
ترددن��ا كثيراً في إصدار طبعة ثاني��ة لهذا الكتاب، بعد نفاد الطبعة األولى احملققة منذ 
سنتني تقريبًا، خشية أن يكون الكتاب عاماًل من عوامل إذكاء الغلو الديني الذي عم 

ليبيا، وشاعت فيه أحكام التكفير وهدر الدماء وسفكها بدون حساب.  
وألن الكت��اب يحم��ل عنوان "السنوس��ية دين ودول��ة"، وقد مر البلد في الس��نوات 

الثالث األخيرة بصراعات قبلية ودينية دموية، كان البد من إضافة هذه الكلمة.
لق��د كان الدين عنصرًا هام��ًا وضروريًا لتعبئة الناس ضد احملت��ل اإليطالي الذي غزا 
ليبيا مبباركة كهنة الفاتيكان، فوظفت احلركة السنوسية العنصر الديني له��دف وطني 
س����اٍم نبيل، بدون تخوين خصومها من أبناء الوطن أو تكفيرهم، وبدون مزايدة على 
بقي��ة الليبيني ممن كانوا يجاهدون املس��تعمر حتت راية غير الراية السنوس��ية. فلم يكن 
ه��دف الدعوة السنوس��ية في بداية انطالقها محاربة االس��تعمار، ب��ل إصالح الدين 
وجتديده باحلكمة واملوعظة احلس��نة. وقد بدأت الدعوة في برقة بعد اس��تقرار اإلمام 
محم��د بن علي السنوس��ي فيها ع��ام 1840، أي قبل االحت��الل اإليطالي بأكثر من 
سبعة عقود، فلم تكن السياسة ضمن اهتماماتها، بل فرضت عليها فرضًا عندما رأت 
توغل االس��تعمار الفرنس��ي في جنوب الصحراء، ثم غزو إيطالي��ا لليبيا، وارتكابها 

بحق شعبها أبشع اجلرائم التي عرفتها اإلنسانية يومذاك.
السنوس��ية طريقة صوفية، كعشرات الطرق األخرى املنتش��رة في العالم اإلسالمي، 
يأخ��ذ أتباعه��ا باملذهب املالك��ي، ولم حتمل ف��ي دعوتها أي فك��ر أو هدف بتحكيم 
اإلس��الم أو إع��ادة حك��م اخلالفة، ب��ل إن امللك إدريس رفض تس��مية ليبي��ا باململكة 
السنوسية، على غرار اململكة السعودية، أو الدولة األموية، أو العباسية، أو العثمانية، 

أو غيرها من الدول التي ارتبط اسمها تاريخيًا بأسماء حكامها ومؤسسيها. 
باإلضاف��ة إل��ى هذه احلقائ��ق التاريخية، لم تكّفر السنوس��ية ولم تفّس��ق ولم تفرض 
فكره��ا على أحد، س��واء حينما كانت جتاهد االس��تعمار، أو بعدم��ا أصبح زعيمها 

الراحل إدريس السنوسي ملكًا على ليبيا.  
وللح��ق والتاري��خ، لم ميّن املل��ك إدريس، عندما اس��تقلت برقة، ث��م ليبيا، بجهاده 
ونضال��ه، وال ذّكر أحدًا بدور احلركة السنوس��ية، أو تغن��ى ببطوالتها وتاريخها في 
محاربة االستعمار اإليطالي، وبقوافل الشهداء الذين قدمتهم، وعلى رأسهم شيخ 
الشهداء عمر املختار، ولم يسن قانونًا للعزل السياسي، وال أقصى الذين تعاملوا مع 
اإليطالي��ني، أو أمر باعتقالهم وتصفيته��م، وال أعلنها حربًا ضد اجلاليات اإليطالية 
التي بقيت في بعض املدن الليبية،  وعاش أبناء األس��رة السنوس��ية، وأعضاء جيش 
التحرير السنوس��ي، الذين ش��اركوا في حترير ليبيا مع ق��وات احللفاء، كغيرهم من 
الليبي��ني، ال يتمتع��ون بأي��ة امتيازات خاصة، أو رواتب ش��هرية منتظمة، ثمنًا لكفاحهم، كما يفعل مرتزقة فبراير الي��وم الذين علوا في األرض وعتوا 

فيها فسادًا ودمارًا.  
ويكف��ي مراجعة "اخلطة اخلمس��ية الثانية 1969-1974" التي نش��رها مركز الدراس��ات الليبية عام 2012، ومقارنة إجن��ازات العهد امللكي، وما كان 
يخططه لليبيا، مبا جناه الذين أتوا بعده على هذه الدولة التي ما كادت تطوي حقبة سوداء باسم ثورة سبتمبر حتى قامت حقبة سوداء أخرى باسم ثورة 

فبراير.
لقد طوى امللك إدريس صفحة املاضي مبجرد أن نالت ليبيا استقاللها، وبدأ في بناء البالد من ال شيء، فكان همه حتسني معيشة املواطن الليبي، وتوفير 
املدارس واملستش��فيات واملس��اكن واملواصالت والعمل وغيرها من مرافق وخدمات يحتاج إليها املواطن في حياته اليومية. ولم يحارب س��وى الفقر 

واألمية واألمراض واألوبئة التي كانت شائعة ومنتشرة في ربوع الوطن. 
أما دستور 1951 فكان دستوراً مدنيًا علمانيًا، فرغم أنه نص على أن دين الدولة اإلسالم، لم يشر في أي من مواده إلى الشريعة اإلسالمية، وال فرضها 
على الناس بقوة القانون، فكان على رأس ليبيا بعد االستقالل ملك ورع زاهد صالح يرأس الطريقة السنوسية، لم يتاجر بالدين، ولم يزايد به على أحد، 
ولم يسّخر الدين للسياسة، فحفظ ليبيا من الصراعات الدينية واملذهبية والقبلية التي نراها اليوم تعم العديد من دول العالم اإلسالمي. وكان الليبيون في 
عهده يتساوون في احلقوق والواجبات نساًء ورجااًل، ال فرق بني سني أو إباضي، مسلم وغير مسلم، وظل ممتنًا للدول التي أسهمت في حترير ليبيا من 
دول احملور، وظل مرتبطًا معها بعالقات جيدة ووثيقة، محافظًا في الوقت نفسه على مصالح ليبيا وشعبها، بدون أن يذعن ألوامر خارجية، أو يسمح 

ألية دولة أن حتشر أنفها في شؤون ليبيا الداخلية. 
 شهدت البالد في عهده القصير، الذي لم يدم أكثر من 18 سنة، أفضل فترة عرفتها ليبيا في تاريخها القدمي واحلديث. فعدد جرائم القتل طوال عهده 
قد ال تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة في طول ليبيا وعرضها، وكان الناس يتركون محالتهم مفتوحة، ويكتفون بوضع مكنسة أفقيًا على مدخل احملل 
تفيد بأن صاحب احملل ذهب للصالة في املسجد، أو ملكان قريب وسيعود بعد قليل، 

ثم ال تتعرض احملالت ألي سطو أو سرقة.
ه��ذه هي السنوس��ية يوم جاهدت االس��تعمار اإليطالي، وي��وم حكم زعيمها محمد 
إدري��س السنوس��ي ليبيا. لم يكن ش��عارها "السنوس��ية دين ودولة" كم��ا يتبادر من 

عنوان الكتاب، بل كان الشعار "الدين لله والوطن للجميع". 
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