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ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﯿﺒﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪت آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻨﯽ ﯾﮏ طﺮﯾﻘﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺳﻨﻮﺳﯿﮫ اﺳﺖ .ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﷴ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺳﻨﻮﺳﯽ ،ﭼﮭﻞ و دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ از ﺳﻼﻟﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٧٨٧م .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ١١۶۶ه .ش .در »ﺗﻮرش«
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ »ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ« در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺳﻨﻮﺳﯽ از ﺳﺎل  ١٢٠٩ه .ش .ﻣﺪﺗﯽ را در ﻣﮑﮫ ﺷﺎﮔﺮد اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ ﻓﺎﺳﯽ ،ﻣﺆﺳﺲ طﺮﯾﻘﮫھﺎی ﻗﺎدرﯾﮫ – ادرﯾﺴﯿﮫ ﺑﻮد و در ﭘﯽ ﻓﻮت وی
در ﺳﺎل  ١٢١۶ه .ش .در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮه اﺑﻮﻗﺒﯿﺲ واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﮑﮫ ،اوﻟﯿﻦ زاوﯾﮫ )»زاوﯾﮫ« ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﺮﻗﮫھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ (.ﺧﻮد را ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮد .ﺳﻨﻮﺳﯽ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﮫ ﺑﺮﻗﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل  ١٢٣۴ه .ش .زاوﯾﮫای در اﻟﺒﯿﻀﺎء و زاوﯾﮫای در ﺟﻐﺒﻮب ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد و در ﺳﺎل ١٢٣٨ه .ش .در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد) .وی
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﻮﺳﯽ اﻟﺨﻄﺎﺑﯽ اﻟﺤﺴﻨﯽ اﻻدرﯾﺴﯽ ﺷﮭﺮت داﺷﺖ و ﻣﺆﺳﺲ و ﭘﯿﺸﻮای ﺳﻨﻮﺳﯿﮫ اول ﺑﻮد ،آﺛﺎری ﻧﯿﺰ داﺷﺖ) (.از ﺟﻤﻠﮫ :اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺪرﯾﮫ ﻓﯽ اﻟﻮاﺋﻞ اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺛﺮﯾﮫ ١٢٧۶ ١٢٠٢) .ه.
ق((.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﷴ اﻟﻤﮭﺪی

در ﭘﯽ ﻣﺮگ ﺳﻨﻮﺳﯽ ،ﭘﺴﺮ وی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺤّﻤﺪ اﻟﻤﮭﺪی ﺟﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺻﺤﺮای ﺷﺮﻗﯽ ،ﺷﻌﺒﺎﺗﯽ از طﺮﯾﻘﮫ را در ﮐﺎﻧﻢ ،اوآدای ،و ﺑﻮرﮐﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
ﷴ اﻟﻤﮭﺪی در ﮔﻮرو ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٢٨٠ه .ش .ﻓﻮت ﮐﺮد) ،وی دﻋﻮی ﻣﮭﺪوﯾﺖ ﮐﺮد و ﺟﻨﺒﺶ او در ﺑﺮﻗﮫ )در ﻣﻐﺮب ﻣﺼﺮ واﻗﻊ در ﻟﯿﺒﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ( و ﺻﺤﺮای اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﭘﯿﺮوان زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ
ﺳﻮدان ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﻟﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺳﺎل  ١٣٢٩ﻧﯿﺮوی ﺳﻨﻮﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ(.
] [١ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺳﯿﺮی دراﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮب ،ص.٨

ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﷴ اﻟﺸﺮﯾﻒ

و ﺑﺮادرزاده وی ﺑﮫ ﻧﺎم ﷴ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ ) ١٢۵٩ﺗﺎ  ١٣١٢ه .ش (.و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﻣﺪن ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﭼﺎد )ﮐﺎﻧﻢ ،و ﺗﯿﺒﺴﺘﯽ( ﺑﮫ ُﮐﻔﺮه ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد و در آن ﺟﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮔﺮوھﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اروﭘﺎﯾﯽ زد .ﷴ اﻟﺸﺮﯾﻒ در ﭘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎلھﺎی  ١٢٩۴ﺗﺎ ١٢٩۵ه .ش .ﻋﻠﯿﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ در ﻣﺮز ﻣﺼﺮ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن در ﺻﺤﺮا
ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﭘﺸﺖ دروازهھﺎی آﮔﺎِدس و در ﺟﻨﻮب ﺗﻮﻧﺲ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک ﻟﯿﺒﯽ ﺷﺪ.
رھﺒﺮی ﷴ ادرﯾﺲ

ﻧﻮه ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻨﻮﺳﯿﮫ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﷴ ادرﯾﺲ ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٢۶٨ش .ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،در ﺳﺎل ١٢٩۵ش .اﻣﯿﺮ ﺑﺮﻗﮫ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ١٣٠١ش .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ ﻗﺎھﺮه ﮔﺮﯾﺨﺖ و
 ٢۴ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﮫ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽھﺎ در ﭘﯽ ﻋﮭﺪ ﻧﺎﻣﮫ ا ُوش ،ﺟﺎی ﺗﺮکھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر را زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻮد درآوردﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ طﻮﻻﻧﯽ
ﺳﻨﻮﺳﯽھﺎ )ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺘﺎر در اﻟﻘﺼﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮﻗﮫ( ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻔﺮه در ﺳﺎل  ١٣١٠ش .ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﻣﻮال ﺳﻨﻮﺳﯿﮫ ﺿﺒﻂ و زاوﯾﮫھﺎی آﻧﺎن ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی زاوﯾﮫ ﺟﻐﺒﻮب ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،اﻣﯿﺮ ادرﯾﺲ ﺑﺎ اﻋﺰام ﻧﯿﺮوھﺎی ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ ﻏﺮب ﺑﮫ ﻣﺼﺮ ،ﺟﺎﻧﺐ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و »ﺳﺮ آﻧﺘﻮﻧﯽ اﯾﺪن« در ﺳﺎل  ١٣٢١ش .ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺳﻨﻮﺳﯿﮫ ﻗﻮل اﺳﺘﯿﻔﺎی
ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎل ١٣٢۵ش .داد .ادرﯾﺲ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،اﻣﯿﺮ ﺑﺮﻗﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﺳﺎل  ١٣٣١ش .ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻟﯿﺒﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﮫ ،طﺮاﺑﻠﺲ ﻏﺮب و ﻓّﺰان( ﺷﺪ.
ﭘﺲ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻧﻔﺖ و ﺻﺪور آن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮدﺟﮫ زﯾﺎدی را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ زود دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﻣﻠﮏ ادرﯾﺲ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﭼﮭﺮهای
ﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهھﺎی درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻓﺎﺳﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﺗﻈﺎھﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  ١٣۴۶ش .ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﻧﺒﻮد.
ارﺗﺶ ﻟﯿﺒﯽ ﮐﮫ از ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزه )ﺟﻨﮓ اﻋﺮاب ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﮫ ﺳﺎل  ١٣۴۶ش .رخ داد ،ﺷﺶ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﻋﺮاب ﺷﺪ (.ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﻮد ،و
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﻠﻄﺎن در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ادرﯾﺲ از ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺿﺮﺑﮫ آﺧﺮ را وارد ﮐﺮد .و ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ١٣۴٨
ش .اﻋﻼم ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺮد.
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﻮﺳﯿﮫ

ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﻮﺳﯿﮫ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺣﯿﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻟﯿﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺳﺎل ١٣۴٨ش .ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﺣﺬف ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﻀﺎء ﮐﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﻠﻤﯿﮫ ﺳﻨﻮﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ،
ﺿﺮﺑﮫ ﻣﺮﮔﺒﺎری ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه اﯾﻦ طﺮﯾﻘﮫ وارد ﻧﻤﻮد.
] [٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ص.۶٢- ۶٠
ﺳﻨﻮﺳﯿّﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن روش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺳﯿﺮی دراﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮب ،ص.٨
 ↑ .٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ص.۶٢- ۶٠

ﻣﻨﺒﻊ

ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ راﺳﺨﻮن ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﮐﻮدﮐﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﯿﺦ ﻣﺤّﻤﺪ ﻋﺒﺪه« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩۵/١١/٢٨

