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،،

الصوفية في ليبيا..
الجذور

والوظيفة االجتماعية
تونس منور مليتي

لم تحظ الصوفية في ليبيا بالدراسة العلمية الموضوعية التي تتناولها في سياقاتها التاريخية والدينية 
واالجتماعية. وحين يحاول الباحث قراءة ما توفر من مأثورات ال يعثر إال على كتابات ال ترى في الظاهرة 
سوى نوع من الشعوذة الدينية التي ال تمت لإلسالم بأي صلة أو كتابات تمجدها تمجيدا مبالغا فيه 
باعتبارها أرقى أشكال العالقة الروحية بين اإلنسان وخالقه، وبين القراءتين المجحفتين غابت القراءة 

التي تتناول الصوفية كظاهرة دينية اجتماعية بعيدا عن المواقف المسبقة والمجحفة.
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غياب  نتيجة  ليبيا  في  الصوفية  انتشار  تفسير  الخطأ  من 
مدارس أو جامعات إسالمية تقدم الدروس بناء على مناهج 
الزيتونة  جامعة  أن  ذلك  على  دليل  أقوى  ولعل  إسالمية، 
لم  المغرب  في  القرويين  وجامعة  تونس  في  العريقة 

تمنع بأي حال من األحوال انتشار الطرائق الصوفية.

لم تكن الصوفية ظاهرة مخصوصة بالمجتمع الليبي بل اجتاحت مختلف بلدان شمال 
وفي  الجزائر  وفي  تونس  في  لتنتشر  المؤرخين  وفق  ميالدي  السابع  القرن  منذ  إفريقيا 
المغرب قادمة من بلدان المشرق العربي لتستقر في مجتمعات تغلب عليها األمية الدينية 
ما دفع عددا من علماء االجتماع إلى اعتبارها شكال من أشكال التدين الشعبي الذي ينشد 

عالقة روحية ممزوجة بنوع من الطقوس الخاصة باإلسالم.
أو جامعات  غياب مدارس  نتيجة  ليبيا  في  الصوفية  انتشار  تفسير  الخطأ  أنه من  ويبدو 
جامعة  أن  ذلك  على  دليل  أقوى  ولعل  إسالمية،  مناهج  على  بناء  الدروس  تقدم  إسالمية 
األحوال  من  حال  بأي  تمنع  لم  المغرب  في  القرويين  وجامعة  تونس  في  العريقة  الزيتونة 
انتشار الطرائق الصوفية ال في القرى واألرياف فقط بل أيضا في المدن الكبرى حتى أنه تم 

إنشاء زوايا صوفية لها شيوخها ومريدوها بجوار جامعات إسالمية عريقة.

جذور الصوفية في ليبيا

انتشرت  لما  ميالدي  السابع  القرن  إلى  ليبيا  في  الصوفية  جذور  تعود  المؤرخين  وفق 
الطريقة الشاذلية التي أسسها أبو الحسن 
أي  هجريا   656 العام  المتوفى  الشاذلي 
الفتوحات اإلسالمية في  تزامنها تقريبا مع 
شمال إفريقيا ما يعني ضمنيا أن الصوفية 
في  وإنما  ليبيا  في  فقط  ال  موازية  فتوحات 

بلدان شمال إفريقيا.
في  المساجد  يشيدون  الفاتحون  وفيما 
المنطقة  شعوب  لتشجيع  الكبرى  المدن 
المسيحية  الديانات  من  التنصل  على 
شيوخ  كان  اإلسالم  في  والدخول  والوثنية 
منها  ليجعلوا  الزوايا  يشيدون  الصوفية 
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ميالدي  السابع  القرن  إلى  ليبيا  في  الصوفية  جذور  تعود 
الحسن  أبو  أسسها  التي  الشاذلية  الطريقة  انتشرت  لما 
أنها  يعني  التي  هجري   656 العام  المتوفي  الشاذلي 

تزامنت تقريبا مع الفتوحات اإلسالمية في شمال إفريقيا.

مالذا روحيا في ظل حالة اإلضطراب االجتماعي والثقافي التي رافقت الفتوحات إذ لم يكن 
من الهين على تلك الشعوب تغيير دينها.

يمكن تقسيم جذور الصوفية في ليبيا إلى ثالثة أقسام؛ أولها الجذور اإلسالمية في جانبها 
الروحي من خالل تعاليم اإلسالم بما هي النص القرآني والسنة النبوية الشريفة والشريعة 
عالقة  هي  وخالقه  اإلنسان  بين  العالقة  أن  وتبيان  الفقهاء  كبار  صاغها  التي  اإلسالمية 
الدنيا  الحياة  العالقة الطاهرة الصافية من لوثة  عمودية يستلهم منها المسلم نوعا من 
وهذا هو عمق المنهج الصوفي مهما تعددت التأويالت أو المؤاخذات. ولعل ذلك ما يفسر 
ليشيدوا مقاماتهم  االندماج في مجتمع  بأنفسهم عن  نأوا  الصوفية  الطرق  أن مؤسسي 
األساسية على تخوم المدن الكبرى ولنا في مقامات أبي الحسن الشاذلي المترامية األطراف 
على تخوم المدن الكبرى وكأنه كان يحمي طريقته من أن يتسلل إليها أي شكل من أشكال 

التدين األخرى.
الجذر الثاني النتشار الصوفية في ليبيا يتمثل في طبيعة المنظومة الثقافية التي كانت 
الديانة  بقايا  وإنما شذرات من  الدينية  األمية  سائدة وهي منظومة تغلب عليها ال فقط 
المسيحية وحتى الوثنية في مجتمع قريب العهد باعتناق اإلسالم، فالصوفية بهذا المعنى 
هي منظومة ثقافية مضادة للمنظومة القائمة وهي الحضن األكثر أمانا في نظر الصوفيين 
تمثل  التي  التوجيه  قيم  من  نوع  الوقت  ذات  في  وهي  بالله  اإلنسان  عالقة  صفاء  لحماية 

حصنا للمريدين من الزيغ عن طاهرة الدين وصفائه.
حالة  أن  المؤرخون  يشير  إذ  االجتماعي،  النسيج  ضمن  تصنيفه  يمكن  الثالث  الجذر 
في  االرتباك  من  نوعا  فتحت  اإلسالمية  الفتوحات  مع  ترافقت  التي  االجتماعية  االضطراب 

نسيجا  عمقه  في  وهو  االجتماعي  النسيج 
عن  عبارة  آنذاك  الصوفية  وبدت  قبليا 
حصن حصين لحماية المجتمع من التفكك 
وحتى االقتتال إذ لعبت الطرق الصوفية دورا 
روحيا في النأي بالمجتمع عن االهتزاز. وحين 
الصوفية  عالقة  في  النظر  الباحث  يحاول 
بليبيا، وغيرها أيضا، يالحظ أن هناك عالقة 
أن  االجتماعي،إذ  النسيج  وبين  بينها  وثيقة 
القوت  نفس  في  هم  القبائل  شيوخ  غالبية 
تلك  أو  الصوفية  الطريقة  لهذه  شيوخ  إما 
الصوفية  الطرق  مأثورات  يتبنون  أنهم  أو 
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االجتماعي  التحالف  من  نوع  في 
والروحي الذي يصعب المساس به.

الصوفية شكل
من أشكال التدين

إلى الصوفية  النظر  العلمي  من اإلجحاف 
كانت  وإن  الشعوذة  من  نوع  أنها  على 
العصور  مر  على  طقوسها  بعض  تحولت 
لإلسالم  تمت  ال  وطقوس  ممارسات  إلى 
المظاهر  من  هناك  ليبيا  ففي  صلة،  بأي 
ال  المناسبات  في  االحتفالية  الطقوسية 
أشكال  من  شكل  سوى  تصنيفها  يمكن 
تعاليم  يقدس  الذي  الشعبي  التدين 
أن  ترى  مخصوصة  رؤية  على  بناء  اإلسالم 

الطريقة هي حاضنة للفرد ولعالقته العمودية بالله.
ال  إذ  ليبيا  في  الصوفية  ظاهرة  تفسير  في  أهمية  ذات  هنا  السوسيوجية  القراءة  تبدو 
ولذلك  المقدسة،  الكتب  يختزل  فالدين  المطلق،  في  الدين  عن  االجتماع  علماء  يتحدث 
فإنهم يركزون على أن لحظة تبني الناس تعاليم الكتب المقدسة يتحول الدين إلى أشكال 
تدين تختلف باختالف المجتمعات والفترات التاريخية وحتى نقترب أكثر من هذا التفسير 

فإن المذاهب اإلسالمية تعد أشكاال من أشكال التدين والصوفية هي األخرى.
لقد تشكلت الطرق الصوفية من رحم النسيج القبلي الليبي ومن الخطأ النظر إليها على 
أنها مسقطة أو تناولها بناء على الفكر التآمري، فالمجتمع الليبي، ومجتمعات شمال إفريقيا 
تغلب على ثقافتها الدينية المناحي الصوفية التي تعتبر أنه ليس من حق أحد التدخل في 
العالقة الروحية بين اإلنسان وخالقه وهذا هو العمق الصوفي وهو عمق ال يتناقض بأي 

شكل من األشكال مع تعاليم اإلسالم وإن كانت تأويالته مختلفة. 

دور الطرق الصوفية في ليبيا

تظهر الخارطة الليبية أن الطرق الصوفية منتشرة في كامل أنحاء البالد سواء في المدن 
بلحسن  لمؤسسها  الشاذلية  الطريقة  أبرزها  ومن  األرياف،  في  أو  البلدات  في  أو  الكبرى 
أبي  للشيخ  نسبة  العروسية  والطريقة  تونس،  في  والمتفقه  بالمغرب  المولود  الشاذلي 
والطريقة  هـ   869 العام  تونس  في  وتوفي  ولد  الله،  عبد  بن  عروس  بن  أحمد  العباسي 
والطريقة  هـ(   899( التاسع  القرن  في  البرنسي  زروق  أحمد  الشيخ  لمؤسسها  الزروقية 
العيساوية وترجع إلى محمد بن عيسى الفهري السفياني )933 هـ(، والطريقة السنوسية 
بن  أحمد  الشيخ  إلى  نسبة  العالوية  والطريقة  السنوسي،  علي  بن  محمد  للشيخ  نسبة 
مصطفى العالوي، والطريقة التيجانية نسبة ألبي العباس أحمد بن محمد المختار التيجاني 
أو  الدسوقية  الطريقة  العالم اإلسالمي  الشهيرة في  الطرق  1815م، ومن  العام  المتوفى 

البرهانية نسبة إلى الولي إبراهيم بن عبد 
سنة  المتوفى  الحسيني  الدسوقي  العزيز 

676 هـ وغيرها من الطرق.
وعلى الرغم من المسحة الفلكورية أحيانا 
التي ال تخلو من الفرجة االحتفالية، ولكنها 
قامت بدور هام في المجتمع الليبي ومثلت 
األحقاب  القبلي خالل مختلف  للنسيج  سندا 
ليبيا  استعمار  حقبة  ذلك  في  بما  التاريخية 
بمثابة  فكانت  اإليطالي  االحتالل  قبل  من 
الجدار الواقي من اختراق المجتمع من قبل 

الغزاة.

 
أنها  على  الصوفية  إلى  النظر  العلمي  اإلجحاف  من 
المظاهر  من  الرغم  على  فهي  الشعوذة،  من  نوع 
تصنيفها  يمكن  ال  فإنه  فيها  االحتفالية  الطقوسية 
سوى شكل من أشكال التدين الشعبي الذي يقدس 

تعاليم اإلسالم بناء على رؤية مخصوصة.
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الجامعة األسمرية
رمزي زائري

 ،2013 أغسطس   23 الخميس  يوم  في 
بهدم  مسلحة  إسالمية  مجموعة  قامت 
عبد  الشيخ  ومسجد  ضريح  وتفجير 
السالم األسمر، وزاويته، وحرق آالف الكتب 
القنابل  التاريخية في مكتبته، مستخدمين 
والجرافات، على اعتبار أن عناصرها تعتبرها 

»مزارات وثنية« بحسب وصف السلفية.
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تعّد زاوية الشيخ عبد السالم األسمر من أهم وأكبر مراكز 
زاوية  بجوار  حاليًا  وتوجد  ليبيا،  في  الكريم  القرآن  تحفيظ 
بالجامعة  سميّت  التي  الليبية  اإلسالمية  الجامعة  األسمر 
األسمرية للعلوم اإلسالمية في محاولة لمواصلة مسيرة 

الشيخ عبد السالم األسمر.

في  الكريم  القرآن  تحفيظ  وأكبر مراكز  أهم  األسمر من  السالم  الشيخ عبد  زاوية  تعّد 
بالجامعة  سمّيت  التي  الليبية  اإلسالمية  الجامعة  األسمر  زاوية  بجوار  حاليًا  وتوجد  ليبيا، 

األسمرية للعلوم اإلسالمية في محاولة لمواصلة مسيرة الشيخ عبد السالم. 
يقع المقر الرئيسي للجامعة في مدينة زليتن، وقد تم إقرارها رسميا سنة 1993 وفتحت 
العالي،  للتعليم  العامة  الشعبية  اللجنة  تتبع   1994 الحديث سنة  النظامي  للتعليم  أبوابها 
يلتحق بالدراسة في الجامعة لتحضير درجة الشهادة الجامعية الليسانس في مجال تخصص 
الطلبة من حملة الثانوية الشرعية ) علوم اجتماعية شعبة الشريعة (، ومدة الدراسة بها 
أربع سنوات . كما يلتحق بالدراسة في الجامعة لتحضير درجة اإلجازة العليا الماجستير في 
لغة   – – قانون  الليسانس )شريعة  الجامعية  الشهادة  الطلبة من حملة  التخصص  مجال 

عربية ( كما تمنح الجامعة درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه( .
يبلغ عدد كليات الجامعة أربع كليات وهي :)كلية أصول الدين، كلية الشريعة والقانون، 
كلية الدعوة واإلمامة والخطابة، كلية اللغة العربية( كما يوجد فروع للكليات في مدن أخرى 
من ليبيا وهي : )كلية العلوم الشرعية سبها، كلية العلوم الشرعية مسالتة، كلية الدراسات 

اإلسالمية البيضاء(. 

بلد المليون حافظ  للقرآن الكريم

أنها  ليبيا  عن  يعرفون  من  هم  قليلون 
وأن  الكريم،  للقرآن  حافظ  المليون  بلد 
الحفظة فيها ال يقلون عن خمس السكان، 
ويصل احترام حافظ كتاب الله فيها لدرجة 
خريج  مقام  في  وماديا  معنويا  يوضع  أنه 

الجامعة في السلك الوظيفي.
والخالوي  الزوايا  بفضل  هذا  وكل 
والكتاتيب التي يربعددها على 5 آالف تنشر 
تحفيظ القرآن الكريم في ربوع الجماهيرية 
ذكره  ما  بحسب  أالقرى،  المدن  في  سواء 
عام  أمين  الشريف،  أحمد  محمد  الدكتور 
جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية، لـ«إسالم 
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أون الين.نت«. وأضاف أن هذه الزوايا والخالوي والكتاتيب خرَّجت أكثر من مليون حافظ للقرآن، 
بخالف هؤالء الذين يحفظون ما بين ثالثة أرباعه أنصفه أربعه؛ ما يعني أن غالبية الشعب الليبي 
 )يبلغ عدد سكان ليبيا 5 ماليين نسمة( تضم في صدورها قسطا وفيرا من الكتاب الكريم.
ومن المميزات التي ينفرد بها حافظ كتاب الله في ليبيا، فضال عن التكريم واالحترام من 
المحيطين حوله، أنه يتساوى وظيفيا بخريج الجامعة حتى وإن لم يكن عمره قد تجاوز الـ16 

عاما.
الكريم في  القرآن  وتعليم  لتحفيظ  األول  المركز  والزاويا هي  والكتاتيب  المنارات  وتعد 
الجماهيرية الليبية في الوقت الحالي، وهي المنوط بها بشكل أساسي توصيل علوم القرآن 
الكريم إلى المتعلمين وغير المتعلمين على حد سواء، أما على المستوي الرسمي فيوجد 

تعليم ديني في مدارس التعليم األساسي والثانوي.
الديني  التعليم  في  متخصصة  جامعة  ليبيا  في  يوجد  ال  الجامعي  التعليم  مرحلة  وفي 
تنسب  وهي   ،1994 عام  أبوابها  فتحت  التي  اإلسالمية  للعلوم  األسمرية  جامعة  سوى 
ليبيا. في  اإلسالمية  المراكز  أهم  مؤسس  األسمري  السالم  عبد  إلى  اسمها   في 

جامعة  أول  كانت  التي  السنوسي  علي  بن  محمد  جامعة  محل  الجامعة  هذه  وحلت 
ثورة  بعد  فيما  السنوسي  جامعة  وعرفت   ،1960 عام  وأنشأت  ليبيا  في  إسالمية 
من  الجامعة  هذه  تحويل  تم  أنه  إال  المختار،  عمر  جامعة  باسم   1969 الفاتح 
بعد  الزراعية  العلوم  في  متخصصة  جامعة  إلى  الدينية  العلوم  تقدم  جامعة 
ليبيا. في  المحظورة  السنوسية  الحركة  لفكر  امتدادا  تكون  أن  من  تخوفا   الثورة 

وباإلضافة إلى جامعة األسمرية التي تضم 
عدة كليات متخصصة في الفقه والشريعة 
وأنشئت  وغيرها  الدين  وأصول  واللغة 
بشكل أساسي للطالب الليبيين توجد كلية 
الدعوة اإلسالمية التابعة للجمعية العالمية 
بشكل  أنشئت  التي  اإلسالمية  للدعوة 
من  الوافدين  المسلمين  للطالب  أساسي 

دول إسالمية ليس بها تعليم ديني.
عام  أنشئت  التي  الكلية  هذه  وتستقبل 

 
الحافظ  قيمة  وكانت  القرآن  بحفظة  اهتمت  ليبيا 
إجازة  على  يحصل  بحيث  الجامعة  خريج  عن  تقل  ال 
في  أولوية  له  أن  كما  الجامعة،  ــازة  إج تضاهي 

الوظائف.
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1974 طالبا من 63 دولة عربية وأجنبية؛ ما أعطاها طابعا عالميا، وهي تقوم على 
إعداد الدعاة علميا وتربويا، وتقدم لهم علوم الفقه والشريعة وأصول الدين واللغة 
العربية، وهدفها تخريج كوادر قادرة على نشر الصورة الصحيحة لإلسالم في ربوع العالم.

في تاريخ الجامعة األسمرية

األسمر  السالم  الشيخ عبد  زاوية  رحاب  اإلسالمية في  األسمرية  الجامعة  لم يكن ميالد 
الذي قامت به  الحضاري والعلمي  للدور  أو وليد الصدفة، وإنما تقديرا  اعتباطيا  بزليتن، 
هذه الزاوية في المجتمع الليبي، فمنذ ما يزيد عن خمسة قرون، وتحديداً في العقد الثاني 
لبناته  األسمر  السالم  عبد  الشيخ  وضع  م(،   1506 ـ  هـ   912( الهجري  العاشر  القرن  من 

األولى في صرح زاويته.
شهدت  عدة،  بسنوات  وقبله  الزاوية،  هذه  ميالد  شهد  الذي  القرن  هذا  أوائل  ففي 
طرابلس الغرب أحداثًا جسامًا، كان لها بالغ األثر في شتى مناحي الحياة، من هذه األحداث 
انفصالها عن دولة بني حفص بتونس، وتشكيلها حكمًا ذاتيًا خاصًا بها على رأسه شيٌخ من 
شيوخها. غير أنه لم يمض على هذا الوضع سوى عقد واحد من الزمن، حتى أخذت بعض 
القوى المحلية، ممن كان بيدهم عصب الحياة االقتصادية بالمدينة في التآمر على حياة 
هذا الشيخ، وقد استطاعت بالفعل أن تجعل لها حداً، وأن تأتي بشيخ آخر تبعه آخر وآخر، 

وهكذا اضطربت األمور.
وفي خضم هذه األحداث تعالت صيحات بعض قوى الغرب المتعصبة للمسيحية تنادي 
بضرورة احتالل طرابلس وغيرها من مدن الشمال اإلفريقي، واتخاذ هذه المدن قواعد 

تولى  الذي  اإلسالمي،  التوسع  لمواجهة 
العثمانيون قيادته وتوجيهه، األمر  األتراك 
يقوموا  أن  البصر  ذوي  على  أوجب  الذي 
بدورهم كاماًل حيال مجتمعهم وما يدبر له.

وكان من ذوي البصر هؤالء، الشيخ عبد 
في  وسيلته  أن  رأى  الذي  األسمر  السالم 
ذلك هي االتصال المباشر بأفراد المجتمع، 
يعين  هالذي  وحده  المباشر  فاالتصال 
بينهم،ثم  الروحية  الجذوة  إشعال  على 
تبصيرهم بما يدور حولهم، ويستهدفهم 
وحتى  ووطنهم،  ولغتهم  عقيدتهم  في 

يتسنى له ذلك، وبصورة أكثر جدوى وفاعلية، رأى لزامًا عليه أن يقوم بابتناء زاوية، تجمع 
بين العلم والتصوف، وتقدم كل الخدمات االجتماعية التي يحتاجها المجتمع.

به  تتمتع  لما  نظراً  الزاوية،  لهذه  مهداً  لتكون  زليتن؛  مدينة  على  اختياره  وقع  وقد 
الليبيين، هذا االحترام مبعثه ما وصفت به من أنها مأوى  من احترام في قلوب كثير من 
الصالحين وروضة العابدين، وما ضمته جنباتها من عشرات القباب، واألضرحة التي ابتنيت 

على قبور المرابطين في سبيل الدفاع عن اإلسالم والمسلمين.
جامعة  مؤسسها  وتصورها  أرادها  كما  حقيقة واقعة،  األسمر  زاوية  أصبحت  وهكذا 
علمية ـ إن جاز هذا التعبير ـ تكمل ذلك الفراغ الملموس في سلسلة الجامعات اإلسالمية 
المنتشرة، على طول الشمال اإلفريقي، بدءاً بجامع القرويين بفاس، ومروراً بجامع الزيتونة، 
بتونس وانتهاء بالجامع األزهر بمصر، وروضة من رياض الذكر، وموقعًا من مواقع الجهاد، 

يستنهض الهمم، وينبه إلى مكامن الخطر.

زليتن حاضنة األسمرية
الشيخ  زاوية  لدور  وحضاريًا  علميًا  امتداداً  اإلسالمية  األسمرية  الجامعة  كانت  هنا  من 
بناء صرح  الزمن، في  التي أسهمت خالل خمسة قرون من  الفيتوري  السالم األسمر  عبد 
العلم والمعرفة، وتبديد ظالم الجهل والتخلف في ربوع ليبيا، وفي أرجاء متعددة من العالم 
اإلسالمي، ونتيجة لحركة النموالتطور التي تشهدها ليبيا، تطورت هذه الزاوية إلى جامعة 

إسالمية لها شخصيتها االعتبارية في المجتمع اإلسالمي. 

تعد المنارات والكتاتيب والزاويا هي المركز األول لتحفيظ 
وتعليم القرآن الكريم في الجماهيرية الليبية في الوقت 
الحالي، وهي المنوط بها بشكل أساسي توصيل علوم 
القرآن الكريم إلى المتعلمين وغير المتعلمين على حد 

سواء.
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مرات  سبع  دولة،   86 من  األول  المركز  على  ليبيا  حصلت 
في مسابقة دبي الدولية لحفظة القرآن التي تنظم كل 

سنة في رمضان.

في  المهمة  الساحلية  المدن  إحدى  زليتن،  مدينة  في  األسمرية  الجامعة  وتقع 
يطالعها  المتوسط،  األبيض  للبحر  الجنوبي  الشاطئ  على  المدينة  تربض  ليبيا، 
البحر األبيض المتوسط من الشمال بساحل ُيقّدر بأكثر من )50( كم، وتجاورها من الشرق 
مدينة  عن  وتبعد  وليد،  بني  منطقة  إلى  كم   )60( بعمق  جنوبًا  وتمتّد  مصراتة،  مدينة 

طرابلس غربَا بـ )158( كم، وتبلغ مساحتها حوالي )2470( كم 2.
الساحلي،  الطريق  على  تقع  إذ  كبيرة،  اقتصادية  بأهمية  جغرافيًا  موقع زليتن   ويتميز 
العربي، وهطريق  المغرب  الذي يربط مدينة اإلسكندرية بمدن  الرئيس  القوافل  طريق 
الحج القديم، أّرخ لها من العرب الرّحالة الحسن بن محمد الوزان المعروف بليون األفريقي 
)ت بعد 957 هـ( وقال: إنها تشتهر بزراعة النخيل، وإن أهلها أصحاب تجارة مع المصريين 
بالريف  تربطها  التي  الطرق  شبكة  خالل  من  حديثَا،  أهميتها  ازدادت  وقد  والصقليين. 
ومختلف المناطق المجاورة، فضاَل عن كونها تحتوي ميناَء بحريَا يستقبل البضائع التجارية 
والزراعية.  وكان للعامل الديني أثٌر بارز في تطور واقع المدينة ومخططاتها، فكثرة الزوايا 
البالد  أنحاء  جميع  من  الناس  يأتيها  التي  األضرحة  وتعدد  العلم،  طالب  يقصدها  التي 
االستقرار،  على  شّجع  الفيتوري،  األسمر  السالم  عبد  الشيخ  مقام  أشهرها  ومن  وخارجها، 
المساجد  ُشّيدت  حيث  وتوسعها  نمالمدينة  في  وأسهم  والزراعة،  التجارة  في  والعمل 

والفنادق، وأقيمت األسواق خدمة للزوار والمسافرين. 
وقد تطورت المدينة كذلك، بفعل النمالطبيعي لعدد سكانها، ورافق ذلك توّسع األعمال 
التجارية فيها، وامتداد العمران إلى أطرافها، فغدت مدينة حديثة، تشتمل على الخدمات 

الالئقة بإرثها الحضاري العريق.

ولّي الشعب

والمختصين  الباحثين  من  عدد  اهتم 
ودوره  األسمر  شخصية  حول  بالبحث 
ويعد  واالجتماعي،  والتربوي  التعليمي 
كتاب  وإيجاًزا،  وضوًحا  الدراسات  أكثر  من 
في  وأفكاره  آراؤه  األسمر.  السالم  »عبد 
ميزان الشريعة اإلسالمية« للدكتور محمد 
بكلية  األستاذ  الغرياني  عزالدين  محمد 

تناولت هذا األمر عدة رسائل علمية، منها رسالة دكتوراة قدمت  الدعوة اإلسالمية، كما 
في  دكتوراة  ورسالة  األزهر،  جامعة  في  الدين  أصول  بكلية  الماضي  القرن  سبعينيات  في 

تسعينيات القرن الماضي أعدها في المغرب الدكتور الليبي مصطفى رابعة.
ودعاة  علماء  أهم  من  الحسني،  اإلدريسي  الفيتوري  سليم  بن  األسمر  السالم  عبد  يعد 
السنة  أهل  عقيدة  في  وعالم  المالكية  فقهاء  فهمن  الهجري،  العاشر  القرن  في  اإلسالم 
ركائز  أهم  وأحد  التصوف.  أئمة  منهج  على  والسلوك  التربية  مشائخ  أبرز  ومن  الجماعة، 

الحركة العلمية والدعوية في المغرب اإلسالمي.
الشخصيات اإلسالمية شعبيًة في  أكثر  الليبي قاطبة. فهو  القطر  أولياء  وهو من أشهر 
انتهت  مؤلفاته  أكثر  أن  إال  التأليف  غزير  كان  الشعب(.  ب)ولّي  البعض  لّقبه  ولهذا  ليبيا 
إلى الضياع حينما نهبت زاويته في فتنة مقتل ابنه عمران سنة 995 هجريا. وعندما يقال 
السالم األسمر،  الشيخ عبد  زيادة تعريف فالمقصود هنا هو  السالم( بدون  )سيدي عبد 
ولفظ )سيدي( يطلق في بعض مناطق غرب ليبيا على األب وفي شرق ليبيا على العم، وقد 
جرت عادة أهل بالد المغرب اإلسالمي على إطالق لفظ )سيدي( على العلماء والصالحين 
خاصًة إذا كانوا ينتسبون إلى آل البيت، احترامًا وتقديراً ومودًة لهؤالء العلماء والصالحين، 
وتعبيراً عن روح األبّوة تجاههم، تطبيقًا لتعاليم اإلسالم بتوقير العلماء والصالحين وإظهار 

المودة آلل البيت النبوي.
وقد تضّمن منهجه الدعوي واإلصالحي االهتمام بمختلف طبقات المجتمع ولم ينحصر 
في الطبقة المتعلمة، األمر الذي جعله قائداً روحيًا وبمثابة حجر زاوية لرسوخ اإلسالم في 
المغرب اإلسالمي، وبعد مضي خمسة قرون على وفاته فإن أثره ال يزال واضحًا ومؤثراً على 

الصعيدين العلمي واالجتماعي .



11 الخميس  19  يوليو 2018             العدد: 37 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

مهما 

،،

أي دور للمتصّوفة
في معركة

التحرير الوطني الليبية 
رامي التلغ

الطريقة السنوسية إحدى طرق ثالث لإلصالح اإلسالمي ظهَرت في القرن الثالث عشر الهجري؛ وهي 
ليبيا  في  السنوسيَّة  والدعوة  السودان،  في  المهدية  والدَّعوة  العربية،  الجزيرة  في  السلفية  الدَّعوة 
كر اإلسالمي والتجديد اإلصالحي لألمَّة.

ِ

والجزائر، وكان للدعوات الثالث أثٌر كبير وواضح على حركة الف

؟



12 الخميس  19  يوليو 2018             العدد: 37 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

حين أغار اإليطاليون فى نهاية سنة ١9١١ على ليبيا حملت 
الحركة السنوسية راية المقاومة أكثر من ثلث قرن.

الحسني  الخطابي  السنوسي  علي  بن  محمد  السيد  هو  السنوسيَّة  الطريقة  صاحب 
اإلدريسي من ساللة الملوك األدارسة، الذين أسَّسوا الدولة اإلدريسيَّة بالمغرب سنة 172 
فَنشأ نشأة صالحة،  بيت علم وفضل؛  1787م في  بالجزائر سنة  ببلدة مستغانم  ُولد  هـ، 
بالَد  فزار  والترحال،  التنقُّل  في  السنوسي  وتعمَّق  كبيًرا،  تأثًُّرا  بالصوفيَّة  متأثرة  ولكنَّها 
المغرب العربي كله ثمَّ مصر، والتقى شيوَخ األزهر وأئمة المذاهب، ثمَّ زار الحجاز وحجَّ البيت، 
وبالحجاز تبلوَرت أفكاره ووضع أسَس طريقته التي جمع فيها بين الصوفيَّة والسلفيَّة، والتي 
على  الخروج  مظاهر  لكلِّ  والتصدِّي  لألمَّة،  واالجتماعي  الديني  اإلصالح  كرة 

ِ

ف على  تقوم 
الدين؛ وذلك ببساطة ويسر. وحين أغار االيطاليون فى نهاية سنة 1911 على ليبيا حملت 
المعارك ضراوة وخاصة  أكثر من ثلث قرن، وقادت أشد  المقاومة  راية  السنوسية  الحركة 

النصف الشرقي لليبيا وإقليم برقة.
وقد عرفت الحركة السنوسية منذ بدء نشأتها حتى نهايتها أربعة زعماء وقادة مصلحين 
بن  محمد  االمام  الطريقة  مؤسس  هم:  تعاليمها  ونشروا  أمورها  وسيروا  حركتها  كونوا 
كان  فقد  الرابع  أما  الشريف  احمد  والسيد  المهدي  محمد  السيد  وابنه  السنوسي  على 
الثالث:  ليبيا  أقاليم  وبجهوده  يديه  على  توحدت  الذي  السنوسي  ادريس  محمد  السيد 

بقيادته  واستقلت  وفزان،  وطرابلس  برقة 
مملكة  أول  وأصبحت  ليبيا،  الحكيمة 
ومشروع  سيادة  ذات  عصرية  دستورية 

حضاري وتنموي فى تاريخ هذه األرض.
ايميري  مارسيل  الفرنسي  المؤرخ  يقول 
شمال  في  وقعت  التي  الثورات  معظم  »إن 
وآوائل  الثامن  القرن  نهاية  خالل  أفريقيا 
القرن التاسع عشر كانت قد أعدت ونظمت 
الصوفية.«  الطرق  وفكر  بوحي  ونفذت 
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الحركة  قادتها  التي  تلك   ، هي  األول  المقام  في  الثورات  بهذه  الفرنسي  المؤرخ  ويعني 
الي   « القادرية   « والطريقة  السنوسي  على  بن  محمد  االمام  وقادها  بعثها  التي  السنوسية 

تزعمها األمير عبد القادر الجزائري.
به  نهضت  التي  االستعمار،  مقاومة  فى  الخطير  الدور  جانب  إلى  أنه  مؤرخون  ويذهب 
غرب  في   ، الهجري  عشر  الثالث  القرن  من  األول  النصف  فى  تأسست  أن  منذ  السنوسية 
وآواسط أفريقيا ، فقد ترك السنوسيون أثرا واضحا في تسيير حكومة البالد الداخلية فى 
ليبيا جعل الدولة العثمانية تعتمد عليهم اعتمادا أساسيا عند التصدي للغزو االستعمار 

االيطالي.
التحرير  وحركات  المعاصرة  الدينية  الحروب  تاريخ  األمة  ذاكرة  سلسلة  إلى  بالعودة 
مشروعة  طريقًة  السنوسية  الطريقَة  اعتبرت  العثمانية  الدولة  فإن  بالقاهرة،  اإلسالمية 
ورسميَّة، واعترَفت بها، وعندما خرجت من ليبيا سلََّمتها مقاليد الحكم؛ فقاد أحمد شريف 
السنوسي زعيم السنوسيين حركَة الجهاد اإلسالمي ضد االحتالل الطلياني في طرابلس 
وبرقة وفزان، وشهَدت منطقة الساحل معارك ضارية، أشدها وأشهرها َمعركة الجمعة 16 
مايو 1913م، وقد باشر فيها أحمد شريف القتاَل بنفسه، وأرغم الطلياَن على االرتداد إلى 
ثمَّ  السنوسيين،  معقل  األخضر  الجبل  اقتحام  في  الطليان  محاولة  وفشَلت  )درنة(،  مدينة 
حاول الصليبيون الطليان احتالَل واحة مرزوق بفزان، ولكنهم أُجبروا على التراجع وانحصروا 

في الساحل.
ألمانيا،  جانب  إلى  الحرَب  العثمانيَُّة  الدولة  ودخلت  األولى،  العالمية  الحرب  فاندلَعت 
على حين انحازت إيطاليا إلى جانب الحلفاء، فأرسَلت الدولة العثمانية عدََّة قادة لمساعدة 
الليبيين في َحربهم ضد الطليان، وحقَّق الليبيُّون انتصارات مهمة على الطَّليان، حتى إنَّ 

الليبيين قد حاَولوا الهجوَم على اإلنجليز في 
مصر، ولكنَّهم فشلوا، وتنازل أحمد شريف 
إدريس،  محمد  عمه  ابن  إلى  الزعامة  عن 
الذي قاد السنوسيين لعدَّة انتصارات على 

الطليان.
إذ أجبرت هذه الهزائم المتتالية الطلياَن 
زعيم  إدريس  محمد  مع  اتفاقيَّة  إبرام  على 
على  بحكمه  فيها  له  اعترفوا  السنوسيين، 
باحترام  تعهَّدوا  كما  الداخليَّة،  المناطق 

 
البالد  حكومة  تسيير  في  واضحا  أثرا  السنوسيون  ترك 
عليهم  تعتمد  العثمانية  الدولة  جعل  ليبيا  فى  الداخلية 

اعتمادا أساسيا عند التصدي للغزو االستعمار اإليطالي.
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إذ  السنوسيَّة، ولكنهم سرعان ما َنقضوا هذه االتفاقية؛  للزوايا  التعرُّض  اإلسالم، وعدم 
إلَّا اللتقاط األنفاس، وَحْشد القوات، وانتظاًرا لإلمدادات، وبالفعل  اتَّضح أنهم ما عقدوها 
لم  ولكنهم   ،1923 سبتمبر  في  احتالَلها  وأعادوا  طرابلس  على  َغفيرة  بأعداد  هجموا 
َيستطيعوا احتالَل الجبل األخضر بسَبب المقاومة الهائلة التي أبداها السنوسيون بقيادة 

عمر المختار؛ وذلك سنة 1923.
زوايا  وأدت  األدوار  حركة  بتنظيم  األخضر  الجبل  منطقة  في  السنوسية  الطريقة  قامت 
الحركة الدور المنوط بها في التعبئة والتوجيه المعنوي وقيادة معارك الجهاد حالة أحمد 
من  الديك  أحمد  محمود  المؤرخ  يقول  و  وغيرهم.  بورحيل  يوسف  المختار،  ،عمر  الشريف 
خالل البحث في الطرق الصوفية السابقة نالحظ أن مصطلح النصر أو االستشهاد سيطر 

في  الصوفية  الحركات  قيادات  كل  على 
قيادتها  وتقدم  االستعماري  الغزو  مواجهة 

الصفوف.
عصر  في  الصوفية  الطرق  أدت  قد  و 
سائداً  كان  الذي  الفراغ  سد  االستعمار 
نتيجة الجهل المنتشر بين العامة ومارست 
من  يحميهم  الذي  السياج  الطرق  تلك 
األفكار الثقافية الغربية التي حاولت اختراق 
المقاومة  خطاب  مثل  إذ  العقائدي.  الصرح 
الصوفية   الطرق  مارسته  الذي  )الجهاد(  
مثل لدى الشعوب العربية االسالمية عاماًل 
أساسيًا في التعبئة الجماعية من أجل البناء 
والتجديد وتجاوز قابلية االستعمار وثقافته. 
واتضح من خالل البحث بأن الطرق الصوفية 
ألول  الذهن  إليه  ينصرف  ما  فقط  ليست 
والعزوف  والتقشف  والعزلة  الزهد  وهلة 
فاعاًل  عنصرا  كانت  بل  الدنيا،  مطالب  عن 

وايجابيًا في إدارة دفة الحياة.

مصطلح النصر أو االستشهاد سيطر على كل قيادات 
االستعماري  الغزو  مواجهة  في  الصوفية  الحركات 

وتقدم قيادتها الصفوف.

يجري  كان  بما  الصوفية  الطرق  شيوخ  المام  يتضح 
مختلفة  بلدان  وفي  عصرهم  في  أحداث  من  حولهم 

من العالم اإلسالمي.
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،،

جغرافية المكان 
والطريقة

شريف الزيتوني

ال اتفاق حول مفهوم موّحد للتّصوف، وليس هناك اتفاق بين الدارسين حول نسبته لدين معّين، حيث يعتبره 
كثيرون حالة فردّية من التعّبد أو التصّور الحياتي موجودة في كل الديانات ولدى كل الشعوب، وقد نسبت له 
فلسفات خاصة وكتبت عنه مؤلفات عديدة. لكنه في كل األحوال عند المسلمين نوع من التدّين الخاص الذي 
اختلفت حوله المواقف واختارت بعض التيارات المتشددة أن تصنفه ضمن الممارسات الخارجة عن اإلسالم 
الواجب مواجهتها، وعلى ذلك األساس بقيت النظرة نحو »معتنقيه« في تاريخنا اإلسالمي، في عمومه، سلبية 

رغم أنه أقرب إلى الحالة الروحانية والعاطفية الرافضة للعنف والقائمة على الزهد واإلفراط في العبادة.

لمحة عن الصوفية في ليبيا
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كثيرون يعتبرون التصوف حالة فرديّة من التعبّد أو التصّور 
الشعوب،  كل  ولدى  الديانات  كل  في  موجودة  الحياتي 
مؤلفات  حوله  وكتبت  خاصة  فلسفات  له  نسبت  وقد 

عديدة.

بعض  حسب  ظهوره  منذ  واحدة  بمدرسة  أو  بمكان  يتحّدد  لم  اإلسالم  في  التصّوف 
الظاهرة  عرفت  اإلسالمي  العالم  في  المناطق  كل  الهجري.  الثالث  القرن  في  المصادر 
ومّرت عليها مختلف المدارس منذ كانت في ممارستها الفردية األولى إلى لحظة تشكل ما 
يعرف بالمدارس الصوفية وهي كثيرة، وليبيا من بين الدول التي عرفت الظاهرة بشكل 
السابع  القرن  خالل  كان  البالد  في  األول  ظهورها  أن  المصادر  بعض  تذكر  حيث  مبّكر، 
الهجري أين ساهم القرب الجغرافي من تونس في انتشار التّصوف على الطريقة الشاذلية 
نسبة إلى الفقيه إبي الحسن الشاذلي صاحب المقام الراسخ إلى اليوم في قلب العاصمة 

التونسية تخليدا لذكراه وتأثرا بطريقته ثم كان االنتشار التدريجي لبقية الطرق.
التصّوف في ليبيا جغرافيتان؛ جغرافية مكانية أين انتشر في مناطق البالد دون استثناء، 

وجغرافية طرقية حيث عرفت البالد أغلب الطرق وهي عديدة ومتداخلة وغير منضبطة.
جغرافية المكان: التصوف وانتشاره في ليبيا

من يتحّدث عن التصّوف في ليبيا، بالتأكيد سيتذكر مدينة زليتن، منطقة أشهر شيوخ 
الصوفية في العالم اإلسالمي عبد السالم األسمر الذي عاش في القرن التاسع الهجري، 
المناهج  أغلب  لتعّلم  جامعة  الماضي  القرن  تسعينات  في  فيها  أسست  رمزيتها  وبفضل 
واألجانب  الليبيين  من  للكثير  مزارا  المدينة  كانت  األسمرية.  الجامعة  سميت  الدينية 

وقد  الصوفية.  بالطرق  روحيا  المرتبطين 
أخطر  إلى   2013 في  الجامعة  تعّرضت 
اإلرهابية  التنظيمات  طرف  من  هجوم 
للدين  الخاصة  رؤيته  فرض  بهدف 

والمجتمع.
أضرحة  على  تحتوي  أيضا  طرابلس 
الشيخ  زاوية  أشهرها  للصوفّية،  معروفة 
كبير  عدد  يزورها  التي  الشعاب  عبدالله 
إلى  تأسيسها  ويعود  طرابلس  سكان  من 
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مبّكر،  بشكل  الظاهرة  عرفت  التي  الدول  بين  من  ليبيا 
حيث تذكر بعض المصادر أن ظهورها األول في البالد كان 
الجغرافي  القرب  ساهم  أين  الهجري  السابع  القرن  خالل 
الشاذلية  الطريقة  على  التّصوف  انتشار  في  تونس  من 
المقام  صاحب  الشاذلي  الحسن  إبي  الفقيه  إلى  نسبة 
تخليدا  التونسية  العاصمة  قلب  في  اليوم  إلى  الراسخ 
لبقية  التدريجي  االنتشار  مان  ثم  بطريقته  وتأثرا  ذكراه 

الطرق.

1200 عام خلت، وهي من الزوايا التي تعّرضت للتحطيم من طرف المجموعات المتطرفة 
التي تعتبر  2011. وتوجد قرب طرابلس أيضا زاوية الشيخ محمد األندلسي  العام  بعد 
من أقدم الزوايا ويعود تأسيسها إلى سنة 870 هجريا. كما هناك زاوية الصحابي المنيذر 

وهي  الرسول  بحالق  المعروف  األفريقي 
ذات رمزية هامة. باإلضافة إلى زوايا أخرى 

في مختلف مناطق طرابلس.
الزوايا،  من  عدد  فيه  أيضا  البالد  جنوب 
وفي الوقت الذي انتشر المد الصوفي في 
محطة  أيضا  الليبي  الجنوب  كان  إفريقيا 
الدعوة  نشر  أشكال  من  كشكل  هامة 
في  لإلسالم  الكبرى  الدعوة  مع  المتزامنة 
المعروفة  الزوايا  بين  ومن  المناطق.  تلك 
حامد  الشيخ  زاوية  توجد  ليبيا  جنوب  في 
بعض  تقول  التي  بسبها  الحضيري 
عام.   500 حوالي  إلى  تعود  أنها  المصادر 
يعتقد  شخص  هو  الحضيري  والشيخ 
الناس  مازال  بئر  وله  بركته  في  الناس 

يعرفونها إلى اليوم.
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الشرق الليبي ووسطه بدورهما حافالن بالمنارات الصوفية مختلفة الطرق، حيث 
توجد زوايا بسرت ودرنة وببنغازي والبيضاء والجغبوب غالبيتها سنوسية الطريقة، 
وكلها تعتبر مدارس الستقبال الناس أساسا من أجل تحفيظ القرآن لكن أيضا من أجل 
االحتفال  أو  الخاصة  الدروس  بعض  تلقي  خالل  من  للطريقة  الوالء  عادة  على  الحفاظ 

بمناسبات دينية وفق رؤيتهم.

جغرافية الطرق الصوفية في ليبيا

بالنسبة إلى الليبيين في العصر الحديث بالتأكيد تبقى الطريقتان السنوسية والسالمية 
لليبيا بعد  أول حاكم  السنوسي  إدريس  بالملك  المعروفتان عندهم، الرتباط األولى  هما 
االستقالل عن إيطاليا وللصورة المرسومة عند الليبيين بأنها كانت حركة تحرر ومقاومة 
ليبيا  في  ظهورها  المختار.  عمر  المجاهدين  شيخ  رموزها  أبرز  ومن  اإليطاليين  وجه  في 
الشيخ محمد بن علي السنوسي ويعود أصلها  التاسع عشر عبر  القرن  كان في منتصف 

إلى ساللة األدارسة بالمغرب األقصى وهي 
بالشيخ  الثانية  والرتباط  دين.  علم  ساللة 
المتصوفة  أشهر  أحد  األسمر  عبدالسالم 
الليبيون  ومازال  إفريقيا  شمال  في 
إلى  طقوسها  على  يحافظون  والتونسيون 

اليوم في مختلف المناسبات.
مختلفة  صوفية  طرقا  ليبيا  عرفت  لكن 
في  الزروقية  ظهور  المصادر  تذكر  حيث 
مصراتة في القرن التاسع عبر الشيخ أحمد 
بعض  أجيال  توارثت  وقد  البرنسي  زروق 
مازالت  التي  األدعية  بينها  من  عاداتها 
إلى  الدينية  الجلسات  بعض  في  تذكر 
باسمها  زوايا  وجود  عدم  رغم  وهي  اليوم 
لكن لها مريدوها الذين مازالوا أوفياء لها.
والعيساوية  الشاذلية  الطرق  وهناك 
وهي  والتيجانية  والقادرية  والعروسية 
على  بل  فحسب،  ليبيا  في  ليس  منتشرة 
حدود  إلى  المغرب  من  المنطقة  كامل 
وزواياها  أتباعها  ولها  ومصر  السودان 
ميزاتها  مريد  كل  يعرف  التي  الخاصة 
التي  وأدعيتها  إليها  الدخول  وشروط 
محمد  النبي  عهد  إلى  طرف  كل  ينسبها 

صّلى الله عليه وسّلم.
كما توجد أيضا الزوايا الشعبية ذات نوع من التصّوف التقليدي غير الخاضع ألي أساس 
علمي وهي أقرب إلى العيساوية في لحظات تخّمرها، وهي عبارة عن زوايا يزورها البسطاء 
من الناس بشكل سنوي أو أسبوعي أين تقام والئم لولي صالح يعتقد الناس أن لديه بركة 
يمكن أن تحدد مصائرهم وتشفيهم من األمراض وهي زوايا منتشرة على كامل التراب 
الليبي إلى حدود التراب التونسي أين توجد مزارات سنوية مشتركة يحضرها الزوار من 

البلدين.
للعالم  ليبيا لم تكن استثناء في عالقة بانتشار الصوفية كحالة روحانية ورؤية فلسفية 
أشكال  بانتشار  مقترنا  كان  فيها  اإلسالم  انتشار  منطقة  من  جزءا  كانت  فالبالد  ولله، 
مختلفة من التّدين، لكن هذه الرؤية الروحانية المختلفة أصبحت مهددة في ظل الوضع 
2011 بصعود تيارات متطّرفة إلى واجهة الصراع اختارت أن تشّن  العربي الجديد بعد 
حملتها على ما تسّميه البدع فكانت معادية لكل أشكال االختالف حتى من داخل المنظومة 
الدينية، لهذه كانت الزوايا والمزارات هدفا لتلك الجماعات بالتحطيم والحرق دون أدنى 

مراعاة لقيمته الروحية والثقافية لدى الناس.

أين  مكانية  جغرافية  جغرافيتان؛  ليبيا  في  التصّوف 
انتشر في مناطق البالد دون استثناء، وجغرافية طرقية 
حيث عرفت البالد أغلب الطرق وهي عديدة ومتداخلة 

وغير منضبطة.

في  مهددة  أصبحت  مختلفة  روحانية  كرؤية  التصوف 
تيارات  بصعود   2011 بعد  الجديد  العربي  الوضع  ظل 
حملتها  تشّن  أن  اختارت  الصراع  واجهة  إلى  متطرّفة 
أشكال  لكل  معادية  فكانت  البدع  تسّميه  ما  على 

االختالف حتى من داخل المنظومة الدينية.

http://alwasat.ly/news/art-culture/83492
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هل يكون
طــوق النجــاة

مـن طـوفـان اإلرهــاب

حسين مفتاح

ال يتفق المؤرخون على تاريخ محدد لدخول التصوف إلى ليبيا، إال أن الطريقة الشاذلية ُوّثقت في ليبيا في 
مؤسسها  إلى  تعود  وهي  ليبيا،  في  الطرائقي  التصوف  يعرف  ما  تواجد  على  دليل  أول  وتعد  السابع،  القرن 
أبوالحسن الشاذلي، المتوفى في سنة 656 هجريا. وبعد الطريقة الشاذلية ظهرت طرق كثيرة يعد بعضها 

امتدادا طبيعيا لها، إذا كان مؤسسوها من مريدي الشاذلية، وتتفق جميعها في أصولها السنية.

التصوف في ليبيا..

؟

،،
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أثرت طبيعة الحياة في ليبيا على نمط وأسلوب الطرق الصوفية، بل وحكمت بطبيعتها 
أوساط  بين  يتغلغل  لم  الذي  الفلسفي  التصوف  وتراجع  الطرائقي،  التصوف  انتشار  في 
اإلشعاع  مراكز  عن  المنقطعة  البسيطة،  الحضرية  الطبيعة  ذات  البشرية  التجمعات 
الحضاري، عالوة على هجرة المفكرين والعلماء بحثا عن العلم في مراكز الحضارة العربية 
واإلسالمية في الشرق والغرب، سواء كان باالتجاه شرقا صوب مصر وبالد الشام، أو غربا 

في تونس أو بالد المغرب.
المحيط  المجتمع  أصبغت  حتى  وبروز  تألق  مراحل  ليبيا  في  التصوف  حركة  وشهدت 
بطابعها، إذ كان شيوخ ومؤسسو الطرق بمثابة قادة مجتمع، ليس لمريديهم فحسب بل 
بأن  البعض  يعتقد  وما  هيبة،  من  يلفهم  وما  وقار،  من  يمثلون  كانوا  بما  السيما  للجميع 
لهم من الكرامات والقدرات االستثنائية، خاصة في ظل المستوى التعليمي البسيط الذي 
ربط الكثير من القصص الخيالية واألساطير بالشيوخ، ورواد الزوايا الصوفية، التي انتشرت 
لتغطي معظم المراكز الحضرية في المدن والقرى والواحات، وكان بعضها يهتم بتحفيظ 
األعياد  في  الدينية  المناسبات  وإحياء  الديني،  واإلنشاد  األذكار  جانب  إلى  الكريم،  القرآن 

والمولد النبوي الشريف، وغيرها من المناسبات.
ويرى مؤرخون أن الفضل يعود للزوايا الصوفية وروادها في الحفاظ على اإلسالم وانتشاره 
إلى غيرها من البلدان السيما دول الجوار األفريقي، التي كان للطرق الصوفية الدور األبرز 

خاصة  االسالمي،  للدين  أهلها  اعتناق  في 
وأن الفتوحات االسالمية التي أرسلها الخلفاء 
الراشدون ومن خلفهم من أمراء المؤمنين 
إال  الصحراء،  وراء  ما  بالد  تستهدف  لم 
يتنقلون  كانوا  الذين  الصوفية  شيوخ  أن 
تلك  »فتح«  من  تمكنوا  التجار  قوافل  ضمن 
وكان  الجيوش،  إلى  الحاجة  دون  البالد 
للمنهج الصوفي »المسالم« الدور األبرز في 
شواهد  تزال  وال  االسالمي،  الدين  اعتناق 
في  اليوم  إلى  ماثلة  الصوفية  الزوايا  وآثار 
األفريقية، وطقوسها  الحواضر  العديد من 
تمارس إلى يومنا هذا في العديد من دول 

الطرق  وأسلوب  نمط  على  ليبيا  في  الحياة  طبيعة  أثرت 
التصوف  انتشار  في  بطبيعتها  وحكمت  بل  الصوفية، 
يتغلغل  لم  الذي  الفلسفي  التصوف  وتراجع  الطرائقي، 
الحضرية  الطبيعة  ذات  البشرية  التجمعات  أوساط  بين 

البسيطة.
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الساحل األفريقي وجنوب الصحراء الكبرى. وإذا كانت فكرة الصوفية في ليبيا فكرة وافدة 
في بدايتها إال أنها سرعان ما انتشرت وظهرت طرق صوفية أصحابها ليبيين، وتعددت 

كما ونوعا وتوزعت جغرافيا وفقا ألنتشار المراكز الحضرية في البالد، وتعد من أهمها:

الطريقة الزروقية
وتعود تسميتها إلى الشيخ أحمد زروق البرنسي أحد فقهاء المالكية في القرن التاسع، في 
بالوظيفة  عرفت  والتي  بها  الخاصة  اإلنشاد  طرق  عنها  وعرفت  بمصراتة  الزروق  منطقة 
متنوعة  بأسماء  أخرى  طرق  عنها  وتتفرع  النبوية،  األحاديث  على  تعتمد  التي  الزروقية، 
كالراشدية والمدنية والدرقاوية، وقد لعبت هذه الزاوية دوراً كبيراً في نشر الوعي الديني، 
أمثال  من  المشاهير  العلماء  من  جملة  بها  ودّرس  القرآن  وتحفيظ  الجهاد،  على  والحث 

شمس الدين اللقاني، وكريم الدين البرموني والشيخ ارحومة الصاري.

الطريقة العروسية
العالم  أبي  من  اسمها  األخرى  هي  واتخذت 

اتباع  أبرز  ومن  عروس،  بن  أحمد  العباسي 
األسمر  عبدالسالم  الشيخ  الطريقة  هذه 
األدريسي أحد كبار متصوفة القرن العاشر، 
المغرب  بالد  من  باآلالف  كانوا  أتباع  وله 
ليبيا  في  إال  العربية،  الجزيرة  وشبه  ومصر 
التي  الشعبية  الطرق  من  تعد  وتونس 

ينخرط في صفوفها عامة الشعب.

الطريقة المدنية

المدني،  ظافر  حسن  محمد  للشيخ  نسبة 
إلى  جاء  ثم  المنورة،  بالمدينة  المولود 

حتى  وبروز  تألق  مراحل  ليبيا  في  التصوف  حركة  شهدت 
شيوخ  كان  إذا  بطابعها،  المحيط  المجتمع  اصبغت 
لمريديهم  ليس  مجتمع،  قادة  بمثابة  الطرق  ومؤسسو 
فحسب بل للجميع السيما بما كانوا يمثلون من وقار، وما 

يلفهم من هيبة.
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المغرب وقابل الشيخ العربي الدرقاوي وصار أحد أتباعه ثم عاد إلى المدينة خليفًة 
عدة  في  المدنية  الطريقة  زوايا  وتنتشر  بها،  ودفن  مصراتة  استوطن  ثم  عنه، 
الواحدة  المدينة  الواحدة، أي ال يجوز أن تكون في  المدينة  أنها ال تتعدد في  مناطق، إال 

أكثر من زاوية لها.

الطريقة القادرية

نسبة للشيخ عبد القادر الجيالني أحد متصوفة القرن الخامس، وهو من أشهر متصوفة 
دوراً  ولعبت  العالم،  أنحاء  جميع  في  القادرية  الطريقة  انتشرت  وقد  اإلطالق،  على  اإلسالم 
في  الطريقة  هذه  وتنتشر  وأفريقيا،  آسيا  في  االستعمار  ومحاربة  اإلسالم،  نشر  في  كبيرا 
مناطق  أخيرا في  انتشروا  كان مريدوها  وإن  وما حولها،  ليبيا، في طرابلس  مناطق غرب 

الشرق الليبي.

الطريقة التيجانية

نسبة ألبي العباس أحمد بن محمد المختار التيجاني وكانت مدينة فاس المركز األول لهذه 
الطريقة ومن أشهر أتباعها عمر بن سعيد 
لإلسالم  بنشره  وعرف  السنغالي  الفوتي 
ويقدر  الفرنسيين  ومحاربة  أفريقيا  في 
أتباعها في نيجريا كما يقول علي بن  عدد 
محمد الدخيل بعشرة ماليين، دخلت هذه 
الطريقة إلى ليبيا منذ زمن قريب، وأصبحت 

لها زوايا في بنغازي وطرابلس ودرنة.

الطريقة العيساوية

الفهري  عيسى  بن  محمد  إلى  وترجع 
الطريقة  إلى  بأصولها  وترجع  السفياني، 
عن  يرويها  فهو  الجزولية  العيساوية 
ليبيا  في  رواجًا  ولها  الحارثي،  الشيخ 
أن  إال  العروسية،  الطريقة  تنافس  جعلها 
ممارساتهم  ببعض  عرفوا  أتباعها  بعض 
أصحاب  من  بأنهم  كالظهور  االستثنائية 
األمر  عنيفة،  بأعمال  والقيام  الخوارق، 
بعض  من  استهجان  محل  جعلها  الذي 
اتباع  وينتشر  للشرع،  لمخالفتها  الفقهاء 

هذه الطريقة في عدة مناطق من ليبيا، وتشترك مع الطريقة العروسية في بعض األوراد 
ومصادر اإلنشاد.

الطريقة السنوسية

الجزائر أحد  القادم من  وجاء اسمها نسبة للشيخ محمد بن على السنوسي المستغانمي 
ليبيا،  الوعي الديني في شرق  كبار علماء اإلسالم في عصره، وإليها يعود الفضل في بث 
ومن  االستعمار،  ومحاربة  النصارى،  بمقارعة  أتباعها  قام  وقد  أفريقيا،  في  اإلسالم  ونشر 

أشهر قادتها السيد أحمد الشريف المجاهد المعروف الذي قاوم الغزو اإليطالي.

الطريقة الرفاعية

للسنة،  اتباعه  المؤرخين بشدة  بين  الذي عرف  الرفاعي،  أحمد  الشيخ  وتتخذ اسمها من 
ليبيا من  العالم اإلسالمي كافة، وتعد  المخلوقات، وانتشرت طريقته في  والتواضع لسائر 
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يقدره بعض  إذ  إليها جاء متأخرا نسبيا  أن دخولها  إال  الطريقة  التي دخلتها هذه  الدول 
المؤرخين بما ال يتجاوز المئتين سنة.

وبالنظر النتشارها وغيرها في مختلف المدن والمناطق الليبية، وقيادتها للمجتمع الذي 
كان يمثل فيه شيوخ هذه الطرق، قيادات حقيقية للمجتمع ليس فيما يتعلق بالدين فقط 
بل يتجاوز ذلك لمناحي الحياة كافة، فهم من كانت تتم استشارتهم في تقرير مصير األمة، 
وهم من قادوا حركات المقاومة، والجهاد، عالوة على دورهم في نشر وتيسير فهم تعاليم 

التشدد  عن  البعيد  الوسطي  اإلسالم 
التي  المجتمعات  جعل  ما  وهو  والغلو، 
أمنا واستقرارا  أكثر  الصوفية  فيها  تسيطر 
التيارات  فيها  تسيطر  كانت  التي  تلك  من 

الدينية المتشددة.
الصوفي  المنهج  أن  العلماء  ويرى بعض 
الكثير  معالجة  في  عليه  يعول  أن  يمكن 
الدين  إلى استغالل  أدت  التي  الظواهر  من 
اإلسالمي لخلق وظهور الجماعات المتطرفة 
الدين،  باسم  واإلرهاب  القتل  تمارس  التي 
ويقول الدكتور محمد الشحومى اإلدريسى 
رئيس المجلس األعلى للتصوف اإلسالمى، 
في حوار صحفي إن الهدف من إنشاء اتحاد 
عالمي للتصوف بمثابة خط دفاع لمواجهة 
خالل  استطاعت  التي  السلفية  التيارات 
الوهابى  فكرها  نشر  الماضية  السنين 
األمة  شباب  من  الكثير  حول  مما  السلفى، 
وعلى  وإرهابيين،  متطرفين  إلى  اإلسالمية 
هذا يجب على هؤالء الشباب أن يرجعوا إلى 
المنهج اإلسالمى الوسطى، ولن يحدث ذلك 
إال من خالل الصوفية، وعلى ذلك اتفقت 50 
طريقة صوفية فى االجتماع الذى عقد فى 
تأسيس  على  الجزائرية  مستغانم  مدينة 
له  مقرات  وعمل  للتصوف  العالمى  االتحاد 

فى 40 دولة إسالمية.

شهدت حركة التصوف في ليبيا مراحل تألق وبروز حتى 
شيوخ  كان  إذا  بطابعها،  المحيط  المجتمع  اصبغت 
ومؤسسو الطرق بمثابة قادة مجتمع، ليس لمريديهم 
فحسب بل للجميع السيما بما كانوا يمثلون من وقار، 

وما يلفهم من هيبة.

أن  يمكن  الصوفي  المنهج  أن  العلماء  بعض  يرى 
يعول عليه في معالجة الكثير من الظواهر التي أدت 
إلى استغالل الدين اإلسالمي لخلق وظهور الجماعات 

المتطرفة التي تمارس القتل واإلرهاب باسم الدين.

محمد الشحومي األدريسي
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التطرف
في مواجهة التصوف

الحبيب األسود 

يقول أحد الباحثين: »إن عدد الطرق الصوفية الحقيقي في ليبيا اآلن هو13 طريقة صوفية يتوزع %73 
من منتسبيها على الثالثة األكثر انتشاراً منها، و10% على األربعة طرق التي تليها في الكثرة واالنتشار، 
و17% على الطرق الست المتبقية، أما عدد الزوايا اآلن فهو 659 زاوية منتشرة في عموم ربوع  البالد 
وهورقم إداري فقط إذ إنها قرابة نصفها خال في الحقيقة من المريدين تمامًا رغم وجود ملفات لها بها 
أسماء وبيانات أو شبه خال إذ يتردد عليها أفراد معدودون، كما أنه عدد محدود جداً مقارنة بدول عربية 

مجاورة«.

التصوف في ليبيا..

،،
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ليبيا  في  التصوف  يميز  ما  أن  التاريخية  للدراسات  المؤرخ  مركز  نشرها  دراسة  وتشير 
التصوف  وأن  اإلسالمي،  العالم  في  المتصوفة  مشاهير  من  وأعالمه  سنية،  أصوله  أن 
األخيرة  اآلونة  في  شءي  إليه  تسرب  وإن  البالد،  هذه  في  خصبة  أرضًا  يجد  لم  الفلسفي 
إلى  يعود  بليبيا،  الفلسفي  التصوف  ولعل مرجع عدم شيوع  الفلسفي،  التصوف  أفكار  من 
أن التصوف الفلسفي تصوف تعليمي معقد في دالالته، وإشاراته، والناس في هذا القطر 
بمعزل عن التأثير الحضاري، الذي وجد بالعراق وسوريا ومصر، والذي يتطلب حياة مدنية 
تستوجب اختالطًا بالوافدين، ومركزاً إلقامة الفالسفة والمفكرين، والحياة في ليبيا غلبت 
عليها البداوة، وصعوبة العيش التساع القطر، وقلة مياهه، وتناثر سكانه، واعتمادهم على 
إذا  للكتابة عنه  العلماء، ولهذا نجد اضمحالاًل معرفيًا  إقامة  الترحال مما جعله بمنأى عن 
العلماء  تراجم  يبحث في  باحث منصف  األقطار، وهذا ال يخفى على  قيس بمن جاوره من 

وسيرهم.
واليوم ، يواجه المتصوفة في ليبيا حالة من الحصار والمالحقة واإلضطهاد بسبب إتساع 
 2011 العالم  في  السابق  بالنظام  اإلطاحة  منذ  المتشدد  السلفي  الفكري  الحضور  دائرة 
األعلى  المجلس  ورئيس  ليبيا،  صوفية  شيخ  الشحومى،  اإلدريسى  محمد  الدكتور  وقال   ،
للتصوف اإلسالمى، أن  األوضاع فى ليبيا تتجه كل يوم لألسوأ، بعد ثورة فبراير،  وسيطرة 

حيث   البالد،  على  المسلحة  الميليشيات 
استحوذ على البالد المتشددون المتلبسون 
اإلرهابية،  اإلخوان  وجماعة  السلفية،  باسم 
الشريعة  أنصار  وأخيرا  الجهادية،  والجماعة 
على  وتستولى  داعش،  تظهر  أن  قبل 
المشهد فى عدة مدن ليبية، وهذا أضعف 
الصوفية الذين هربوا خارج ليبيا خوفا من 
وصلت  التى  المتطرفة  التنظيمات  هذه 
للسلطة، وتمت السيطرة على األوقاف ودار 

 
الحصار  من  حالة  اليوم  ليبيا  في  المتصوفة  يواجه 
والمالحقة واإلضطهاد بسبب إتساع دائرة الحضور الفكري 

السلفي المتشدد

من إحتفاالت المجلس األعلى لمشيخة 
الطرق الصوفية
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بشط  الشعاب  عبداهلل  المجاهد  الشيخ  مسجد  هدم 
الدولة،  سلطات  من  وبحماية  النهار  وضح  فى  طرابلس 
مفاصلها  على  السيطرة  من  المتطرفون  تمكن  التى 

لينهار صرح المسجد والزاوية الموجودة به

اإلفتاء من قبل المداخلة واإلخوان فأزاحوا كل المشايخ الصوفيين من طريقهم، وأنزلوهم 
من على المنابر وأوقفوهم عن التدريس وعن الخطابة وسيطروا هم على كل األوضاع فى 

ليبيا.
سلطات  غياب  فى  قاموا  فهم  كثيرة..  االعتداء  أشكال  أن  صحفية  تصريحات  في  وقال 
الخمس،  مدينة  فى  وقاموا  والصالحين،  األولياء  وقبور  الصوفية  الزوايا  كل  بهدم  الدولة 
2012 باالعتداء على ضريح وزاوية ومسجد الشيخ  شرق العاصمة الليبية طرابلس، عام  
الدين  عز  الشيخ  وزاوية  ومقام  عام،    400 عمرها   يتجاوز  والتى  المدينة،  وسط  جحا  بن 
الفيتورى بساحل المدينة ،كما طالت أياديهم المارقة أضرحة صحابة رسول الله صلى الله 
وضريح  اإلسالمية،  الفتوحات  لفترة  تاريخها  يعود  والتى  شرقا،  ودرنة  بزويلة  وسلم  عليه 
الصحابى  الكريم  الرسول  حالق  ضريح  وتفجير  جنوبا،  بسبها  الحضيرى،  ومسجد  وزاوية 

الجليل المنيذر اإلفريقى بطرابلس غربا.
النهار  وضح  فى  طرابلس  بشط  الشعاب  عبدالله  المجاهد  الشيخ  مسجد  هدم  ثم 
التى تمكن المتطرفون من السيطرة على مفاصلها لينهار  وبحماية من سلطات الدولة، 
 1200 صرح المسجد والزاوية الموجودة به، والذى يعود تاريخ تأسيسهما إلى أكثر من  
يعود  والذى  تاجوراء،  بمدينة  األندلسى  محمد  الشيخ  ومقام  وزاوية  مسجد  وتفجير  عام، 

تاريخ تأسيسه إلى 870  عاما.
قبة  هدم  تم    2012 اغسطس   23 وفي 
الذى  األسمر،  عبدالسالم  الشيخ  ومقام 
يصل تاريخ إنشائه على ما يزيد على  500 
الجامعة  بمكتبة  النار  إضرام  تم  حيث  عام، 
الجامعات  أكبر  من  تعتبر  والتى  األسمرية، 
على  وتحتوى  إفريقيا،  وشمال  ليبيا  فى 
لها  يعود  التى  والمراجع  الكتب  نفائس 
تم  كما  الحاجة،  عند  والدارسون  الباحثون 
والسكن  الجامعة  أكل  بصالة  النار  إضرام 
الصوتى  واألرشيف  للطلبة  الداخلى 
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بشط  الشعاب  عبداهلل  المجاهد  الشيخ  مسجد  هدم  تم 
الدولة،  سلطات  من  وبحماية  النهار  وضح  فى  طرابلس 
مفاصلها  على  السيطرة  من  المتطرفون  تمكن  التى 

لينهار صرح المسجد والزاوية الموجودة به.

الدارسين بها وأوراق لجنة  التى تحتوى على ملفات  للجامعة ومكاتب الموظفين بالجامعة 
أوقاف الشيخ المنتشرة بليبيا وغير ليبيا فى عموم الوطن العربى، إضافة إلى سكب الجير 
األبيض فى بئر الجامعة، والمعروف ببئر الشيخ فى محاولة لتسميمه، واستهدفت الجامعة 
الثقيلة، والتى أدت لحدوث دمار كبير داخل ملحقاتها وقتل فى هذا  بجميع أنواع األسلحة 
اليوم أكثر من 18 شابا من خيرة شباب »زليتن« على الهوية، فقط ألنهم من أحفاد الشيخ 

الشريف عبدالسالم األسمر الفيتورى.
وبداية من عام 2012 وحتى عام  2014 تم االعتداء على أكثر من 3650 موقعا بين زاوية 
الليبية، إضافة لتعرض مشايخ التصوف للتهديد والقتل  وضريح ومسجد بعموم المدن 

والتشريد والسجن.
القادرية  الطرق  لتواجد  باإلضافة  والعيساوية،  العروسية  هى  الطرق  أشهر  ومن 
أبرز  من  ومن  الصوفية  الطرق  من  وغيرها  والسنوسية  والتيجانية  والرفاعية  والدسوقية 
منجل،  أبو  سيدى  مسجد  وخطيب  أمام  عباس،  طارق  الشيخ  خطفهم  ثم  الذين  المشايخ 

وظل لفترة طويلة وأطلقوا سراحه فيما بعد، وقد سافر وترك البالد بعدها مباشرة.
بن  مصعب  مسجد  وخطيب  القرآن  مدرس  الجعفرى،  محمد  الشيخ  خطف  تم  كما    
بالشيخ  أيضا  فعلوا  كما  البيت،  من  الخروج  من  سراحه  أطلقوا  بعدما  حذروه  وقد  عمير، 
الطاهر العياشى، محفظ القرآن، الذى حرموا عليه تدريس القرآن أو إمامة الناس إو إعطاء 
ثم  المشايخ  والعديد من  زاوية سيدى جندب،  الشيخ مراد شيخ  وأيضا خطف  أى دروس، 
تهديدهم على أن يوقفوا كل الطقوس الصوفية الذى يقومون بها، وأخص بالذكر سيدى 

اعتقلته  الذى  الشويرف،  المدنى  الشيخ 
طيلة   مسجونا  وظل  المسلحة  الميليشيات 
5 سنوات وهو شيخ فى الثمانين من عمره.

منظمة  قالت     2017 ديسمبر  وفي 
دينية  مواقع  إن  ووتش«   رايتس  »هيومن 
حيث  ليبيا،  في  لالعتداء  تتعرض  صوفية 
بأضرار  طرابلس  في  مسجدان  أصيب 
خالل  مجهولة  قوات  يد  على  جسيمة 

الشهرين الماضيين.
2017، أضرم مجهولون  28 نوفمبر  في 
مسجد  راضية،  الشيخة  زاوية  في  النار 
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االنتقالية  السلطات  تتمكن  »لم  ووتش:  رايتس  هيومن 
حماية  من  ليبيا  في   2011 انتفاضة  منذ  المتعاقبة 
الدينية الصوفية من الهجمات والتدمير من قبل  المواقع 
تستهدف  التي  الهجمات  هذه  المتطرفة.  الميليشيات 
من  واحدة  تُعرّض  محاسبة  دون  وتمر  الصوفية  المساجد 

األقليات التاريخية في ليبيا إلى الخطر«.

طرابلس،  في  تاريخي  صوفي 
يأتي  به.  بالغة  أضرارا  ملحقين 
سيدي  مسجد  تدمير  بعد  الهجوم  هذا 
في  آخر  تاريخي  صوفي  مسجد  غراره،  أبو 
نائب  غولدستين،  إريك  طرابلس،وقال  
وشمال  األوسط  الشرق  قسم  مديرة 
»لم  ووتش:  رايتس  هيومن  في  أفريقيا 
المتعاقبة  االنتقالية  السلطات  تتمكن 
حماية  من  ليبيا  في   2011 انتفاضة  منذ 
الهجمات  من  الصوفية  الدينية  المواقع 
المتطرفة.  الميليشيات  قبل  من  والتدمير 
المساجد  تستهدف  التي  الهجمات  هذه 
الصوفية وتمّر دون محاسبة ُتعّرض واحدة 
من األقليات التاريخية في ليبيا إلى الخطر«.

فمنذ عام 2011، قامت جماعات مسلحة 
فكرها  من  انطالقا  ليبيا،  أنحاء  جميع  في 
الدينية  المواقع  الديني، بمهاجمة عشرات 
مساجد  ذلك  في  بما  وتدميرها،  الصوفية 
وأضرحة ومقابر ومكتبات تحوي مخطوطات 
باختطاف  مسلحة  جماعات  قامت  قديمة،و 
وقتل معتنقي الصوفية، ومنهم شيوخ، دون 

محاسبة. 
مسجد  على   2017 أكتوب  هجوم  ووقع 
أيام  امتداد  على  الغرارات  حي  في  صوفي 
الخاصة«  الردع  »قوة  بين  االشتباكات  من 

التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وجماعات مسلحة محلية 
تتهمها قوة الردع باالتجار بالمخدرات،و قال خبير في الشؤون الدينية على صلة بالطائفة 
الحاق  إلى  الحي، عمدت  استولت على  التي  الخاصة،  الردع  قوة  إن  الصوفية في طرابلس 
أكتوبر   20 وفي    .16 القرن  من  معلم  وهو  الصوفي،  غرارة  أبو  سيدي  بمسجد  أضرار 

أصدرت قوة الردع الخاصة بيانا ينفي مسؤوليتها ويتعهد بمحاسبة المسؤولين.
وبينما نفت قوة الردع الخاصة مسؤوليتها، لم تدن أي من الحكومتين المتنافستين على 
ولم  الصوفية،  المواقع  على  األخيرة  الهجمات  الدولي  والدعم  السيطرة  وبسط  الشرعية 
تتحرك بحزم لوقفها. تصرفت السلطات المؤقتة السابقة بذات الطريقة تجاه االعتداءات. 
في ذروة الهجمات في 2012، رفض وزير الداخلية آنذاك التدخل بحجة عدم رغبته في »قتل 

الناس بسبب قبر«.
وفي سبتمبر 2017، قالت عائلة عبدالمطلوب السرحاني، ناشط مدني صوفي من بنغازي، 
في مقابلة إخبارية إن قوات مجهولة شرقي ليبيا اختطفت ابنها لمعتقداته الدينية، وال يزال 

للصوفية،  21 معتنق  اُختطف  مفقودا. وقد 
منهم السرحاني، على يد مجهولين شرقي 

ليبيا بين 1 و27 أغسطس 2017 
الدينية نفسه،  الشؤون  الخبير في  وقال  
رايتس  هيومن  منـظمة  التقته  الذي 
 ،2017 28 أكتوبر  ووتش في طرابلس في 
والمواقع  الصوفية  ضد  الهجمات  إن 
ما   ،2012 منذ  وخاصة  زادت،  الصوفية 
وترهيبهم،  الصوفيين  تخويف  في  تسبب 
من  خوفا  ليبيا  مغادرة  إلى  ببعضهم  ودفع 

االضطهاد.
بدأت الهجمات على المواقع الصوفية في 
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التالي  الشهر  المصري في طرابلس، واستمرت في  بتدمير ضريح   2011 أكتوبر 
وإتالف  القبور،  بالطات  وتدمير  طرابلس،  في  قرقارش  مقبرة  على  هجوم  بشن 

ضريح سيدي نصر أيضا في طرابلس.
وفي  يناير 2012، دمرت مجموعة مسلحة مقبرة سيدي عبيد وضريحه، وهو شخصية 
يوقرها الصوفيون في بنغازي. في  في يوليو  2012، فّجر مهاجمون عبوة ناسفة في جامع 
الصحابة في مدينة درنة شرق البالد، مما ألحق أضرارا بالمسجد،وفي 24 أغسطس 2012، 
اعتدى مهاجمون مجهولون على مسجد سيدي عبد السالم األسمر الفيتوري في زليتن، 
مما ألحق أضرارا جسيمة به وتسبب في اتالف نصوص عمرها 700 عام. كما ُدمر ضريح 

سيدي أحمد زروق في مصراتة في أغسطس 2012.
وفي 25 أغسطس  2012، هاجمت جماعة مسلحة مسجد سيدي شعاب وسط طرابلس 
بحضور وحدات أمنية تابعة »للجنة األمنية العليا« التي ُحلت الحقا، والتي كانت تابعة لوزارة 
الداخلية. دمر المهاجمون، باستخدام الجرافات، أجزاء من المسجد وبعض بالطات القبور 
جزء  لتدمير  جرافات  مسلحون  مهاجمون  استخدم   ،2012 أغسطس    28 في  بداخله. 
قبرا   30 الهجوم  دمر  طرابلس.  في  القديمة  المدينة  في  باشا  عثمان  مسجد  من  كبير 
داخل المجمع. يشمل الموقع التاريخي، وهو بمثابة مدرسة للتعليم الديني، مكتبة ُنهبت 

وتضررت.
في  أخرى  دينية  أقليات  هناك  تزال  وال 
ليبيا معرضة لخطر الهجمات ،فقد أصدرت 
اللجنة العليا لإلفتاء التابعة لـ »الهيئة العامة 
السلطة  اإلسالمية«،  والشؤون  لألوقاف 
الدينية للحكومة المؤقتة، في يوليو  2017 
أقلية  اإلباضية طائفة  إن  فتوى دينية قالت 
في اإلسالم »فرقة منحرفة وضالة، وهم من 
كفرية...  عقائد  وعندهم  الخوارج  الباطنية 
وال كرامة«. يستخدم تعبير »الخوارج« لوصف 
في  الخالفة  على  تمردوا  الذين  المسلمين 

العصور األولى لإلسالم.
وفي فبراير2015، أعدمت جماعة مسلحة 
اإلسالمية«  »الدولة  لتنظيم  والءها  أعلنت 
»داعش«(  باسم  أيضا  )المعروف  المتطرف 
المسيحيين  من  معظمهم  شخصا،   21
احتجزتهم  الذين  المصريين  األقباط 

الجماعة بسبب دينهم.
»منظمة  لـ  العامة  المديرة  أعربت  وقد 

العميق في  إيرينا بوكوفا عن قلقها  )اليونسكو(  والثقافة«  للتربية والعلوم  المتحدة  األمم 
عام 2012 من الهجمات على أماكن »ذات أهمية دينية وثقافية« في ليبيا.

على  يتعين  والسياسية«،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  »العهد  في  طرف  وكدولة 
إظهار  في  السّر،  في  أو  العلن  في  جماعة،  مع  أو  بمفرده  شخص،  كل  حرية  ضمان  ليبيا 
بموجب  السلطات  تتحمل  والتعليم.  والممارسة  الشعائر  وإقامة  بالتعبد  معتقده  أو  دينه 
هذه المعاهدة واجب ضمان تمتع أفراد األقليات الدينية بممارسة شعائر دينهم علنا مع 
اآلخرين. يعني هذا وجوب حماية جميع أماكن العبادة واألماكن ذات األهمية الدينية عندما 

تكون مهددة.
وفي 26 يونيو  2018 دان المجلس األعلى لمشيخة الطرق الصوفية » بأشد عبارات اإلدانة 
الزوايا  على  إعتداء  من   05/07/2018 الموافق  الخميس  يوم  ظهر  ماحدث  واإلستهجان 
الصوفية في مدينة بنغازي من جهة إرهابية قدمت برتل من مركبات عسكرية ،مدعومة 
بالقوة ومدججة بالسالح والعتاد والمحاربين ،و قامت بإرهاب أهل الزوايا والمناطق المجاورة 
هبوا  الذين  السالح  من  العزل  المواطنين  بعض  مع  باأليدي  أصطدام  إلى  أدى  مما  لها 
والقرءان  المطهرة  النبوية  السنة  ويتعلمون  فيها  الله  يذكرون  التي  زواياهم  عن  للدفاع 
الكريم فيها ، وقد دنس المعتدين الفرش وكل شءي جاء أمامهم بأحذيتهم المتسخة ،دون 

الدكتور محمد الشحومى االدريسى 
رٔييس رابطة االشراف بليبيا
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الحاكم  لقرار  منتهكين  هذا  بكل  قاموا  تعالى،  الله  بيوت  وقدسية  لحرمة  مراعاة 
العسكري درنة بن جواد ذلك الرجل الشهم،الذي أذن بفتح الزوايا لمزاولة نشاطها 

الديني ،فانتهكوا قراره ورموا به عرض الحائط مستغلين تواجده خارج الوطن«
عن  للذوذ  الحصين  الحصن  هي  والتزال  كانت  الصوفية  الزوايا  إن   « المشيخة  وقالت 
حياض السنة المطهرة عبر التاريخ الليبي واإلسالمي فهم الذين نشروا اإلسالم في ربوع 
أفريقيا وأندونيسيا وماليزيا وغيرها،وهم الذين جاهدوا وواجهوا وتصدوا لحركات التبشير 
وقتالهم جنود فرسان  أشهرها مواجهتم  األحداث ومن  كثير من  في  والكفر  بالنصرانية 
القديس يوحنا عندما قاموا بالهجوم على بر طرابلس الغرب إلحتاللها ونشر النصرانية 
الله  كتاب  حملة  خرج  الصوفية  الزوايا  1911,ومن  عام  اإليطالي  لإلحتالل  وتصدوا  فيها، 
العزيز حتى سميت ليبيا بلد المليون حافظ ،ويحسب للزوايا الصوفية أنه لم يخرج منها 
زنديق وال منحرف والضال والداعشي والخارجي وال أي من المسميات التي شوهت اإلسالم 

ونتحدى أن يأتوا إلينا واحد ،بل خرج كل ذلك من غيرهم.
العسكري  -الحاكم  الكبرى  بنغازي  في  األمنية  الغرفة  رئيس  السيد  نطالب  فإننا  عليه؛ 
بالحادثة  تحقيق  ملف  فتح  بضرورة  واإلستخباراتية  األمنية  األجهزة  وكافة  جواد  بن  درنة 
وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع حتى اليتكرر هذا الفعل المروع 
مرة أخرى ،ونحذر في ذات الوقت إذا تكرر ذلك مستقبال من مغبة وقوع قتلى وضحايا من 

األبرياء،والحول والقوة إال بالله العلي العظيم.

المجلس األعلى لمشيخة الطرق الصوفية«

2018 استنكر المجلس األعلى لمشيخة الطرق الصوفية، حادثة  وفي السابع من يوليو 
مدينة  في  الصوفية  الزوايا  على  االعتداء 

بنغازي، قبل يومين 
الحاكم  له،   بيان  في  المجلس  ودعا 
عبدالرزاق  جواد  بن  درنة  العسكري 
بضرورة  األمنية  األجهزة  وكافة  الناظوري 
فتح ملف تحقيق بالحادثة، إلى جانب تقديم 
ذاته  الوقت  في  محذراً  العدالة،  إلى  الجناة 
سقوط  مغبة  ومن  مستقباًل،  تكرارها  من 

ضحايا من المدنيين واألبرياء.
وقال البيان إن جهة إرهابية قدمت برتل 
بالقوة  مدعومة  عسكرية،  مركبات  من 

ومدججة بالسالح والعتاد والمحاربين، وقامت يوم الخميس بإرهاب أهل الزوايا والمناطق 
المجاورة لها. وأشار إلى أن الزوايا الصوفية خّرجت حملة كتاب الله العزيز حتى سميت ليبيا 
بلد المليون حافظ، ولم يخرج منها زنديق وال منحرف والضال والداعشي والخارجي وال أي 

من المسميات التي شوهت اإلسالم.
وأكد المجلس على أن “الزوايا الصوفية كانت والتزال هي الحصن الحصين للذود عن 
حياض الُسنة المطهرة عبر التاريخ الليبي واإلسالمي فهم الذين نشروا اإلسالم في ربوع 

أفريقيا وقادوا الجهاد ضد فرسان القديس يوحنا واالحتالل اإليطالي في ليبيا”.
والحاكم  المسلحة  للقوات  العامة  األركان  رئيس  الناظوري  عبدالرازق  الفريق  وكان  
والطرق  الزوايا  فتح  إعادة  على    2018 ابريل  في  وافق   جواد«،  -بن  »درنة  العسكري 
الصوفية بعد إغالقها من مدة، وذلك حسب بيان صادر من نقابة السادة األشراف في 
ليبيا جاء فيه  أن النقيب العام للسادة األشراف الدكتور عزالدين بلعيد الشيخي، تلقى  
كتابا خطيا من الحاكم العسكري في »درنة-بن جواد« بشأن عدم الممانعة بفتح الزوايا 

والطرق الصوفية.
وكان النقيب العام لألشراف قد خاطب الحاكم العسكري بفتح الزوايا والطرق الصوفية 

وتسهيل دورها الريادي في نشر تعاليم اإلسالم الوسطي المعتدل الطاهر.
غير أن إنتشار الفكر السلفي المتشدد الوافد على البالد ، ينذر بصدام حاد بين العناصر 
المتطرفة والجماعات الصوفية ، وهو ما يتطلب موقفا حاسما من السلطات ، إذا كانت قادره 

بالفعل على مواجهة المتشددين 

األمم  »منظمة  لـ  العامة  المديرة  بوكوفا  إيرينا  أعربت   
عن  )اليونسكو(  والثقافة«  والعلوم  للتربية  المتحدة 
أماكن  على  الهجمات  من   ٢٠١٢ عام  في  العميق  قلقها 

»ذات أهمية دينية وثقافية« في ليبيا.
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إطاللة على أهم الطرق 
الصوفية في ليبيا 

عبد القادر حمدي 

ليبيا  تاريخ   في  القارئ  أن  الى  دراساته  إحدى  في  المؤرخ  مركز  يشير   ، ليبيا  في  التصوف  تاريخ  حول 
تطالعه أسماء أعالم بنوا حياتهم على الُزهد في الدنيا، واالنكباب على اآلخرة، قال اإلمام سحنون معبراً 
التيجاني في  أشار  بأفضل منهم«و  بن عياض  الفضيل  ما  رجااًل بطرابلس  »رأيت  البالد:  زهاد هذه  عن 
رحلته إلى كثير من فضالء طرابلس وصلحائها الذين عرفوا بالبركة، وإجابة الدعوة، والزهد في الدنيا، 
الوهاب  البرقي، وأبي محمد عبد  الحساني، وسمدونة، والشعاب،وأبونزار خطاب  أمثال: أبي عثمان  من 
القيسي، وغيرهم ، ويقول د.إحسان عباس: »... وأوضح منها في حال ليبيا اتخاذ المساجد رباطات للعبادة، 
وبخاصة على السواحل ولهذا نشأ في ليبيا تيار زهدي قد يلحق بالتصوف ونشأ اإليمان بكرامات الزهاد 

،،في دور مبكر من تاريخها«.
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وما يميز التصوف في ليبيا أن أصوله سنية، وأعالمه من مشاهير المتصوفة في 
العالم اإلسالمي، وأن التصوف الفلسفي لم يجد أرضًا خصبة في هذه البالد، وإن 
شيوع  عدم  مرجع  ولعل  الفلسفي،  التصوف  أفكار  من  األخيرة  اآلونة  في  شءي  إليه  تسرب 
التصوف الفلسفي بليبيا، يعود إلى أن التصوف الفلسفي تصوف تعليمي معقد في دالالته، 
وإشاراته، والناس في هذا القطر بمعزل عن التأثير الحضاري، الذي وجد بالعراق وسوريا 
ومصر، والذي يتطلب حياة مدنية تستوجب اختالطًا بالوافدين، ومركزاً إلقامة الفالسفة 
وقلة  القطر،  التساع  العيش  وصعوبة  البداوة،  عليها  غلبت  ليبيا  في  والحياة  والمفكرين، 
العلماء، ولهذا  إقامة  الترحال مما جعله بمنأى عن  مياهه، وتناثر سكانه، واعتمادهم على 
يخفى على  األقطار، وهذا ال  إذا قيس بمن جاوره من  عنه  للكتابة  نجد اضمحالاًل معرفيًا 

باحث منصف يبحث في تراجم العلماء وسيرهم ومن أبرز الطرق الصوفية في ليبيا

الطريقة الزروقية
القرن  في  والمالكية  فقهاء  أحد  البرنسي  زروق  أحمد  العامل  العالم  الشيخ  وصاحبها  
فإن   ، فوزار  محمز  الدكتور  المغربي  للباحث  دراسة  ووفق   ، مصراته  دفين   )899( التاسع 
العالم الفقيه المحدث الصوفي المتضلع؛ أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى 
البرنسي الفاسي الشهير بزروق، ولفظ زروق جاءه من جهة جده الذي كان أزرق العينين، 
وهو من قبيلة البرانس البربرية التي تعيش في منطقة جبل البرانس ما بين فاس و تازة، 
ولد رحمه الله ورضي عنه في قرية »تليوان« من تلك المنطقة في ثامن وعشرين المحرم 
وتولى  والده،  توفي  بيومين  وبعدها  والدته،  توفيت  بيومين  والدته  وبعد  846هـ،  عام 

تربيته جدته التي كانت تدعى أم البنين.
يقول عن نفسه »ولدت يوم الخميس عند طلوع الشمس 28 من شهر محرم 846 هجري 
و توفيت أمي يوم السبت بعده و أبي يوم الثالثاء بعده، كالهما في سابعي، فبقيت بعون 
الله بين جدتي الفقيهة أم البنين فكفلتني نفعنا الله بها و الفقيرة إلى رحمة الله, فكفلتني 
الخرز, ثم  الصنعة, فتعلمت صناعة  القرآن, فأدخلتني  العشر فقرأت  بلغت  البنين حتى  أم 
علي  الشيخ  على  الرسالة  فقرات  القراءة  إلى  عشر  السادس  بلوغي  بعد  تعالى  الله  نقلني 
الله الفخار قراءة بحث و تحقيق, ثم قرأت القرآن على جماعة منهم  السطي و الشيخ عبد 
القوري والزرهوني و كان رجال صالحا, و المجاصي و األستاذ الصغير كل ذلك بقراءة نافع, 
عقائد  و  الطوسي  عقائد  و  القدسية  الرسالة  فأخذت  التوحيد,  و  بالتصوف  اشتغلت  ثم 
السنوسي على الشيخ عبد الرحمن المجدولي وهو من تالميذ األبي, و أخذت بعض التنوير 
على أبي عبد الله القوري و سمعت عليه البخاري كثيرا و تفقهت عليه في كل من, أحكام 
عبد الحق الصغرى و جامع الترمذي » وأخذت ذلك تفقها » و صحبت من السالكين جماعة 
العينين و  أزرق  الجد كان  إنما جاءني من جهة  » زروق  ال تحصى بين فقيه و فقير. و لفظ 

اكتسبه من أمه «.
وقد نشأ  في حضن جدته الفقيهة الصالحة، والتي حرصت على أن يشب حفيدها على 
فأتم  الكتاب،  تلميذا مواظبًا هادئًا في  الكتاب فكان   وأدخلته  تربيته  خير وجه،  فأحسنت 
السادس  بلغ  ولما  السن،  تلك  في  الخرازة  تعلم  كما  عشر،  ابن  وهو  الكريم  القران  حفظ 
عشرة من عمره ترك االشتغال بحرفة الخرازة التي كان يكتسب منها قوته بعد وفاة جدته، 
قرأ  فقد  عصره،  علماء  من  عدد  على  العلوم  وقرأ  األكابر،  بعض  بإرشاد  بالعلم  واشتغل 
بحرف نافع على اإلمام القوري، والزرهوني، والمجاصي وغيرهم، وقرأ على الشيخ عبد الله 
التازي، والسنوسي صاحب  الثعالبي، وإبراهيم  الرحمن  السبط، وعبد  الفخار، والشيخ علي 
العقيدة وآخرين، وقرأ البخاري على القوري وتفقه عليه حتى صار منارة في العلم، فقصده 
الحسن  ابن  بالله  والعارف  الشعراني  والقطب  أكابر أهل عصره كالقسطالني  العلماء من 

البكري.
ومكث  القاهرة  إلى  فرحل  الحج،  فريضة  أداء  على  زروق  الشيخ  عزم  873هـ  عام  وفي 
فيها فترة قصيرة، ثم غادرها إلى مكة والمدينة، وبعد أداء مناسك الحج جاور في المدينة 
مدة عام، ثم عاد من الحج إلى القاهرة واستقر فيها عام 876 هـ حيث اتصل فيها بشيوخ 
العلماء  من  بهم  اتصل  من  أهم  من  وكان  األزهر،  في  الدروس  وحضر  وطرقه،  التصوف 
والمشايخ: محمد السخاوي، وأحمد بن حجر العسقالني، وأبو إسحاق التنوخي، ونور الدين 
السنهوري، وآخرين، وقرأ خالل تلك السنة من أمهات الكتب في الفقه والحديث والتصوف، 

ما يميز التصوف في ليبيا 
أن أصوله سنية، وأعالمه 
المتصوفة  مشاهير  من 
اإلسالمي.  العالم  في 
الفلسفي  التصوف  وأن 
في  خصبة  أرضًا  يجد  لم 

هذه البالد،
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وبذلك اجتمع له في المغرب والمشرق شيوخ من الفقهاء والمتصوفة، وهو أمر أثر 
في مستقبل حياته وأفكاره، حيث رأى أن الفقه والتصوف موضوعان مترابطان، حتى 

أطلق عليه لقب »الجامع بين الشريعة والحقيقة«.
الرسائل مع شيخه  إلى بلده فاس، وظل يتبادل  877 هـ قفل راجعا من رحلته  وفي عام 
أحمد بن عقبة الحضرمي في طريق عودته إلى طرابلس الغرب، فتونس، وبجاية )الجزائر( 
إلى أن وصل إلى فاس عام 879 هـ، وعاش رضي الله عنه في فاس أربع سنوات كان خاللها 
كثير  في  المنافقين  والصوفية  المداهنين،  والقراء  الجاهلين،  الفقهاء  على  الهجوم  دائم 
من مؤلفاته ورسائله، وقرر أن يهجر موطنه األول الذي تنكر له إلى مستقر جديد، فقصد 
بجاية عام 884 هـ حيث كان له رفاق وأتباع، ثم غادرها في أواخر سنة 884 هـ إلى القاهرة 
العام الذي يليه، وجدد عالقته مع  العام و  لالجتماع بشيخه الحضرمي، وقضى فيها بقية 

العلماء، و صار شيخًا علمًا له مكانته، ويتحلق من حوله طلبة العلم واألتباع.
وفي السنة التالية)886هـ( قرر الشيخ السفر إلى مصراتة بليبيا، فتوجه أوال إلى طرابلس 
الغرب فأحيا بها معالم الطريق وعرف مشاهير رجالها، إلى أن استقر به المقام بمصراتة 

التي طاب له فيها المقام حيث قضى فيها بقية أيام حياته.
من  صدراً  أصبح  أن  الصوفية  وشهرته  العلمية  رحالته  وكثرة  تحصله  نتيجة  وكانت 
صدور العلم في زمانه، حيث تجمع الطلبة والمريدون من حوله، وصارت له الصدارة في 
الذي كان يؤدي فيه صالته، وأخذ  المسجد  الناس في  بين  مجالسهم، وغدا ينشر علمه 
عنه جماعة منهم الشمس اللقاني والشيخ محمد بن عبد الله الحطاب و الشيخ زين الدين 

طاهر القسنطيني وآخرون.
بها  أغنى  التي  المفيدة  التآليف  وتنوع  َغَزارة  في  أثر  الرصين  العلمي  لتكوينه  أن   كما 
رحمه الله التراث اإلسالمي، ويطغى على منهجه فيها االختصار مع التحقيق واإلفادة، فمن 
هذه اآلثار: تفسير القرآن العظيم، شرح رسالة أبي زيد القيرواني، ثالثة شروح على متن 
الله الحسنى، شرح  العطائية، شرح على أسماء  الحكم  القرطبية، ستة وثالثون شرحًا على 
تآليف عديدة  وله  الخمس،  العقائد  الصوفية،  النصائح، قواعد  الخيرات، كتاب  على دالئل 

ورسائل نفيسة.
وثناء  تقدير  عصره  وعلماء  أقرانه  بين  بها  حظي  التي  المتميزة  المكانة  أكسبته  وقد 
العلماء، قال عنه الحضيكي في طبقاته:»...وبالجملة فقدره  أتى بعده من  معاصريه ومن 

فوق ما ذكر، فهو آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعين للحقيقة والشريعة...«
الثالثة والستين ودفن  يناهز  للهجرة عن عمٍر    899 العام  زروق في  الشيخ  وكانت وفاة 

بمصراتة ، وله مسجد كبير تقام فيه الشعائر، ومقام وضريح يزار.
أما طريقته ، فتقوم  على كثرة االستغفار والصالة على الرسول األعظم، وشهادة التوحيد، 
والمداومة على قراءة ما يعرف بالوظيفة الزروقية، المسماة »سفينة النجا لمن إلى الله التجا«، 

وهي مجموعة آيات وأحاديث نبوية مشتملة على ذكر الله تعالى تقرأ بعد الفجر،.

الطريقة العروسية
نسبة للشيخ العارف أبي العباسي أحمد بن عروس بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
من  الرمل  »بوادي  المزاتين  بقربة  تميم،ولد   بني  إلى  وقيل  هوارة  قبيلة  إلى  نسبه  يرجع 
الوطن القبلي« بشمال شرق تونس ،  وظهر عليه التصوف  من صغره، فكان أهل قريته 

ينادونه »يا مرابط«. 
يقال أن أمه سيدة من مدينة مصراتة اسمها سالمة، مات زوجها عن ثالثة أبناء، أكبرهم 
أبو بكر، ثم عبد المغيث، وأصغرهم أحمد )وهو سيدي بن عروس(. تزوجت أمه بعد ذلك 
رجاًل آخر، وحملته معها دون إخوته لصغر سنه. ومن هنا التصق به لقب ابن عروس )أي 
ابن العروسة(. كان يتردد على زاوية سيدي محرز بمدينة تونس، م انتقل إلى باجة، ومنها 
إلى المغرب، حيث استقر بفاس ثم بمراكش، وتعلم بها الصوفية والتعاليم المرابطية. ثم 
عاد إلى مدينة تونس، حيث استقر بورشة قديمة للتعبد والتنسك، كما اشتغل نجاراً ومؤدبًا 
راراً ضخمًة، حتى عرف بـأبي الصرائر. وإن كان 

ِ

لألطفال وعامل بناء، وكان يحمل دائمًا ص
البعض ينطقها خطًأ السرائر نسبة إلى السريرة. وكان الفضل في حفظ تاريخ حياته إلى 
درجة ال بأس بها يرجع إلى تلميذه الشيخ عمر الراشدي الجزائري، الذي خصه بكتاب كامل 

ذكر فيه سيرته ومناقبه، أسماه ابتسام الغروس ووشي الطروس في مناقب ابن عروس.

الشيخ  وفـــاة  ــت  ــان ك
  ٨99 الــعــام  فــي  زروق 
يناهز  عمٍر  عن  للهجرة 
ودفن  والستين  الثالثة 
مسجد  ولــه  بمصراتة، 
الشعائر،  فيه  تقام  كبير 

ومقام وضريح يزار.
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»أبي عمرو  السلطان  والوضوء بميضاء  الزيتونة  كما كان مالزما للصالة بجامع 
عثمان«، وكان يسكن بالفندق الذي نقضه أبو عبد الله المنتصر وأقام به للشيخ 
زاوية ليسكنها فسكنها. وقضى فيها ما يقرب من ثالثين سنة وتوفي 868 ه. وبناء الزاوية 
كان في 838 ه. )1434م( وقد كثر إقبال النسوة على زيارة الشيخ حتى تفاقم االمر، فأمر 

قاضي القضاة بتونس بغلق الزاوية فأغلقوا أبوابها حينا...
االمراء  عند  مكانة  وشيخها  وللزاوية  الشيخ.  أخ  ابن  بالزاوية  المكلف  النقيب  وكان 

الحفصيين، فقد الزمها أبو محمد الحسن ابن االمير اسماعيل بن أبي العباس أحمد.
بن  أحمد  الشيخ  وكان  االسمر،  السالم  عبد  سيدي  عروس  ابن  الشيخ  أصحاب  ومن 
عروس يالزمه الجذب ويتكلم بلغة العوام وهم يعتقدون أنه من كبار االولياء وله في هذا 

المعنى شطحات غليظة.
العينين  أشهل  اللحية  كّث  الصدر  عريض  العظام  ضخم  اللون  أزهر  البنية  قوي  وكان 

عريض الوجه مستديره مع الجمال البارع.
الله عنه في حدود أحد وثمانين وسبعمائة  وكان مولد سيدي أحمد بن عروس رضي 
1379 م( بقرية من الجزيرة القبيلة تسّمى بالمزاتين وقد سبق ذكرها واليها  )781 ه / 
النساء  أبي علي خارج تونس. وكانت والدته من كرام  المزاتي دفين كدوة  الشيخ  ُينسب 
وأحسبهن واسمها سالمة وهي مصراتية النسب وكانت تأّيمت بموت زوجها والد الشيخ 
المغيث  عبد  الشيخ  وأخويه  عنه  الله  رضي  الشيخ  سوى  والده  يترك  ولم  عنه  الله  رضي 
أبابكر، وكان  والشيخ  الله عنه  االستاذ رضي  الجزائري في مناقب  وهو جّد مختصر كتاب 
يخالطهم في  الدنيا وال يدانيهم وال  أرباب  يألف  أصغرهما سّنا. وكان في حداثة سّنه ال 
شءي من أحوالهم. وأحّب الناس اليه أهل الخمول والفقراء والمساكين. فتجده إذا قدم عليه 
أحدهم يتلّقاه بالقبول ويباشره ويمازحه ويتسّول الطعام لمن يتوسم فيه الحاجة منهم. 

ويخدمهم بنفسه وال يكلهم في ضروريات أحوالهم الى أحد غيره.
وكان اذا رأى أحدا من المسافرين القادمين على بلده والمجتازين عليها حمل على ظهره 
جّرة بالماء ويلقاهم بعد مسافة لسقائهم، وخصوصا في زمن المصيف. وكان أهل قريته 

ومن حاذاهم يتوسمون فيه الخير من صغره وينادونه فيما بينهم »يا مرابط«. 
وتقوم الطريقة العروسية على مجموعة من األوراد السنية التي يتلوها المريد كل يوم 
كاالستغفار والصالة على الرسول وقراءة أجزاء من القرآن وقيام الليل، وهي أوراد متعددة 
تناسب فراغ المريد، وشغله، ثم إنه دخل للطريقة العروسية كثير من األتباع الذين أضافوا 
إليها ما يتبرأ منه فحولها األوائل، وصارت في ليبيا وتونس من الطرق الشعبية التي ينخرط 
في صفوفها عامة الشعب، وهي تعاني اليوم من قلة المرشدين الحقيقيين، بعد أن صارت 
ليبيا وإن  انتشاراً في  أكثر الطرق  العروسية  الطريقة  قيادة الطرق الصوفية وراثية، وتعد 
كان المد الصوفي يلقى انحساراً ظاهراً في اآلونة األخيرة بسبب ما خالطه من معتقدات 
الفواتير -  بقبيلة  العروسية  الطريقة  ارتباط  أن  وأعتقُد  الشرعية،  النصوص  تتعارض مع 
وهي قبيلة كثيرة العدد مرتبطة بالدين- سبب في بقائها قوية أمام مّد الطرق الصوفية 

األخرى في ليبيا خاصة في غرب ليبيا.

 الطريقة العيساوية

وتنسب الى الشيخ محمد بن عيسى الفهري السفياني، يرجع نسبه إلى الدوحة النبوية 
المطهرة، وترجع بأصولها إلى الطريقة العيساوية الجزولية فهو يرويها عن الشيخ الحارثي، 
ويرويها الحارثي عن اإلمام الجزولي، وتلقى الطريقة  رواجًا في البالد الليبية بل إنها تكاد 
ببعض  والقيام  الدينية،  األناشيد  بإتقان  أتباعها  ويشتهر  العروسية،  الطريقة  تنافس 
خوارق العادات كضرب السيوف ومداعبة الثعابين، مما جعلها تالقي االستغراب واالتهام 
الرغم من صحة أصولها، ووضوح  التصوف، على  بتعاطي ماال يحل شرعًا، وأكثر منتقدي 

منهجها القائم على الكتاب والسنة، والعيب في األتباع كما هو مقرر عند الدارسين.
والشيخ محمد بن عيسى ولد سنة 872هـ/1467م ويمتد نسبه إلى آل البيت عبر إدريس 
للهجرة. وقد نشأ في وسط عائلي  الثاني  القرن  األصغر مؤسس مدينة فاس في نهاية 
التي كانت  إلى مدينة فاس  والده  به  ارتحل  بالصالح، ومنذ حداثة سّنه  العلم  فيه  اجتمع 
بالد  القادمين من  واألدب  العلم  نخبة من مشايخ  آنذاك، تضم  ثقافي  وإشعاع  علم  مركز 

ــة  ــق ــري ــط ــوم ال ــقـ تـ
العروسية على مجموعة 
التي  السنية  األوراد  من 
يوم  كل  المريد  يتلوها 
والصالة  كاالستغفار 
ــراءة  وق الــرســول  على 
وقيام  القرآن  من  أجزاء 
الليل، وهي أوراد متعددة 

تناسب فراغ المريد.
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المشرق. وجد الشيخ محمد بن عيسى في استيعاب شتى العلوم والمعارف، إذ حفظ 
القرآن الكريم في فترة وجيزة، وكان منقطعا بالكلية إلى الدراسة والتحصيل، فمهر 

في العربية وآدابها، والفقه والتفسير وتمّكن من العلوم النقلية والعقلية.
ثالثة  إلى  عيسى  بن  لمحمد  الصوفية  الشخصية  تكّون  في  األساس  الدور  ويعود 
)ت  التباع  العزيز  وعبد  905هـ/1499م(  )ت  الحارثي  عمر  بن  أحمد  هم  بارزين  شيوخ 
أبي  أتباع  من  وهو  الخيرات  918هـ(دالئل  )ت  السهلي  الصغير  ومحمد  914هـ/1508م( 
الحسن الشاذلي، وإليه تنسب الطريقة الصوفية المسّماة بالجزولية، وهي التي ستصبح في 
أغلبها تسّمى بعد وفاته ب« العيساوية«. ولقد تلقى عليه اثنان من أبرز أعالم التصّوف في 
بالد المغرب هما الشيخ المجذوب )ت1569م( والشيخ أبو الرواين وهو الذي تولى مشيخة 

الطريقة العيساوية بعد وفاة محمد بن عيسى.
وقد إلتصق بالشيخ بن عيسى  لقب » الشيخ الكامل« إلى اليوم، لما كان يربي عليه المريدين 
من عمق روحي عن طريق العناية الخاصة بالذكر وتالوة القرآن وسرد األمداح والصلوات 
على رسول الله تؤدى األناشيد واأللحان عند عيساوة باالعتماد على الدقات بواسطة آالت 
التعريجة، الطاسة، البندير، الطبلة، الدف، وأبواق النفير، وعبر أداء جماعي ولحن انفرادي. 
ويشتهر شعبيا عن هذا النسيج الموسيقي أن له وقعا خاصا على المستمعين، الذين قد 
يحدث عند بعضهم انفعال خاص، وأن له مؤهالت استشفائية لبعض األحوال النفسانية 
وعشية  النبوي  المولد  وعيد  كالمواسم  الدينية  المناسبات  في  عيساوة  حفلة  إقامة  تتم 
الجمعة بعد صالة العصر أو في مناسبات اجتماعية كالعقيقة وحفل الزواج أو الختان وتبقى 
أعظم مناسبة لطائفة عيساوة هي مناسبة االحتفال بذكرى الشيخ المؤسس، بموازاة مع 
احتفاالت عيد المولد النبوي الشريف، حيث تتجمع كافة الفرق العيساوية ومريدوهم من 

مختلف أقاليم المغرب في أيام بهيجة مملوءة بالتسبيح وباألناشيد والعزف والرقص
ويتخلل ذلك الموسم بعض من تقاليد الطريقة العيساوية، التي تعود إلى تقاليد صوفية 
إظهار  إلى  الطموح  مع  اإليمان  فيها  يختلط  المتجذرة  الشعبية  الممارسات  بعض  إلى  أو 

صفات الشجاعة وقهر الطبيعة، والطموح إلى قهر الطبيعة.

الطريقة السنوسية

بالجزائر  مستغائم  لمدينة  نسبة  المستغانمي  السنوسي  على  بن  محمد  للشيخ  نسبة 
شرق  في  الديني  الوعي  بث  في  الفضل  يعود  وإليها  عصره،  في  اإلسالم  علماء  كبار  أحد 
االستعمار،  ومحاربة  النصارى،  بمقارعة  أتباعها  قام  وقد  أفريقيا،  في  اإلسالم  ونشر  ليبيا، 

ومن أشهر قادتها السيد أحمد الشريف، 
وتجمع المصادر على أن  نسب االمام محمد بن على السنوسي يتصل  باالمام على بن 
الملوك األدارسة الحسنيين الذين حكموا الشمال  ، عن طريق  الله وجهه  أبي طالب كّرم 
األفريقي والمغرب األقصى . وكان محمد بن على السنوسي قد ولد في 21 ديسمبر سنة 
مستغانم  لمدينة  تابعة  بمنطقة   ) )شلف  وادي  ضفة  على  الواقعة   ) )ميثا  بضاحية   1787
فاطمة  السيدة  عمته  وتولت  مولده  من  سنتين  بعد  ووالدته  والده  وتوفي   ، بالجزائر 
هذه  وكانت   ، والده  شقيقها  وصية  حسب  كفالته  العربي  ابن  السنوسي  بنت  الزهراء 
السيدة شخصية قوية وامرأة متعلمة تتولى التدريس واالفتاء فى شئون الدين ويقصدها 

الناس من مختلف المناطق ألخذ المشورة وحل النزاعات واالستفادة بما لها من علم . 
الى  وقد تعلم محمد بن على السنوسي بمسقط رأسه )مستغانم( ثم ارسلت به عمته 
أعالمها  واحدا من  بها حتى أصبح  وبقي  القرويين  بجامعة  فالتحق  بالمغرب  مدينة فاس 
وشيوخها الكبار ، ثم عاد للجزائر ، ولكنه لم يطق البقاء بها بعد احتالل فرنسا! فتوجه الى 
تونس ، ثم الى ليبيا ، ومنها الى مصر ، وواصل سفره الى مكة فاليمن ، وبعد هذا الترحال 
المتواصل تمكن من التعرف على بالد المسلمين واالطالع على أحوالها ومشاكلها وأسباب 
معالم  وتتحدد  السنوسية  طريقته  قواعد  ويجمع  آراءه  يبلور  وأخذ  وقضاياها  انحطاطها 
والتأخر  االنحطاط  عوامل  ومقاومة  النهوضباألمة  وكيفية  لالصالح  دعوته  أمام  الطريق 

والغزو األجنبي واالستعمار .
ولكنه استقر فى النهاية فى الجبل األخضر بشرق ليبيا وبنى فيه أول زاوية انطلقت منها 

حركته وأخذت فى االنتشار .

ــة  ــق ــري ــط ــود ال ــعـ تـ
تقاليد  إلى  العيساوية 
بعض  إلــى  أو  صوفية 
الشعبية  الممارسات 
فيها  يختلط  المتجذرة 
إلى  الطموح  مع  اإليمان 
الشجاعة  صفات  إظهار 
وقهر الطبيعة، والطموح 

إلى قهر الطبيعة.
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وقد كان  االمام محمد بن على السنوسي  يؤمن بأن االهتمام ينبغي أن يتركز 
الغبي  الزهد  مثل  لالسالم  الخاطئة  الممارسات  وتصحيح  الجهل  على  القضاء  فى 
والخمول والتواكل واالستجداء الذي كان طابع معظم الطرق الصوفية فى ذلك الزمن .وقد 
( فالزاوية هي مركز ديني وثقافي واجتماعي  السنوسية  الزوايا   ( انشاء  قامت دعوته على 
السنوسيين  االخوان  من  مجموعة  لكل  المقربين  أتباعه  أحد  أو  االمام  ينشئها  وعسكري 
واآلتباع. وكان مركز دعوة االمام محمد على السنوسي فى البداية ، بالجبل األخضر وأقام 
زاوية فى مدينة البيضاء وسميت باسمه ثم انتقل الى مدينة الجغبوب التي انتشرت منها 

الزوايا فى بقية بلدان برقة وطرابلس.
الجغبوب  ببلدة  زاويته  فى  ودفن   1860 سنة  السنوسي  علي  ابن  محمد  االمام  وتوفي 
1960أي بعد عشر سنين من اعالنها دولة مستقلة ، بمرور مائة عام  واحتفلت ليبيا سنة 
على وفاة االمام محمد على السنوسي ، اال أن » االنقالبيين العساكر« الذين أطاحوا بالدولة 
الليبية المستقلة فى سبتمبر 1969 جردوا حملة عسكرية الى بلدة الجغبوب سنة 1984 
بأمر من معمر القذافي ليقوموا بهدم ) زاوية جغبوب ( وينسفون ضريح االمام وينبشون 

قبره ويستخرجون الرفات ويلقوا به فى مكان مجهول بفيافي الصحراء !
 ، اإلصالح  منهجها   ، مالكية  سنية  اسالمية  دعوية  حركة  بأنها  السنوسية  عرفت  وقد  
 1825  ، هجري   1240  ( عشر  التاسع  القرن  من  األول  الثلث  فى  نشأت   ، المالمح  صوفية 
ميالدى( تؤمن بالصوفية الموافقة للكتاب والسنة ، وكما يقول حفيد اإلمام السيد احمد 
الشريف فى كتابه : )األنوار القدسية فى معالم الطريقة السنوسية ( هى متابعة السنة فى 
الله عليه وسلم فى عموم  النبي صلى  بالصالة على  واألفعال واألحوال واإلشتغال  األقوال 
األوقات ، وأيضًا كما قال اإلمام الســيد محمد بن على السنوسى: ) فاعلم أن ســـبيل القوم 
اتباع النبي صلى الله عليه وســلم فى الجليل والحقير وأعمالهم موزونة بميزان الشـــريعة 
يقول  كما  فاإلشراقية   ، البرهانية  وسبيل  اإلشراقية  سبيل   ، سبيالن  الصوفية  .وللطرق   )
لنهج  الحق  نحو  وتوجيهها  األكدار  من  النفوس  تصفية  دأبهم   ، الشريف  أحمد  السيد 

المعارف واألســــــرار. بدون تعلم وتعليم ، ) من بـاب : اتقوا الله ويعلمكم الله( .
: علوم  العلوم األربعة  ، واقتباس  النواهي  اتباع األوامر واجتناب  : فدأبها  البرهانية  أما   
على  باآلداب  الظواهر  تعمير  هو  وسبيلها   ، والدالت  والحديــث  والفقه  والصفات  الذات 
متابعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعمير البواطن بمراقبة الله فى جميع الحركات 
سبيــــل  تفضل  والسنوســـية    ) المصطفوي،  والنهج  النبوي،  السنن  على  والسكنات 
البرهــانية ،  وكان اإلمام يأمر األتباع والمريدين بقراءة صحيح البخارى وموطأ اإلمام مالك 
وبلوغ المرام فى الحديث ، ورسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الفقه ، والرسائل السبع فى 
التصوف .فالسنوسية هى حركة سلمية شعارها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وهى 
حركة علمية جددت فى اإلســالم وفتحت باب اإلجتهاد ، وخلصت الصوفية من الشــوائب 
التى علقت بهــا، وعملت على نشــر العلم والكتـــاب ، وكان منهجها يقوم على قواعد ثالث 

-:
ومن أبرز أعالم السنوسية  الشيخ محمد بن علي السنوسي 1202هـ ـ 1276هـ )1787 
الشيخ  ،و  الرابع  لجده  السنوسية  وتنسب  السنوسية،  للدعوة  المؤسس  وهو  1859م(  ـ 
المهدي محمد بن علي السنوسي 1261 ـ 1319هـ )1844 ـ 1902م( خلف والده في قيادة 
الدعوة السنوسية وعمره اثنا عشر عامًا ،والشيخ أحمد الشريف السنوسي ابن عم المهدي 
ـ ولد سنة 1290هـ )1873م( تلقى تعليمه على يد عمه شخصيًّا، وعاصر هجمة االستعمار 
األوروبي على شمال إفريقيا وهجوم إيطاليا على ليبيا فاستنجد في عام 1917م بالحكومة 
العثمانية، فلم تنجده خوفًا من على مركزها الديني. وقد وقف مع )مصطفى كمال أتاتورك( 
ظنًا منه أنه حامي الدين ـ كما كان يطلق عليه ـ ولصد الهجمة الغربيَّة على تركيا.. ولما 
عام  دمشق  إلى  تركيا  أحمد  الشيخ  غادر  لإلسالم  المعادية  الحقيقية  مقاصده  له  تبين 
عبر  بسيارة  فهرب  طلبته  االنتداب  حكومة  على  بخطره  فرنسا  شعرت  وعندما  1923م، 

الصحراء إلى الجزيرة العربية
أسد  المجاهد،  البطل  وهو  1931م(  ـ   1856( 1350هـ  ـ   1275 المختار  عمر  الشيخ  و 
اإليطاليين  ضد  الجها  وبين  بينه  عمره  من  السبعون  السنوات  تحل  لم  الذي  القيروان، 
المستعمرين لليبيا، حيث بقي عشر سنوات يقاتل قوى االستعمار أكبر منه بعشرات المرات، 
ومجهزة بأضخم األسلحة في ذلك العصر، إلى أن تمكن منه االستعمار   اإليطالي الغاشم، 

بأنها  السنوسية  رفت 
اسالمية  دعوية  حركة 
منهجها   ، مالكية  سنية 
اإلصالح ، صوفية المالمح، 
األول  الثلث  فى  نشأت 

من القرن التاسع عشر .
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ونفَّذ فيه حكم اإلعدام وذلك في يوم األربعاء السادس عشر من سبتمبر 1931م 
ومن بين الطرق الصوفية األخرى في ليبيا الطريقة الرفاعية: نسبة للشيخ أحمد 
الرفاعي -رضي الله عنه- أحد متصوفة القرن الخامس، وهو معاصر للشيخ الجيالني -رضي 
المخلوقات،  لسائر  والتواضع  للسنة،  اتباعه  بشدة  المؤرخين  بين  عرف  وقدر  عنه-  الله 
واشتهر ذكره في اآلفاق، وانتشرت طريقته في العالم اإلسالمي كافة، وتعد ليبيا من الدول 
التي دخلتها هذه الطريقة إال أن دخولها إليها على حدٍّ واسع ال يصل إلى مائتي عام فيما 
أعلم، ومن أوائل المؤسسين لزواياها الشيخ أحمد الطبجي دفين الزاوية الرفاعية ببنغازي 
شديد،  ببطء   - علمي  -حسب  يسير  ليبيا  في  الرفاعية  وانتشار  اليوم،  إلى  موجودة  وهي 
وانتشار الطرق وانحسارها مقيد بجد أتباعها ونشاطهم، وعلى حسن مايقدمونه، وصفاء 

مايعتقدونه.
 الطريقة المدنية

إلى  جاء  ثم  المنورة،  بالمدينة  ولد  )1864م(  المدني  ظافر  حسن  محمد  للشيخ  نسبة 
المدينة خليفًة عنه،  إلى  عاد  ثم  أتباعه  أحد  الدرقاوي وصار  العربي  الشيخ  وقابل  المغرب 
انتشرت  وقد  الشاذلية  الطريقة  إلى  طريقته  وترجع  بها،  ودفن  مصراتة  استوطن  ثم 
بعده انشاراً واسعًا على يد الشيخ محمد ظافر بن الشيخ محمد بن حسن بن حمزة بن 
ارتحل  وقد  تونس،  الرياحي في  إبراهيم  الشيخ  أفريقيا  بعالمة  التقي  الذي  المدني  ظافر 
ع به األمير عبد الحميد الذي أصبح بعد 

ِ

إلى بالد عديدة ومألت شهرته اآلفاق حتى سم
ذلك السلطان عبد الحميد الثاني فطلب إحضاره والتعرف به، فالتقاه وأخذ عنه الطريقة 
الشاذلية، وقد أصبح أحد مستشاريه وناصحيه، وأصدر السلطان عبد الحميد أوامره عام 
1296هـ بإعفاء أوقاف زوايا الطريقة المدنية من الضرائب والرسوم، وقد بقي باسطنبول 

إلى أن وافته المنية عام 1903م .

الطريقة العالوية

بمستغانم  ولد  1934م  سنة  المتوفى  العالوي  مصطفى  بن  أحمد  الشيخ  إلى  نسبة 
بالجزائر، وهو من كبار صوفية القرن العشرين له العديد من الكتب مثل الرسالة العالوية، 
والبحر المسجور في تفسير القرآن مجلدان، ومنهل العرفان، واألبحاث العالوية في الفلسفة 
اإلسالمية، والمنح القدوسية، وغيرها، وقد أسس جريدة لسان الدين سنة 1923م، والبالغ 

الجزائري سنة 1926م.
االستغفار  مع  أورادها  ومن  الشاذلية  الدرقاوية  الطريقة  عن  العالوية  الطريقة  تتفرع 
أحزاب  مع  يوم  كل  المغرب  بعد  الواقعة  سورة  قراءة  التوحيد  وكلمة  النبي  على  والصالة 

الشاذلي.
عام  حمودة  الفيتوري  محمد  الشيخ  طريق  عن  ليبيا  إلى  العالوية  الطريقة  دخلت  وقد 
1940م، ومن أقدم  1935م، وكان بدء نشرها بمصراتة ثم انتشرت في بنغازي مع عام 

مشايخها اليوم بليبيا عبد القادر بن صالح بن السنوسي الفزاني.

الطريقة الخليلية

من  عنه  ويحكون  أميًا،  رجاًل  وكان  بمصر،  الشرقية  في  خليل  أبو  إبراهيم  للشيخ  نسبة 
الكرامات الشءي الكثير، يقول القرضاوي: »وقد استفدت من هذه الطريقة شيئًا مهمًا مما 
طريق  عن  وذلك  الغزالي  اإلسالم  حجة  على  المبكر  وهوالتعرف  حياتي،  في  تأثير  له  كان 
كتابه اإلحياء، الذي كان يقتنيه جارنا الشيخ بيومي العزوني بحكم التزامه بالطريقة التي 
تعتبر قراءة اإلحياء أحد ركنيها، والركن اآلخر هوالذكر والدعاء واالستغفار والصالة على 
النبي«29. ودخلت الخليلية إلى ليبيا منذ فترة قريبة ال تتجاوز األربعين سنة ومركزها مدينة 

بنغازي.
الطريقة  الدسوقية أو البرهانية

نسبة إلى الولي الصالح إبراهيم بن عبد العزيز الدسوقي الحسيني المتوفى سنة 676 
هـ بمصر أخذ عن أبي الحسن الشاذلي، واشتهرت كراماته في اآلفاق ،وقد دخلت  إلى ليبيا 

العالوية  الطريقة  تتفرع 
الدرقاوية  الطريقة  عن 
الشاذلية ومن أورادها مع 
على  والصالة  االستغفار 
التوحيد  وكلمة  النبي 
قراءة سورة الواقعة بعد 
مع  ــوم  ي كل  المغرب 

أحزاب الشاذلي.
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منذ عهد قريب عن طريق أحد مشايخ السودان الكبار وهو الشيخ إبراهيم بن فخر 
الدين محمد عثمان عبده البرهاني وقد استطاع والد األخير نشر طريقته في أكثر 

من سبٍع وثالثين دولة.
شهدت البرهانية بليبيا نشاطًا في فترة الثمانينات وكان بدء دخولها إلى مدينة بنغازي، 
ثم إلى المناطق األخرى، وال تصل شهرتها بليبيا مبلغ شهرة الطرق األخرى، ولعل مرجع 

ذلك قرب زمن دخولها إلى ليبيا.

الطريقة التيجانية 
1815هـ وكانت  عام  المتوفى  التيجاني  المختار  أحمد بن محمد  العباس  وتنسب  ألبي 
الفوتي  سعيد  بن  عمر  أتباعها  أشهر  ومن  الطريقة  لهذه  األول  المركز  فاس  مدينة 
ويقدر  الفرنسيين  ومحاربة  أفريقيا  في  لإلسالم  بنشره  وعرف   1283 المتوفى  السنغالي 

عدد أتباعها في نيجريا كما يقول علي بن محمد الدخيل بعشرة ماليين عام 1981 .
الشرع  يقبله  ال  أمر  وهو  القرآن  على  األذكار  بعض  تفضيل  مؤسسها  إلى  نسب  وقد 
الحنيف كالقول بأن قراءة صالة الفاتح تعدل تالوة القرآن ستة آالف مرة, أشير أن هذا القول 
نقله عنه تلميذه علي حرازم في جواهر المعاني وقد شكك الحافظ التيجاني في صحة هذا 
الكتاب، وألف كتابًا صحح فيه كثيراً من المفاهيم الخاطئة عن التيجانية، ولكن لألسف بقي 
أثر جواهر المعاني موجوداً رغم ذلك، وأُخذ على هذه الطريقة الغلو في االعتقاد، وهوماجعل 
فتاوى  وتصدر  الحجاز،  ببالد  لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  مثل  ضدها  يقفون  العلماء  من  كثيراً 

بضاللها عن الحق.
دخلت هذه الطريقة إلى ليبيا منذ زمن قريب، وأصبحت لها زوايا في بنغازي وطرابلس 
ودرنة. وتجدر اإلشارة إلى أن هناك طرقًا أخرى دخلت ليبيا منها ما أصبح نشاطها يزداد، 
مثل: الطريقة الجعفرية إال أن انتشارها ما زال محدوداً، وهناك أشخاص ينتسبون إلى طرق 
النقشبندية، والخلوتية وقد يوجد غيرهما مما لم  إلى ليبيا بصفة رسمية مثل  لم تدخل 

أطلع عليه.
الطريقة السعدية

وتنطق محليا بالساعدية – نسبة للشيخ المجاهد سعد بن هدنة بن علي بن المهدي 
الطرق  من  وهي  الشاذلية  المدنية  الطريقة  من  فرع  )1785م1840-م(،وهي  التباني 
في  ليبيا  وعلماء  ومثقفي  مفكري  كبار  ليبيا،وجل  في  والبصر  السمع  ملء  كانت  التي 
الجمعة  لصالة  الحضورة  في  مميزة  طريقة  لهم  وكانت  أبناءها  من  هم  الحديث  العصر 
جماعة رافعين أصواتهم بالذكر يتوجهون إلى بيت الشيخ ويزفون الخطيب للمسجد زف 
للجهاد في  التباني وجل تالمذته  الشيخ سعد  انحسارها هجرة  العروس،ومن أهم أسباب 
تونس عند وقوعها تحت نير المستعمر الفرنسي ، فاستشهدوا عن بكرة أبيهم في معركة 
قرب جبل زغوان ،وهناك مقبرة تحمل اسمهم ويجب التنبه إلى أن هذه الطريقة هي غير 
السعدية المنتشرة في بالد الشام بنفس اإلسم,كانت للطريقة زاوية الشراكسة الساعدية 
في مصراتة وزاوية في بنغازي ما يعرف اليوم بجامع المدنية سيدي سعد ترك ولدان هما 
سيدي محمد الطاهر وسيدي مسعود وبنتا تسمى السيدة شافية وزوجته السيدة ضاوية 

وقد دفنتا في بنغازي في زاوية سيدي سعد التباني.

طرق أخرى 
أحمد  أبوالعباس  للشيخ  الطريقة  هذه  تنسب  التيجانية:  الطريقة  بليبيا  توجد  كما 

التيجاني  )1735م1815-م( دفين فاس ولها تواجد محدود في ليبيا.
561-هـ(  )470هـ  الجيالني  عبدالقادر  للشيخ  الطريقة  هذه  تنسب  القادرية:  والطريقة 
دفين بغداد-العراق,ولها زوايا محدودة في ليبيا في العاصمة طرابلس وفي بنغازي وفي 

الجنوب الليبي.
 – )512هـ  الرفاعي  علي  بن  أحمد  للشيخ  الطريقة  هذه  تنسب  الرفاعية:  والطريقة 
العاصمة  في  وزاوية  قديمة  بنغازي  مدينة  في  زاوية  ولها  –العراق,  واسط  دفين  578هـ( 
طرابلس,وعادة ما يتم الجميع بين الطريقتين العيساوية والرفاعية في ليبيا على يد شيخ 

واحد.

ــدت الــبــرهــانــيــة  ــه ش
فترة  في  نشاطًا  بليبيا 
بدء  وكــان  الثمانينات 
مدينة  ــى  إل دخــولــهــا 
بنغازي، ثم إلى المناطق 
األخرى، وال تصل شهرتها 
الطرق  بليبيا مبلغ شهرة 
األخرى، ولعل مرجع ذلك 
إلى  دخولها  زمن  قرب 

ليبيا.
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كاريكاتير

محمد قجوم
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