استمر
فً قٌادة المجاهدٌن لمدة تسعة أعوام وقد ألغى كل االتفاقٌات التً وقعت من قبل مع
اٌطالٌا وأعلن بذلك الحرب ,إلى أن تم القبض على السٌد عمر المختار فً المعركة
التً وقعت بالقرب من سٌدي رافع وقد شعرت اٌطالٌا بأهمٌة هذا األسٌر وقد تمت
محاكمته لٌحكم علٌه باإلعدام التً نطق بها الكولونٌل مار نونً وقد اعدم فً ٌوم
األربعاء  ٔٙمن سبتمبر ٖٔٔ7م )ٕ(.أهم عالقة لسنوسٌٌن هو مشاركتهم فً الحرب مع
العالمٌة الثانٌة إلى جانب الحلفاء .وذلك بعد قٌام أنجلتر على تدرٌب القوات السنوسٌة
وإعدادها وذلك لتحقٌق أهدافها (ٖ) وأستمرت العالقات بٌن السنوسٌٌن واالنجلٌز بعد
انسحاب القوات اإلٌطالٌة من لٌبٌا عام ٖٗٔ7م وبقٌت القوات االنجلٌزي موجودة فً
مدن لٌبٌا حتى بعد استقالل لٌبٌا عام ٔ٘ٔ7م وبقٌت العالقات حسنة وطٌبة مع االنجلٌز
حتى ملك محمد إدرٌس .
وٌرى الباحث أن العالقات السنوسٌة مع القوى الخارجٌة بشكل عام كانت شبه جٌدة
وٌبدو السبب فً ذلك هو البعد الدٌنً المسٌطرة على الدعوة من خالل الحفاظ على
العالقات مع الجمٌع ولكن ماٌستغرب من تلك العالقة السنوسٌة مع أنجلترا وذلك من
خالل مساعدتها فً الحرب العالمٌة الثانٌة وغٌر ذلك من عالقات .
_____________
ٔ) زاهر رٌاض  :استعمار أفرٌقٌا ,ص ٘ٔٙ
ٕ) البرجاوي ,سعٌد أحمد ,إلمبراطورٌة العثمانٌة ,تارٌخها السٌاسً والعسكري,ص16
ٖ) زاهر رٌاض  :استعمار أفرٌقٌا ,ص ٔ٘7
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الخاتمة:
نالحظ أن الدعوة السنوسٌة تعتبر من الحركات الدٌنٌة التً حاولت اإلصالح بطرق
جدٌدة منها من خالل التربٌة والزراعة والتجارة  ,كما أنها دعت إلى العودة أصول
الشرٌعة دون تغول أو أبتداع فٌها ,كما أنها لم تصطدم مع القوة اإلسالمٌة من خالل
الدولة العثمانٌة والمشاكل العربٌة مع شعوبها ومن ما ٌدل على ذلك رفضها التدخل فً
مشاكل السودان أٌام المهدي ,كما أن الدعوة السنوسٌة لها دورا بارزا فً مواجهة
االستعمار من خالل خوض العدٌد من المعارك ضده  .ولكن ٌؤخذ علٌها فً عالقتها
مع أنجلتر خالل الحرب وبعدها .

ٕ1

قائمة المصادر :




















محمد فؤاد شكري :السنوسٌة دٌن ودولة ,طٔ,ٕٕٓٔ ,مركز الدراسات اللبٌبٌة اكسفود.
عزة نص :أحوال السكان فً الوطن العربً  ,القاهرة  ,معهد البحوث والدراسات العربٌة
(العالمٌة ) . ٔ77٘ ,
مصطفً بعٌو  :دراسات فً التارٌخ اللوبً( ,اإلسكندرٌة :مطابع عابدٌنٔ7ٖ٘ .م).
أحمد حسٌن  :فً صحراء لٌبٌا  ,مجٕ.
العابلة
الج ِل ٌّ ُة فً َتارٌخ َ
ـصر الفؤاد ال َف َوا ِب ُد َ
عبد القادر بن عبد المالك بن على :مـ ُ ْخـ َت َ
الس ُنوسِ ٌَّة .
َ
أدرٌس بن الطٌب محمد األشهب  :السنوسً الكبٌر  ,طٔ  ,طرابلس  ,لٌبٌا. ٔ7ٕ٘ :
محمد على الصالبً:اقتباسات من تارٌخ الحركة السنوسٌة فً إفرٌقٌا .ٔ7ٙٗ,
نقوال زٌادة  :لٌبٌا ,طٔ.ٔ7٘1,
أحمد الدجانً :أحادٌث عن تارٌخ لٌبٌا فً القرنٌنٕٓٔٔ,م,مجٕ.
محمد بن عثمان الحشابشً التونسً ,علً مصطفى المصراتً ,رحلة الحشابشً إلى لٌبٌا
,طٌٔ ,روت دار لبنان للطباعة والنشر ٘ ٔ7ٙم
التعلٌم الدٌنً فً لٌبٌا .
رٌتشار دتوللى  :عشر سنوات فً بالط طرابلس ٔ71ٔ,,ترجمه عمر الدٌراوي أبو حجلةم
,دار عارف المحدودة.
علً عامر جالل  :الحركة السنوسٌة (مؤسسها و فكرها و تنظٌمها ) .
زاهر رٌاض  :استعمار أفرٌقٌا .ٔ7ٙٗ,
خلٌفة المنتصر :لٌبٌا المحنة وبعدها ٔ7ٗٓ ,م ,سلسلة الكتاب اللٌبً.
البرجاوي ,سعٌد أحمد ,إلمبراطورٌة العثمانٌة ,تارٌخها السٌاسً والعسكري,
محمد مصطفى بازامة :العدوان أو الحرب بٌن إٌطالٌا وتركٌا فً لٌبٌا.
جامعة السٌد محمد بن على السنوسً اإلسالمٌة.
محمد بن علً السنوسً  ,الدر السنٌة فً اخبار الساللة االدرٌسٌة.

تم بحمد هللا
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