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ABSTRACT 

  

 
The purpose of this study is to determine the impact of Senussi Zawya  in the 

educational and social life in Libya. As the Senussi Zawya had the main role in 

the intellectual life and science advancement and development. Senussi Zawya 

used the proper principles in its approach, which included Quran Karim. The 

research will also address how the Senussi Zawya shifted from advocacy and 

reform role to its significance contributory role in the advancement and urge of 

science and being not limited to asceticism and worship only. Before delving into 

the impact of that Senussi Zawya in the development of education and social 

cohesion, the study will clarify the definition of Senussi Zawya, its components 

and elements in some details to reach the expected results from the current study. 

Particularly, the concern will be with regard to the positive impacts of these 

Zawya in order to motivate all components of Libyan society towards educational 

development and social reform between rival tribes in the Libyan regions. The 

study will use the descriptive, historical approach in order to present events, 

historic facts in that period. 

Keywords: Senussi Zawya – Quran Karim – educational development - 

educational principles – social cohesion 
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 املةلخص
 

حيث  ليبيا، العلمية و االجتماعية يف احلياة هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أثر الزوااي السنوسية ودورها الرايدي يف
 لل  اسأس  يف وتطويره، مستخدمة  أن الزوااي السنوسية كان هلا دور أساسي يف احلياة الفكرية والنهوض ابلعلم 

ة من دورها وسيتناول البحث أيضا  كيفية انتقال الزاوية السنوسي السليمة يف منهجها واليت من ضمنها القرآن الكرمي.
الدعوي واإلصالحي إىل مسامهتها بشكل كبري يف النهوض ابلعلم واحلث عليه وعدم االقتصار على الزهد وأمور 

ريف خلوض يف أثر تل  الزوااي يف التطوير التعليمي والتالحم االجتماعي سيتم التطرق إىل التعالعبادة فقط، وقبل ا
ما من التفصيل وصوال  إىل النتائج املّرجوة من هذه الدراسة خاصة في يءابلزاوية السنوسية ومكوانهتا وأركاهنا بش

ري التعليمي واإلصالح  بكافة مكوانته وحو التطيتعلق ابلتأثريات اإلجيابية هلذه الزوااي يف الدفع ابجملتمع اللييب
االجتماعي بني القبائل املتناحرة يف املناطق الليبية، ولل  سيكون من خالل اتباع املنهج التارخيي يف عرض اسأحداث 

 والوقائع التارخيية يف تل  الفرتة .
 حم االجتماعياسأس  التعليمية،  التال ،ميالكلمات املفتاحية : الزوااي السنوسية، القرآن الكرمي، التطوير التعلي 
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  23.،ص)م  1913الشعب، جريدة مطبعة:القاهرة(اجملاهد، أحكام يف املساعد بُغية.الشريف السنوسي،أمحد1

 
 املـقـدمـــــ   

اشتهرت الزاوية السنوسية يف املناطق الليبية ابلعلم وحتفيظ القرآن الكرمي، فلم تقتصر الزاوية على دورها يف    
ية الدين اإلسالمي من وتنقالتصوف والزهد بل أصبحت مركزا  إصالحيا  هاما  يف الرتبية والتعليم والتكوين الروحي 

 الشوائب والبدع، فبعد أن توسعت وانتشرت صارت مركزا  للدعوة السنوسية  واإلصالح الديين واالجتماعي.

إن الطريقة السنوسية استخدمت الزاوية ابلعلم والتعليم للوصول إىل الناس وحتقيق أهدافها بكل سلمية، فلم   
ى أهدافهم بل اعتمدوا على الصلح بني الناس والوصول إليهم ابلطرق اسأمس يستعملوا أساليب القوة يف الوصول إىل

واسأنبل. وقد اعتمدت السنوسية على الزاوية بشكل رئيسي يف نشر دعوهتا والنهوض ابلتعليم وسعت لإلصالح 
لبالغ يف قبول ا بني الناس فاستخدمت الوعظ واإلرشاد من خالل القرآن الكرمي والُسنة النبوية واليت كان هلما اسأثر

فأثرت أتثريا  كبريا  يف احلياة االجتماعية من خالل دورها يف التالحم  1الدعوة وتوصيل املفاهيم الصحيحة إىل الناس،
االمجتاعي واإلصالح بني الناس ،كما كان هلا دور كبري يف نشر اإلسالم وخاصة يف السودان اسأوسط بني القبائل 

 متنوعة منها الدينية واالجتماعية واالقتصادية.الوثنية حيث كانت تقوم مبهام 

 مشكةل  الدراس :
تسعى هذه الدراسة إىل توضيح أثر الزوااي السنوسية يف احلياة العلمية واالجتماعية يف ليبيا، وكيفية انتقاهلا من  

دورها الدعوي واإلصالحي إىل مسامهتها بشكل كبري يف النهوض الفكري والتطوير التعليمي والتالحم االجتماعي 
 يف ليبيا. 

 أهداف الدراس  :
 يف اإلجابة على التساؤالت التالية:تتمحور أهداف الدراسة 

ماهي الزوااي السنوسية وما أثرها يف احلياة العلمية واالجتماعية يف ليبيا؟ و كيف سامهت يف التطوير التعليمي  
والتالحم االجتماعي؟ ومما تتكون تل  الزوااي من الناحية اإلدارية وما أركاهنا؟ وما هو املنهج  الذي استخدمته 

ذل  مت تقسيم هذه الدراسة . وبوسية يف حماولتها لتطوير التعليم واحلث على الوائم االجتماعي يف ليبيا؟ الزوااي السن
 توصلت إليه هذه الدراسة. إىل عدة مباحث يف حماولة للوصول إىل نتائج توضح ما
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 أمهي  الدراس  :

إن احلركة السنوسية ختتلف عن غريها من احلركات واالجتاهات اإلسالمية اسأخرى اليت اقتصر نشاطها يف معظمه  
دولة أبجهزهتا  يكاد يكون موازاي  لنشاطومن خالل الزوااي على الشعائر التعبدية، يف حني أن نشاط احلركة السنوسية 
ثريا  لى لل ، ومل تكن احلركة جمرد دعوة دينية بل أوجدت أتاملختلفة، فالزوااي السنوسية ونشاطاهتا خري مثال ع

 جتماعية والتعليمية .اال نواحيواضحا  يف ال
إدراك احلركة السنوسية منذ بداية أتسيسها أن بناء اجملتمع يقتضي اإلحاطة أبوضاعه الشاملة، وعليه فقد كان 

 ية والرتبو والتعليمية الجتماعية السنوسيون يعيشون واقع اجملتمع على كافة اسأصعدة الدينية وا
 .ةوالسياسية واالقتصادي

 اليت قامت قبل قرنني من الزمان تلقي اسأضواء على الواقع الذي تعيشه أمتنا اليوم أثر الزوااي السنوسيةإن دراسة 
فة حيوية ر ويعرض جتارب أمتنا إزاء مشكلة التحدي اليت ال تزال جتاهبها حىت اليوم، وهي مفيدة ملع ،ويوضح أصوله

اسأمة، ولفهم التطورات اليت مرت هبا، وكان حممد بن علي السنوسي مؤس  احلركة السنوسية من الذين حاولوا 
 إصالح شأن اسأمة اإلسالمية .

 منهج الدراس :
 جوة.للوصل للنتائج املرّ  ، ولل إن هذه الدراسة تنتهج منهجا  اترخييا  حتليليا  ابإلضافة إىل املنهج التارخيي الوصفي

 تقسيمات الدراس : 
 تتكون هذه الدراسة من التقسيمات التالية: 

 ملخص الدراسة ابللغتني اإلجنليزية والعربية. -

 املقدمة. -

 مشكلة الدراسة. -

 أهداف الدراسة. -

 أمهية الدراسة. -

 منهج الدراسة. -

 املبحث اسأول: تعريف الزاوية السنوسية. -
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 .221م(،ص 2611،  2السنوسي،حممد بن علي.املسلسالت العشرة يف اسأحاديث النبوية،)مصر:دار املعارف ،ط   2
 .23م(،ص2666الصاليب، علي حممد.احلركة السنوسية يف ليبيا،)اسأردن:دار البيارق، 3
 .23علي الصاليب،مرجع سابق، ص4
 .221حممد بن علي السنوسني مرجع سابق،ص 5
 .71م(،ص 2022، 2ز،ت:عمرالدايري.السنوسيون يف برقة،)تون :صفاق  للنشر والتوزيع،طريتشارد،ايفان 6

 
 

 .املبحث الثاين : أركان الزاوية -
 .الثالث: أثر الزوااي السنوسية يف التطوير التعليمي والتالحم االجتماعياملبحث  -
 اخلامتة: النتائج ،التوصيات. -

 قائمة املراجع -

 املبحث األول : تعريف الزاوي  السنوسي 

تعترب الزاوية السنوسية خالصة الطرق القدمية واملعاصرة وأنه متيزت إبعادة رفع شعار الرجوع إىل العمل ابلكتاب 
حيث اوحرفت الطرق عن هذا املبدأ ملدة طويلة بعدما رفعته 2والبدع، لُسنة وتصفية الدين من الشائب واخلرافاتوا

 يف أول أمرها.

فالسنوسية حركة إصالحية وطريقة صوفية مجعت بني النظرة املعاصرة لإلصالح الديين كالوهابية مثال ، وحماسن   
و كان هدفها 4طريقا  وسطا  بني الصوفية اإلشراقية والصوفية الرهبانية،، وبذل  سلكت السنوسية 3الطرق الصوفية

اسأمسى هو تكوين مسلم صاحل. وهكذا نرى أن السنوسية قد مجعت مذهبني، فإلا كانت الطريقة الوهابية قد قامت 
ف  من اسأكدار نمن أجل االبتعاد عن النواهي واملنكرات ودراسة العلوم الدينية فالسنوسية قامت من أجل تصفية ال

 وتوجيهها وحو احلق لبلوغ املعرفة من ابب اتقوا هللا ويعلمكم هللا.

كما أن الطريقة السنوسية قد استعملت العلم والتعليم لل  للوصول إىل الناس وحتقيق أهدافها ابإلضافة فإهنا   
 .5دعت إىل حماربة الوجود اسأجنيب مبختلف الوسائل املمكنة

طريقة اجملددة وال املصلحة وإمنا هي دعوى إىل اإلمامة واحلياة الدينية الصافية من الشوائب السنوسية ليست ابل   
واخلرافات،كما أن السنوسيون مل يستعملوا أساليب القوة يف الوصول إىل أهدافهم، بل اعتمدوا على الصلح بني 

 .6الناس والوصول إليهم ابلطرق اسأمسى واسأنبل
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 .26علي الصاليب،مرجع سابق،ص 7
 .71ايفانز ريتشارد،مرجع سابق،ص 8
 .221م(،ص 2611:دار الفكر،شكري،حممد فؤاد.السنوسية دين ودولة،)القاهرة 9

 

هذه املعاملة الوصول إىل ربط الصلة بني الفرد والرسول صّلى هللا عليه وسلم، و اليتم وقد كان هدف السنوسية من 
 هذا إال بقراءة اسأوراد وإحياء اسألكار وأخذ املسلسالت العشرة يف اسأحاديث النبوية. 

جبيل النيب  لوقد مجع السنوسي الكبري املسلسالت العشرة يف اسأحاديث النبوية وقال:)ففيها كفاية ملن أراد االتصا
 .7صّلى هللا عليه وسلم واالنتساب إليه وإىل أصحابه والسلف الصاحل على وجه اخلصوص(

تتميز السنوسية عن غريها من الطرق اسأخرى، أهنا مل متنع أتباعها من االنضمام إىل أيّة طريقة أخرى، فيمكن  
 اد .للتابع أن يبقى تيجانيا  أو رمحانيا  ومع لل  يكون سنوسيا  إن أر 

وهلذا نالحظ أن الطريقة السنوسية تسمي نفسها ابلطريقة احملمدية وأتباعها يُدعون اإلخوان مثل معظم الطرق  
 اسأخرى، ولكنها تستوعب عددا  كبريا  من اسأتباع نظرا  لعدم وضعها قيودا  أو شروطا  على انتساهبم إىل طرق أخرى.

وعلى صعيد آخر بنت السنوسية لنفسها قاعدة يف إقليم برقة وعلى يد الشيخ حممد بن علي السنوسي، الذي  
جعل من واحة اجلغبوب قاعدة للزاوية اليت شهدت تطورات هامة سواء على يده أو على يد أبنائه وأحفاده من 

ة هو العزلة لدور الصوفية، فلم يعد دور الطريقبعده، وأهم ما قامت به السنوسية عندئذ هو إعطاؤها مفهوما  خمتلفا  
،وهكذا 8واالبتعاد عن اسأحداث بل الرتبية والتعليم والتكوين الروحي والعسكري وتنقية الدين اإلسالمي من البدع

م حىت كانت ليبيا مهّيأة سياسيا  وروحيا  ملقاومة الغزو اإليطايل رغم انسحاب القوات 1111فإنه مل حتن سنة 
 ية من امليدان.العثمان

لقد أدرك السنوسيون أن الدعوة اإلسالمية يف حاجة إىل اإلصالح، وأدركوا ضرورة ختليصها من اخلرافات، فوضعوا   
مجلة من املبادئ لنشر الدعوة واحلث على التطور العلمي يف الزوااي واليت كان من بينها أنه لي  هناك حدود تقسيم 

حية يلزم أن تكون شاملة ل  أقطاره، كذل  احلث على ضرورة أن تكون احلركات ، فاحلركة اإلصال9العامل اإلسالمي
اإلصالحية فكرية وسياسية يف آن واحد، فاإلسالم دين الدولة وأي إصالح ال يكون متكامال  لن يؤيت مثاره بصورة 

 فاعلة.
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 .222حممد فؤاد شكري،مرجع سابق، ص 10
 .71رد،مرجع سابق، ص ايفانز ريتشا  11

   

، واعتبار هذا االجتهاد يف الفقهكما اعتربت الزاوية السنوسية أن الكتاب والُسنة مصدري الشريعة مع فتح ابب   
 10الباب سببا  يف حتجر أساليب التفكري اإلسالمي ودخول البدع فيه وأيضا  تنقية السنوسية من ضالالت الصوفية.
 وهبذا فإن احلركة السنوسية تشرتك مع احلركة الوهابية يف البعث الثقايف كما تعتمد على اإلرشاد ملعرفة الدين الصحيح

والدفاع عن اإلسالم وتدعو احلركة إىل االنضواء حتت لواء اخلالفة العثمانية مادامت قائمة يف حني   وحماربة البدع
كانت الدعوة الوهابية تطالب ابالنفصال عن العثمانيني وبذل  فإن احلركتني تتفقان حول املبادئ الدينية وختتلفان 

 حول مسألة اخلالفة.

هللا ورسوله،  ية لتحرير السكان واملنادات ابلثورة والتغيري، واجلهاد يف سبيلوقد اهتمت السنوسية بنشر الثقافة الدين 
فشملت احلركة السنوسية اجلانب العقائدي وكسبت الشعب واملتعلمني منه خاصة، وعملت على تنظيم السكان 

العتماد ائدية، مع ا،اليت كانت مبثابة معسكرات لتكوين اجملاهدين من الناحية العق11يف الزوااي يف الدواخل الليبية
يف الوقت نفسه على العمل واإلنتاج، فدرس السنوسيون يف هذه الزوااي مع اشتغاهلم ابلزراعة والعديد من اسأنشطة 

 اسأخرى.
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 .213م(،ص2،2002الشمري،عبدالعزيز بن عبدهللا .معلمة التصوف اإلسالمي،)الرابط:دار املعرفة،ط 12
 .71علي الصاليب،مرجع سابق،ص  13
 .212عبدالعزيز بن عبدهللا الشمري، مرجع سابق،ص  14

 

 املبحث الثاين : أركان الزاوي  

كانت الزاوية السنوسية مبثابة املؤسسة احلكومية اليت يرأسها قائد يسمى)مقدم الزاوية(، وهو عضو يف اجملل      
العايل الذي يرأسه السيد السنوسي، ويعد املرجع اسأول يف الطريقة السنوسية وتنحصر أعمال الزاوية يف عدة 

: الذي يوجه اسأهايل وحيل مقدم الزاوي وهم : أ. 12يةأشخاص معينيني و خمتصني أبعماهلم هم مبثابة أركان الزاو 
مشاكلهم وحيثهم على مزاولة اإلنتاج الزراعي،وهو خطيب اجلمعة والقّيم على الزاوية، متويل أمورها، ومبلغ اسأوامر 

 الصادرة من السنوسية.

 رج(.كيل الدخل واخل: وهو يساعد مقدم الزاوية يف اسأمور االقتصادية ابلكامل،و كان يطلق عليه)و الوكيلب.

فهو اإلمام يف الصالة وهو املسؤل عن تعليم اسأطفال القراءة والكتابة وتالوة القرآن الكرمي،ويعقد  شيخ الزاوي :ج.
فيها عقود النكاح، ويصلي على اجلنائز،كما كان عليه احلفاظ على القضااي الشرعية، ولشيخ الزاوية كساء سنوي 

بدلة من قميص وسروال وغطاء الرأس وحذاء،و يشرتط أن ال يكون من احلرير يتألف من عشر بدالت وتتكون ال
،وتكون 13،وله احلق يف تعيني معلم للصبيان ومؤلن للصالة، وعدد من اخلدم والعمال حسب مقتضيات الضرورة
وعدي مأجورهم ونفقاهتم من موارد الزاوية، ومن واجباته أيضا  إحضار الطعام الكايف لعشرة أشخاص يوميا  يف 

الغداء والعشاء، ولل  ابسم الضيوف احملتمل جميئهم إىل الزاوية، وكان الطعام ال يتجاوز نوعا  واحدا  إال يف احلاالت 
اخلاصة، وكان له اسأمر حيث انقضى اسأمر ابلنحر للضيوف، و ال حيق له أن يضّيف أقاربه على حساب الزاوية 

ه احلق يف ممارسة الزراعة حلسابه اخلاص، ويستطيع من لل  سد إلن له عشر الواردات وله مواشي خاصة به، ول
نفقاته اخلاصة اليت ال حيق له أبخذها من أموال الزاوية، و كان له احلق أن ينحر لنفسه ولزوجته وأوالده منها شاتني 

 أسبوعيا .

والوجهاء املهاجرين  14انه،ويتألف من وكيل الزاوية وشيخ القبيلة املرتبط هبا وأعي اجملةلس االستشاري لةلزاوي :د.
 إليها، ومهمة هذا اجملل  هي النظر يف مشاكل الناس وفض املنازعات.
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 .223م(،ص2611االشهب،حممد الطيب ادري .برقة العربية أم  واليوم،)مصر:مطبعة اهلواري  15
 .222حممد الطيب ادري  االشهب،مرجع سابق،ص 16

 

وللسنوسية أس  فكرية ومبادي سارت عليها، ومنها دعوة الناس كافة إىل االلتزام ابلتعاليم اإلسالمية الظاهرة  
كام الشريعة االلتزام، فكان تعليم الناس أح والباطنة، إل أن املسلمني يف تل  احلقبة قد انتشر اجلهل بينهم وقلة
 هدفا  أوليا  سعت من أجله السنوسية حىت حيقق املسلم معىن إسالمه .

 أيضا  من املبادئ اليت دعت إليها السنوسية هو اعتمادها على الكتاب والُسنة بوصفهما مصدري للشريعة اإلسالمية،
واالنتفاع من املذاهب املختلفة فيما يناسب املسلمني والعودة هبم إىل ما كان عليه عهد الرسول عليه الصالة والسالم 

 15.وخلفائه الراشدين 

وهذا يتضح من خالل عدة  كذل  من اسأس  اليت اندت هبا السنوسية عدم املواجهة مع االجتاهات اسأخرى،
ملهدية ودعوهتا، حيث أرسل إليه حممد بن امحد املهدي مؤس  ان احلركة مواقف لإلمام السنوسي ،مثال موقفه م

  ومل يرد عليه السنوسي بنفي أو إثبات بعدما أعلن ادعاءه املهدية مع العلم أن السنوسي املهدية  يف السودان كتااب ،
 كان يرفض الفكرة. 

 ونشيطني يكونوا عبادا  عاملني منتجني ومل تقتصر السنوسية على العبادة والتصوف ولكن أرادت للمسلمني أن   
،ال جمرد عبادا  خاملني عاكفني يف املساجد.كما حثت احلركة السنوسية على العمل ابالجتهاد يف اإلسالم ،حيث 

 أن تركه كان سببا  يف حتجر الفكر اإلسالمي ودخول البدع إليه كما ترى احلركة .

خوة يام على اسأجتهاد.ومن مبادئها القالاون ومحلوا الناس عليه وترك وقد رفضت احلركة التقليد الذي أوجبه املتأخر  
وال يطلب من املريد حني أيخذ العهد إال أن يقرأ الفاحتة للحفاظ على  16والزهد والعبادة والتزام أصول اإلسالم،

فية السائرة على منهج و هذا العهد .كذل  من املبادئ اليت امتازت هبا السنوسية هي الرابنية املتمثلة يف الطريقة الص
 الكتاب والُسنة ونشر اإلسالم يف البالد اليت مل ينشر فيها .

سأوىل أن هذا ا إن احلركة السنوسية وهي تشق طريقها وحو إصالح اجملتمع وإقامة بنيانه قد أدركت منذ الوهلـة    
م إال يف ظل اسأهـداف الكبرية ال يتالعمل اهلام ال ميكن أن يتحقق إال يف ظل نشاط دائم وصرب كبري، وان حتقيـق 

 اسأخذ مبختلف اسأسباب والو سائل اليت من شأهنا أن توصل إىل لل  .وعليه فإن احلركة السنوسية مل تستنكف 
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 .221م(، ص2666، 2الشريف،انصرالدين حممد.اجلواهر اإلكليلية يف أعيان علماء ليبيا من املالكية،)بريوت:دار البيارق،ط 17
 .227حممد الطيب ادري ،مرجع سابق، 18
 .222حممد فؤاد شكري،مرجع سابق ،ص  19
 .223شكري،مرجع سابق ،صحممد فؤاد   20

 

ركات والطرق ختتلف عن غريها من احل أن أتخذ ابلوسائل اليت أتيحت هلا ،مما أضفى عليها طابع التكامـل وجعلهـا
نشاطها يف معظمه على الشعائر التعبديـة )صالة، صوم ،لكر( يف حني أن نشاط احلركة الصوفية اليت اقتصر 

يمي للحركة إن أهم ما يلفت االنتباه يف البناء التنظ السنوسية يكاد يكون موازيـا لنشـاط دولـة أبجهزهتـا املختلفة .
ق عند الطرائق الصوفية. فكلمة الزوااي تطل عن غريها من احلركات والطرائق السنوسية هو نظام الزوااي الذي متيزت بـه

عني عن النـاس أتباع الطريقة والقائمون عليها أبنفسهم ويتقربون إىل اهللا ابلعبادة منقط فيه الصوفية على مكان خيتلي
 ه،على يد رجال القوافل الذين يضربون يف الطرق الصحراوية وينزلـون هبـذ17مكتفني بكفالة الناس هلم  وعـن احليـاة

لقبائل ا الزوااي اليت غالبا ما كانت مواقعها يف أماكن خلوية، أو ما يوقف على الزاوية من أوقاف حيتسبها مشـايخ
تلف عن غريها من خت اجملاورة للزاوية تقراب إىل علمائها املشرفني على طريقتها الصوفية. أما الزوااي السنوسية فهـي

 18.من حيث تنظيمها ورسالتها الزوااي اسأخرى من حيث الشكل واملضمون، و 

 لقد استطاع ابن السنوسي بدهائه وعلمه وقبل لل  بتوفيق اهللا له أن يطور مفهوم الزوااي حبيـث

قال يف ف أصبحت الزاوية متثل النواة اسأوىل جملتمع حتكمه سلطة وعليه واجبات . وقد حتدث هو نفسه عن الزاوية
يوت اهللا ومسجد من ب والزاوية يف احلقيقة إمنا هي بيـت))حاكم فزان: إحدى رسائله اليت أرسلها إىل مصطفى ابشا

رة والباد وحيصل هبا النفع سأهل احلاض من مساجده... والزاوية إلا حلت مبحل نزلت فيه الرمحـة وتعمـر هبـا الـبالد
 19((.عدانن سأهنا ما أسست إال لقراءة القرآن ولنشر شـريعة أفضـل ولـد

 اه أن الزوااي اليت أقامها السنوسيون كانت عبارة عن خالاي متتد هنـا وهنـاكومما يلفت االنتب

وتنطلق منها احلياة الصاحلة إىل سائر جسم اسأمة اإلسالمية وتوجيه احليـاة العامـة توجيهـا سـديدا فأصبحت مراكز 
 .20إصالح إنساين متكامل من الناحية الدينية واالقتصادية 
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 .237علي الصاليب ،مرجع سابق،ص  21
 .12حممد الطيب اسأشهب،مرجع سابق، ص 22
 .221م(،ص2617الدجاين،أمحدصدقي.احلركة السنوسية نشأهتا ومنوها يف القرن التاسع عشر،)القاهرة:دارالفكر، 23

 

 الزوااي السنوسي  يف التطوير التعةليمي والتالحم االجتماعياملبحث الثالث: أثر 

إن املراكز اإلصالحية أو ما يعرف ابلزوااي السنوسية قد كان هلا دور أساسي يف التطورات الفكرية يف احلياة القبلية  
 مكنت احلركة السنوسية من بناء مسعة طيبة هلا يف اجملتمع القبلي يف الدواخل الليبية.

احلكام القره مانليون ووالة احلكم العثماين من فرض ضرائب املريي واليت اندلعت بسببها حروب قبلية  ولقد متكن
عديدة، لكّن احلركة السنوسية متكنت من خالل مراكزها اإلصالحية وبطرقها السلمية من كسب وّد اإلدارة العثمانية 

 21والقيادات القبلية املتدهورة.

 املرحلة ظهرت بصفتها بديال  قياداي  للمجتمع القبلي اللييب يف مناطق الدواخل .فالزوااي السنوسية يف هذه   

ويف الدواخل الليبية يف الشرق متكنت احلركة السنوسية من إنشاء العديد من املدارس القرآنية ،فانتشرت بذل   
ات اجلذرية يف التغيري وسائل الوعظ واإلرشاد يف خمتلف املناطق البدوية بشكل ملفت ومدهش، وقد انعكست هذه 

اسأبيات الشعرية اليت أنشأها الشاعر رفيق املهدوي عندما كان يتحدث عن السيد املهدي السنوسي فقال قصيدته 
 :22اليت نقتب  منها أبيات هبذا املعىن 

 كانت طريقته القيام بُسنتة       نبوية سأسأة اسأوضاح

 أو بصياحليست لدروشة املريد وجذبه      ابلدف أو ابلضرب 

 كانت معاملها كسرية جده        إحياء دين وانتصار الصالح

م مل تؤد فقط إىل  1111-1441إن أثر التعليم وانتشار الوعي يف الزوااي السنوسية للدعوة السنوسية يف الفرتة 
راجمها ب كسر حدة االنتماء القبلي، بل سارعت يف عملية التالحم والوائم االجتماعي يف هذه املناطق من خالل

التعليمية. ولقد قام مؤس  احلركة السنوسية السيد حممد بن علي السنوسي إبنشاء فكرة التعليم اجملاين سأبناء سكان 
 ، وأخص ابلذكر أبناء الدواخل الربقاوية.23الدواخل الليبية

 أو متنقلة خلدمة أطفال  ةفالزوااي ينظر إليها بصفتها مراكز تعليمية اثبتة، يف حني أنه أنشأ مراكز تعليمية متحرك  
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 .227م(،ص2613عتماد،شليب،حممود.التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية،)القاهرة:مطبعة اال 24
 .221أمحدصدقي الدجاين،مرجع سابق،ص  25
 .216م(.ص 2623السنوسي،أمحد الشريف.بُغية املساعد يف أحكام اجملاهد،)القاهرة:مطبعة جريدة الشعب، 26
 .216امحدالشريف،مرجع سابق،ص 27

 

نواجع البادية، فاسأوىل عملت على تربية وتعليم أبناء اسأرايف املستقرة، بينما الثانية أنشئت خصيصا  لتؤدي وظائف 
 تربوية وتعليمية سأبناء نواجع البادية املتنقلة .

واملعلمون يف املدارس املتنقلة مت اختيارهم خالل فرتة السيد حممد بن علي السنوسي وابنيه السيدين حممد املهدي 
وحممد الشريف. فعم السيد أمحد كان يُعطي تعليمات للمعلمني مبرافقة نواجع البادية وابلتحرك خلف رحالهتم 

فالقرآن الكرمي  24، الدواخل الليبية حسب حاجتهم االقتصاديةبصفتهم معلمني ومربني سأبناء هذه القبائل املتنقلة يف 
 كان يتلى وحيّفظ من قبل أبناء هذه النواجع املتنقلة وفقا  ملنهجية حمددة .

وهنال  مواد علمية أخرى تقدم هلوالء اسأطفال مثل مواد اللغة العربية ومشتقاهتا من وحو وصرف وأدب واتريخ  
 لوم عند املسلمني وفنون الفروسية.وجغرافيا ورايضيات واتريخ الع

وطبقا  لتعليمات السنوسي الكبري وابنيه من بعده كانت تقدم هذه املناهج العلمية يف املدارس الثابتة على نطاق     
 أوسع بينما تعطي يف املدارس املتنقلة بشكل خمتصر  وفقا  ملا تقتضيه الظروف.

،كانت املعارف بصنوفها تُقدم على مستوى 25ء و اجلغبوب ومزدة والكفرةفالزوااي الكبرية واملهمة مثل زوااي البيضا 
 عاِل موازنة  بتل  املدارس اليت تنتقل خلف منتجعات البادية أو

ريدين الذين يرغبون يف  
ُ
الزوااي اسأقل أمهية أو اسأصغر .أما اليت تتميز مبصادر علمية ميكن السفر إليها، فبعض امل

 لتوجه إىل الزوااي الكبرية املذكورة سابقا .حتصيل علمي عاِل عليهم ا

إن السيد حممد املهدي قرر نقل مقر الطريقة السنوسية من واحة اجلغبوب إىل زاوية التاج الواقعة جنوب واحة   
ففي تل  الفرتة فإن نظام التعليم يف الزوااي السنوسية وصل لروة تطوره، إن الواثئق 26م .1414الكفرة ولل  سنة 

ة مل تسعفنا إبعطاء أرقام سأولئ  املعَلمني والتالميذ الذين اخنرطوا يف املراكز اإلصالحية للطريقة السنوسية، التارخيي
م حيتوي على مسح لعدد سّت وعشرين 1417إال أن تقريرا  استخباراتيا  فرنسيا  عن الطرق اإلسالمية ُنشر سنة 

 27مركزا  إصالحيا  سنوسيا . 62
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 .210حممد فؤاد شكري،مرجع سابق،ص  28
 .262أمحد الشريف،مرجع سابق،ص 29
 .226،مرجع سابق،صعلي الصاليب 30
 .232م(،ص2677الشيخ،رأفت.اتريخ العرب،)القاهرة،مكتبة النهضة العربية، 31

 

تلميذ  6111.وأن ألفي 28الفرنسية لُكر فيها أبن مخسة آالف تلميذ مت تسجيلهم يف لل  العامإن تل  الواثئق 
مت تسجيلهم ابلزاوية السنوسية يف اجلغبوب مبفردها. ومن حتليلنا للوثيقة الفرنسية املشار إليها آنفا  فإن متوسط 

 .29تلميذ سنواي   611مائيت  التالميذ املسجلني يف كل زاوية من الزوااي املذكورة أعاله ال يقل عن

مركزا  إصالحيا  فإنه ميكننا  74م على ما يربو عم مثان وسبعون 1111وطاملا أن الدواخل الليبية احتوت سنة   
 30تلميذ قد مت تسجيلهم يف املراكز اإلصالحية فقط. 12111التنبؤ أبن ما ال يقل عن ستة عشر ألف ومخسمائة 

ة ي الذي ترعرع يف هذه البيئة التعليمية وتلقى مبادئ املعرفة فيها، حقق مسعإن السيد أمخد الشريف السنوس  
ى علمية واسعة فضال  عن كونه أصبح ال ينازع يف قيادته جملتمع الدواخل يف أعني القوى الصليبية احملتلة املتكالبة عل

ّب عن مد املهدوي، وملا شاملنطقة. ففي السنوات اسأوىل من حياته حفظ القرآن الكرمي على يد عمه السيد حم
الطوق فإنه تعلم اسأدب العريب والنحو وقواعد اللغة العربية على يد والده السيد حممد الشريف، وطّل  يدرس معه 

م. وكان والده مسؤوال  عن النظام التعليمي يف املراكز اإلصالحية السنوسية ،ابإلضافة 1411حىت وفاة والده عام 
 وب. إىل رائسته جلامعة  اجلغب

إن الفلسفة التعليمية وطرق التدري  اليت انتهجها السنوسيون ميكن للدارس أن يستقيها من مصادرها اسأولية اليت  
فاملعلم عليه أن حيقق  31يبدو من خالهلا أن معظم الدارسني لي  ابلضرورة أن يكونوا حمققني لقدر عِل من املعرفة ،

قدرا  من الفلسفة التعليمية والرتبوية قبل أن ميارس هذه املهنة. فالبد أن أن يُظهر قدرا  مميزا  من اسأمانة والتحليل 
املنطقي للعديد من املسائل املعروضة ، وعلى املعلم أن يتمتع بقدر عاِل من التحليل املنطقي للكثري من املسائل 

ملون املعلمون الذين يبدؤون يف هذه املهنة قبل أن حيققوا جناحات معرتف هلم فيها ابلسبق فإهنم حيالفكرية .فأولئ  
 إخفاقاهتم بني أيديهم يف نظر اآلخرين .

إن آلية الرتبية والتعليم يف املناطق الليبية ال ميكن أن تتم إداراي  واقتصاداي  إال من خالل التمويل املايل لألوقاف 
 ، وااي السنوسية . فقد انتقد السيد أمحد الشريف سري العملية التعليمية  يف الزوااي السنوسية بصفة عامةاإلسالمية للز 
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 .222ايفانز ريتشارد،مرجع سابق،ص 32
 .221أمحد الشريف،مرجع سابق،ص  33
 .222أمحد الشريف،مرجع سابق،ص 34

 

كما انتقد القائمني على إدارة هذه الزوااي. فوظيفة املعلم يف الزوااي كانت مهنة جذابة للكثري منهم بسبب العوائد 
طوطه أمحد الشريف هبذه املشكلة حيث إنه خصص فصال  يف خم املادية مما سبب ضررا  بليغا  هلا، وقد اهتم السيد

وانقش فيها العملية التعليمية املتوفرة يف الدواخل أبهنا أقل من املستوى الذي جيب أن تكون 32الفيوضات املكية ،
ت للعملية عليه، ووصفها أبهنا عملية غري مرضية، فالعديد من املعلمني انشغلوا يف رأيه بكثري من اسأمور اليت ال مت

التعليمية بصلة. ويف رأيه أن هذا النمط من املعلمني ميارسون الغش وخيدعون أولياء أمور التالميذ ويستنزفون اسأموال 
املخصصة هلم يف الزوااي السنوسية للعملية التعليمية . فوفقا  ملا يراه السيد أمحد الشريف و يعتقده من أن الكثري من 

 خيدعون الناس فقط، بل خيدعون أنفسهم أبهنم من طبقة العلماء اسأكفاء. املعلمني من هذا النمط ال

وابإلضافة إىل لل  فإن السيد أمحد الشريف السنوسي بصفته عاملا  يشرح لنا كيف ينبغي على املعلم الضليع  
نب الغموض ااملتمرس يف ختصصه أن يُقدم شرحا  وافيا  للمسألة الغامضة لدرسه، من أجل لل  تتضح الكثري من جو 

اليت تكتنف الدرس، وعلى املعلم الفقيه أن يقسم مشكلة الدرس اليت بني يديه إىل عدة أقسام صغرية حىت يتبني 
فاملعلم احلريص عليه أن خيلق صورا  متكاملة من الشغف واجلالبية للعملية التعليمية، 33للطالب فهم تل  املسألة،

 ة اليت حتيط هبم .وينبغي على املعلم استخدام أمثلة من البيئ
إن السيد أمحد الشريف يرى أبن املعلم جيب أن حييط علما  ابإلطار النظري للدرس، عالوة على أن ينقل بلغة 
 مبسطة لل  اإلطار إىل تالميذه فإلا مل يكن املعلم ملما  بروح مشاكل املنهج فإنه حُيدث بذل  إرابكا  يف الفهم .

كز التعليمية بسبب لل  النمط من املعلمني، ومن متام أهلية املعلم أن حيسن إن الكثري من الطالب غادروا املرا 
مهنة التدري  فهناك حسب رؤية السيد أمحد الشريف أربعة أركان لتلقني املعرفة للتالميذ: اإلمالء والتقرير والتحرير 

 .34والتفسري.فاملعلم قد يكون مؤهال  لفن التدري  ولكن ال حُيسن اسأداء التجرييب

ووفقا  لرؤية السيد أمحد الشريف هناك طريقتان المتهان التدري  وفن الكتابة، وحث على استخدامها يف املراكز   
اإلصالحية أو الزوااي إحدامها:أن يتناول املعلم اسألفاظ املفردة فيفسرها لفظا  لفظا  ويقوم بتجريدها وتصنيفها ،أما 

 دات على ما ينبغي، الطريقة الثانية:فعلى امللعم أن حيرر املفر 
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 .227م(،ص2612العرب،حممود،حسن سليمان .ليبيا بني املاضي واحلاضر،)القاهرة:مؤسسة سجل  35
 .27م(،ص 2611جنم،أنور عباس.ليبيا يف كتب التاريخ والسري،)ليبيا:دارليبيا للنشر والتوزيع، 36
 .26احسان جنم،مرجع سابق،ص  37

 

 ،فهذا اسأسلوب يليق ابملتوسط واملتقدم.35رغم أهنا الختلو من صعوبة على املبتدئ من التالميذ 

والطريقة اسأوىل يف رأي السيد أمحد الشريف أرفق ابملبتدئني،وإن كان يف احلديث حبث أو شبهة مل تتضح للمتلقي 
ل فهيم وتوضيح ما غمض عليه من املسائل قيد البحث.وإلا ُسئأو رأي أو عدم فهم السامع للمعلم،فعلى اسأخري ت

 املعلم سؤاال  غامضا  ومتكن أحد الطالب احلاضرين من

اإلجابة الصحيحة فإن لل  من توفيق هللا وتسخريه، فعلى امللعم أن يقبل لل  اجلواب وال يستنكف من قبوله  
لصدوره ممن هو أقل منه شأان ،ففي رأي السيد أمحد الشريف أن احلقيقة ضالة املسلم وأن احلّق خلق من خلق هللا 

 تعاىل يظهره هللا حيث شاء.

ة ن التعليم يف املراكز اإلصالحية أو الزوااي مبنيا  على التطوير الذي يشمل الطلبوقد حث السنوسيون على أن يكو  
واملعلمني على حد سواء، فعملوا على أن يكون املعلم داخل املراكز اإلصالحية واثق من قدراته غزير العلم و واسع 

درسه للمبتدئني من  طيع أن يلقياسأفق وأن يلقي املعرفة ملستوايت خمتلفة من طاليب العلم. فاملدرس الُكفء يست
،وعليه أيضا  أن يعطي الدرس نفسه لطاليب 36الطالب كما ميكنه أن يلقي الدرس نفسه مبستوى أرقى من سابقه

 املعرفة املتقدمني.

أيضا  من اآلايت اليت استخدمت داخل املراكز اإلصالحية تل  التعليمات اليت جيب على املعلم االلتزام هبا، ومنها 
على املعلم أالّ يتعجل يف رده على أسئلة التالميذ أو أن يسأل التلميذ قبل التقرير ومىت احتاج املعلم إىل كالم مثال 

، فالبد من اإلتيان به يف حمله على قدر احلاجة من غري إخالل مبا 37سواء  أكان إفرادا  أم تركيبا  أم حبثا  أم جوااب  
ملعرفة ملن هو حُيري أفكار احلاضرين، فاملعلم احلريص قد يبتلى بتلقني ا يكون به التصحيح والتبديل واإلعراب الذي

 مبتدئ، وعلى هذا 

النحو قرر السنوسيني أن من يتقدم إىل مهنة التدري  قبل أن يكتمل تعليمه ال حيسن هذه املهنة وال حيقق ما يقوله 
 . على هذا النحو مفسدة للمتعلمللتالميذ. وقد يقدم إىل طلبته معلومات خاطئة، وابلتايل فإن املعلم 

 وعلى هذا النحو قرر السنوسيون أن من يتقدم إىل مهنة التدري  قبل أن يكتمل تعليمه ال حيسن هذه املهمة وال 
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 .221حممد الطيب اسأشهب،مرجع سابق،ص 38
 .221أمحد الشريف ،مرجع سابق،ص  39
 .237علي الصاليب،مرجع سابق،ص  40
 .221اسأشهب،مرجع سابق،ص حممد الطيب  41

 
وقد رأى 38حيقق مايقوله للتالميذ وقد يقدم معلومات خاطئة، وابلتايل فإن امللعم على هذا النحو مفسدة للمتعلم،

ما التعليمية داخل املراكز اإلصالحية اليت تطرقت إىل أن املعلم ال ميتهن هذه احلرفة إال عند السنوسيني يف العملية
 يُهيئ نفسه يف مدارج املعارف 

حىت اليسبب على النف  وعلى اجلهد اخلاّلق املتجدد يف إطار العقيدة السمحاء، فهذه العملية التعليمية املثالية 
 متل  ثقة ابلنف  وتدريبا  على اسأداء اجليد. تضمن تزويد اجملتمع بشخصية متوازنة

مثلت الزوااي السنوسية بؤرا  دفاعية ضد الغزاة اإليطاليني منذ البداية، كما كان هلا دورا  ابرزا  يف حل املشاكل 
جملتمع ا وهبذا فإن التعاليم اإلسالمية اليت غرسها علماء الطريقة السنوسية يف أبناء39والنزاعات بني القبائل املتناحرة.

 القبلي وخاصة يف برقة، آتت أُكلها بني أفراد القبيلة وكذل  كان أثرها واضحا  عندما حطت أقدام الطليان لدايرهم.
أن  وتعليمية واجتماعية واقتصادية وعسكرية. ويالحظة قد كانت الزوااي السنوسية متـارس وظـائف متعـددة دينيل

 لزاويـةالرسالة الدينية استحولت علـى اهتمـام ا
اخللقية و  اسأوىل ومتثلت يف التنفيذ العملي سأحكام اإلسالم ومبادئه ابحلكم الشرعي بني املواطنني والرتبية الدينيـة

قلب إفريقيا  الوثنية يف واسأهم من لل  كله نشر الرسالة احملمدية السامية ومحلهـا إلـى الشـعوب للمريدين واإلخوان،
خدمة  عملت على خدمة الدين ه القبائل إىل اإلسالم وعليه فـإن السنوسـيةوالصحراء الكربى حىت اهتدت هذ

 جليلة وتنقيته من البدع والتعاليم اليت علقت به على يد غالة املتصوفني .
ابإلضافة إىل لل  أدت الزوااي دورا تعليميا كبريا ،فكانت أشبه ما تكون ابملراكز الثقافية  يف عصران يف خمتلف 

لزاوية ن يتفوق من اسأطفال يلحق ابم الزاوية تشمل مدرسة لتحفيظ القرآن ومبادئ الدين ، وكان الدول ، وكانت
. وقد وجدت هبا مكتبة حوت مثانية 40للقرآن العظيم  اسأم يف البيضاء أو اجلغبوب اليت صارت مناخـا للعلـم ومنرب

 اآلف جملد من خمتلف العلـوم الشـرعية 
 بوب مبثابة املعهد العايل الذي يقوم ابلتدري  فيه صاحب الدعوة والطبيعيـة.وكانت زاوية اجلغ

 ، وكان الشيخ ابن السنوسي يطمح يف أن يصل هبذا املعهد إىل مستوى املعاهد 41العلماء  بنفسه وغريه من كبار
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 .226أمحد الشريف،مرجع سابق،ص  42
 .221م(،ص2612رزق هللا،عبداجمليد.حركات اإلصالح يف اإلسالم،)تون :صفاق  للنشر والتوزيع، 43
 .223أمحد الشريف،مرجع سابق،ص  44

 
 42.ىاسأزهر يف مصر وجامع الزيتونة يف تون  وجامع القراويني بفاس ابملغرب اسأقص الكربى كاجلـامع

لعبت الزوااي السنوسية دورا  كبريا  يف مناطق الدواخل الليبية ،فهي فضال  عن كوهنا خري عون على حتقيق أهداف  لقد
الدعوة، فإهنا كانت خري عامل على حتسني حالة البالد من حيث تنشيط حركة جتارة القوافل،ولل  بتأمني طرقها، 

ر اسأمن ر التعليم، وهتذيب أخالق أهل منطقة الزاوية، ونشفضال  عن قيامها بنشر الثقافة بني السكان من خالل نش
من خالل املناطق اليت يتواجدون فيها، وفض النزاعات بني السكان، كما أهنا ساعدت على توسيع مساحة اسأراضي 

كما إهنا عملت على إيواء املساكني والفقراء وأبناء   43املزروعة، مما ساعد على حتسن حالة البالد االقتصادية،
 السبيل، ويرجع هذا اإلجناز الذي حققته الزاوية إىل الدور املهم ملؤسسها.

ولقد سعى االستعمار اسأوريب يف أواخر القرن التاسع عشر واملفروض على الشعوب اسأفريقية والعربية إىل خلق نوع  
ربطها ابلثقافة الغربية  ةمن االقرتاب الثقايف الذي حياول فيه فصل تل  الشعوب عن جذورها وتشويه هويتها، وحماول

لضمان استمرار وجوده بصفة دائمة، وقد متثل لل  من خالل حماولة االستعمار ابلسيطرة على املؤسسات التعليمية 
والثقافية لتخريج أجيال من القيادات ترتبط ابحلضارة الغربية، كما عمل على بث بذور الشقاق والتفرقة من خالل 

قية ء الشعب الواحد، وعلى الرغم من الفجوة اليت أقامها االستعمار بني الثقافات اسأفريبث الفنت بني القبائل وأبنا
والعربية، إال أنه ظهور احلركات اإلصالحية وعلى رأسها احلركة السنوية وإقامتها للمراكز اإلصالحية أو الزوااي ،كان 

 هلا اسأثر البالغ يف توعية الناس وتثقيفهم .
ببناءها املدارس املوجودة يف الزوااي لنشر الثقافة وحتسني  44احلركة السنوسية الثقافية والعلميةأيضا  كان من نشاطات  

الوضع الثقايف سأبناء القبائل، حيث كانت املؤسسات العلمية اليت  أنشأهتا احلركة السنوسية هي السبب يف جناح 
 حممد بن علي السنوسي يف برقة ، فضال  عن أهنا استمرت 

 ليم اإلسالم وتعاليم السنوسية من الطفولة إىل مرحلة التخرج يف املراكز اإلصالحية كمؤسسة لتع
ويف املعهد العايل يف اجلغبوب، وكان الطالب يتعلمون يف هذه املراكز أصول الدين والشريعة والرايضيات واحتوت 

 ب العسكري د مقر للتدريتل  املراكز اإلصالحية على مكتبة ضمت مثان آالف كتاب، وأصبحت الزاوية فيما بع
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 .231م(،ص2677الشرابصي،أمحد.دورالطرق الصوفية يف نشر اإلسالم،)بريوت:دار الفكر، 45
 .216الطيب االشهب،مرجع سابق،ص حممد 46
 .213أمحد صدقي الدجاين،مرجع سابق،ص  47
 .221عبداجمليد رزق هللا،مرجع سابق،ص 48

 
 45ملقاومة االستعمار.

تشجيعها على و  ومن الناحية االجتماعية فقد جنحت الزوااي السنوسية يف ضمان اسأمن للقبائل واملصـاحلة بيـنهم
،جعلت القبائل 47الرتبوية والتعليمية للطريقة السنوسية اليت استمرت نصف قرن من الزمن ،فالفلسفة 46االستقرار

،ولل  48الربقاوية تنسى اسأحقاد والعداوات بينها وحتقق الوحدة واإلخاء اإلسالمي الذي أمدها بقوة روحية عظيمة
 نتيجة  ملا تلّقوه داخل الزوااي أو املراكز اإلصالحية .

 اخلــاتــــمـــ   

 أوالً النتائج:

 دراسة توصل الباحث للنتائج التالية :مما تقدم يف هذه ال

السنوسية كرد فعل عن اسأوضاع املتدهورة اليت كان يعيشها السكان يف ليبيا خاصة يف مناطق الدواخل  ظهرت احلركة
 الليبية من ختلف ثقايف وسياسي وتفك  اجتماعي.

 عملت احلركة السنوسية إبنشاء الزوااي لنشر التعليم وتطويره يف املناطق الريفية واحلد من انتشار اجلهل و التخلف .
الزوااي من حيث تكوينها وأركاهنا مبنية بشكل منظم جدا  على غرار املؤسسات التعليمية الراقية، حيث كان كانت 

 يدّرس هبا كافة العلوم احلديثة ومل تقتصر على اجلانب الديين أو الشرعي.
بري من التالميذ كانتشار عدد كبري من الزوااي السنوسية يف مناطق الدواخل الليبية ، إىل جانب احتوائها على عدد  

 إمنا يدل على جناح تل  املراكز من حيث جودة وتطوير التعليم يف تل  املناطق.
 لل  اسأس  مستخدمة يف الزوااي السنوسية كان هلا دور أساسي يف احلياة الفكرية والنهوض ابلعلم وتطويره، نإ

 . السليمة يف منهجها واليت من ضمنها القرآن الكرمي
قاق نوسية يف حتقيق اسأمن واالستقرار االجتماعي ومل الشمل بني القبائل يف املناطق الليبية ونبذ الشجنحت الزوااي الس

بينها وترك العداوات وحتقيق الوحدة الوطنية واإلخاء اإلسالمي ، وكانت نتيجة لل  واضحة  عند قدوم االستعمار 
 الستعمار ثقافيا  وعسكراي  .اإليطايل، حيث ألتف السكان حول قياداهتم وعملوا على مقاومة ا
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 اثنياً : التوصيات:

 هناك بعض التوصيات يوصى هبا البحث من أمها اآليت:
السنوسية يف إطار موضوعي، ودحض الزيف الذي ألصق هبا من خالل حبوث علمية زوااي دراسة اتريخ ال-1
 حمكمة.
 .يف احملافل واملؤمترات العلمية داخل وخارج نطاق العامل اإلسالمي سأثر الزوااي السنوسيةرسم صورة طيبة -6
اعية يف ليبيا ودورها يف احلياة العلمية واالجتمالسنوسية دراسة الزوااي املسامهة يف نشر الكتب اليت تتناول -3

 والعمل على إحياء تراثها املخطوط.
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