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 ***************************** 
 أوضاع بعض المؤسسات الدينية 

 م1969-1954في ليبيا أثناء العهد الملكي 

  * محمد عبد المجيد سالم احبيل د.
 -مقدمة :

مع مرور الزمن وتقدم الدول اإلسالمية في مختلف العصور تم االهتمام 
بالمؤسسات الدينية ،وكان األهالي  يقومون بإرسال أبنائهم إلى المساجد المنتشرة 

 لغرض تعليم قراءة القرآن وحفظه على يد الفقهاء والعلماء والمدرسين .
طريق هيئة األمم م عن 24/12/1951ودولة ليبيا أُعلن عن استقاللها في 

المتحدة التي اهتمت بهذا الجانب من خالل رعايتها للمؤسسات الدينية لتقوم بتعليم 
 العلوم الشرعية ، ورعت المساجد والكتاتيب ورعت القائمين عليها .

لقد تطورت المؤسسات الدينية في ليبيا بعد أن كانت عبارة عن كتاتيب تقام 
بالقرب من المساجد أو بداخلها أو تلك المعروفة بالزوايا الدينية أو التكايا أو 
األربطة ، ويقوم خريجوها ببعض األعمال بعد تخرجهم من أهمها نشر وتعليم 

قبل وأثناء وبعد فترة العهد الملكي ، وكان ذلك (1)الدين اإلسالمي في كل األرجاء 
، إال أن التطورات التي حصلت ألزمت تطوراً مصاحباً في أن تكون المؤسسات (2)

                                                           

 * كلية اآلداب قسم التاريخ .
، 2010أكتوبر،  7الهمالي مفتاح الهمالي ، الوقف في والية طرابلس ، منشورات جامعة  (1)

 وما بعدها . 162ص 
تعتبر زاوية عبد الواحد الدوكالي في مسالته أقدم جامعة ) إن صح التعبير( في البالد ( 2)

= ن الكريم ، أعمالالليبية .. أنظر الفرجاني سالم الشريف ، الكتاتيب والزوايا وأعالم تحفيظ القرآ
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الدينية مؤطَّرة في نظم وأماكن وقواعد وقوانين تحكم هذه العملية فتم رعاية المعاهد 
لمي الدينية كخطوة مبتكرة متقدمة وزيادة رعاية شؤون الحج ، ورعاية الوعاظ ومع

القرآن الكريم ، ورعاية المساجد والقائمين عليها وصواًل إلى تأسيس جامعة هي 
 األولى من نوعها ُتعنى بالتعليم الديني في مستويات متقدمة .

 -حدود البحث :
م هي حدود البحث وهي جزء من 1969م إلى عام 1954الفترة من عام 

بعض المؤسسات الدينية فترة العهد الملكي والموضوع : دراسة مالمح أوضاع 
م بداية للبحث نظرًا لعدم 1954في ليبيا في العهد الملكي وتم اختيار السنة 

حصول الباحث على مادة قبل هذا التاريخ من أرشيف الوثائق بالمركز الوطني 
للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس ، وهذا ال يعني عدم وجود مادة تاريخية 

هذا البحث ، وألنه في هذا العام تم تعاقب ثالثة رؤساء في الفترة قبل موضوع 
وزراء بداية بالسيد محمود المنتصر الذي سلم الحكومة في شهر فبراير إلى السيد 
محمد الساقزلي الذي سلمها في نفس العام في شهر أبريل إلى السيد مصطفى 

تحديد  م. أما1957بن حليم والذي استمر رئيسًا لوزراء ليبيا حتى شهر مايو 
م فسببه أن بعد هذا التاريخ بدأت فترة عهد سياسي 1969نهاية البحث في العام 

جديد في ليبيا  وبالتالي بدأت سلسلة إجراءات أخرى في التعامل مع األوقاف 
 والمؤسسات والمعاهد الدينية .

 -أهداف البحث :
يهدف البحث إلى التعرف على دراسة أوضاع بعض المؤسسات الدينية في 

يبيا ، وصواًل إلى أوضاع جامعة السيد محمد بن على السنوسي التي ُأنشأت في ل

                                                           

م، 1999الندوة العلمية الرابعة التي عقدت بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية سنة =
 وما بعدها . 52م ، ص 2009
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مدينة البيضاء ، باإلضافة إلى التعرف على اإلجراءات التي اتخذتها إدارة 
 األوقاف في ليبيا تجاه بعض مؤسسات الوقف ، ومؤسسات التعليم الديني .

 -منهج البحث :
تحليلي في عرضه من خالل سيعتمد البحث المنهج الوصفي السردي ال

 التطرق لبعض اإلجراءات التي تعلقت بالمؤسسات الدينية .
 -أهمية البحث :

يركز البحث على المؤسسات الدينية في هذه الفترة والتي أط ِّرت في شكل 
مؤسساتي من حيث البناء اإلداري أو التعليمي أو األهلي كٌل حسب اختصاصها 

مية هذه المؤسسات الدينية والدور البارز الذي ، لذا اكتسب البحث أهميته من أه
تقلدته في هذه الفترة ألجل النهوض بالمواطن الليبي وتثقيفه دينيًا والعمل على 
براز  ظهار وا  نشر ثقافة الوقف واحترامه وتشجيع التعليم الديني المتوسط والعالي وا 

 الشعائر الدينية .
 -أسباب اختيار موضوع البحث :

 -قاط من أهمها :ترجع إلى عدة ن
 كونه من المواضيع القليلة التي ُدرست . -1
كونه يغطي فترة زمنية سادتها الكثير من التقلبات السياسية واالقتصادية  -2

 والتي أثرت في قيام هذه المؤسسات بدورها الفعِّال أحيانًا .
إظهار ما قامت به هذه المؤسسات واختالف النظم واللوائح المعمول  -3
ا والقوانين التي صدرت ألجل تنظيمها ، وما هي العادات والتقاليد التي به حينه

 كان يعمل بها في إحياء بعض المناسبات والشعائر الدينية كشعيرة الحج مثاًل.
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 -فرضية البحث :
تكمن في وجود مؤسسات دينية يفترض أنها تقوم بنفس الدور الذي تقوم بها 

المؤسسات ذات وضع خاص وولدت في مثيالتها في الوقت الحاضر وهل هذه 
 ظروف خاصة أم كتب لها النجاح وتوفرت لها آلية القيام بواجباتها ؟

 -الدراسات السابقة :
لم يصل للباحث دراسة بنفس العنوان تحديدًا لكن تم الحديث عن هذا 
الموضوع ضمن دراسات تاريخية حضارية اعتنت بتاريخ ليبيا في هذه الفترة 

عن التعليم الديني مثاًل وعن إقامة شعائر الحج واألوقاف في  وُضمِّ ن الحديث
هذه الدراسات نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر كتاب تاريخ الحركة 
السنوسية في أفريقيا للدكتور على محمد الصالبي تضمن فيه الحديث عن الزوايا 

أسيس الملك لمعهد السنوسية كنواة النتشار التعليم الديني في تلك الفترة ، كذلك ت
لزام حكام الواليات  السيد محمد بن على السنوسي إلى أن أصبح جامعة متميزة وا 

 الثالث في ليبيا بتدريس العلوم الدينية في كافة المدارس.
كذلك كتاب حسن سليمان محمود ليبيا بين الماضي والحاضر، تم الحديث 

المؤسسات الدينية التي كانت فيه عن عهد اإلدارة البريطانية وما بعد االستقالل و 
 موجودة وكيف كانت تدار وحديث مختصر عن تطورها واختصاصاتها .
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 -تمهيد :
لم تكن المؤسسات الدينية قبل هذه الفترة واضحة الوجود والوظيفة بل كانت 

 .لثقافة الدينية وتعليم كتاب هللاعبارة عن جهود مجتمعية حاولت الرقي بمستوى ا
العثماني ال تكاد ) ... المؤسسات الثقافية تخرج عن المسجد ففي العهد 

وقد أوقفت أراضي وُحبِّ ست ليصرف ريعها على  (1)والمدرسة والزاوية   والرباط (
القيم والمؤذن ومرافق المسجد من دورات مياه ، وكذلك المدارس ونزل المسافرين 

ت عبارة عن قطعة وهو ما عرف بالوقف الخيري )... وفي الغالب كانت الوقفيا
أرض مشجرة تصرف عائداتها على تلك الجهات باإلضافة إلى خلوة تعليم القرآن 

، وفي الفترة التالية استمرت عملية الوقف بحيث ) ... ال يباع وال (2)الكريم ...( 
 .(3)يوهب ] الوقف[ وال يمكن التصرف فيه بأي شكل من األشكال ( 

اإلدارة البريطانية فإننا نلحظ تدني مستواه  أما نظام التعليم فيما بعد في عهد
بحيث أنه من عدد عشرين ألفًا من التالميذ الذين هم في سن التعليم هناك ثمانية 

إنات وهناك نحو ألف من الذكور 850آالف يحضرون المدرسة بالفعل منهم عدد 
)... وهذه المدارس خلية في مختلف أنحاء البالد يحضرون في ستة مدارس دا

                                                           
الفرجاني سالم الشريف ، الكتاتيب والزوايا وأعالم  تحفيظ القرآن الكريم ، أعمال الندوة  (1)

م ،مركز جهاد الليبيين للدراسات 6/1/1999ربعاء العلمية الرابعة التي عقدت بالمركز يوم األ
 .333م ، ص 2009التاريخية الطبعة األولى : 

م ، مركز 1911-1835-فاتح رجب قدارة ، الزاوية الغربية خالل العهد العثماني الثاني  (2)
 .173م ، ص 2007جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، طرابلس ، 

، بتاريخ 322سجالت المحكمة الشرعية ، لواء الخمس ، السجل األول ، رقم التسلسل  (3)
 .86م ، ص20/8/1919
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سنوات ، سنتان في  6اخلية وقف على أبناء القبائل تقريبًا ، ومدة الدراسة بها الد
 .(1)المدرسة تمهيدية حيث تدرس القراءة والكتابة ومبادئ الجغرافيا والحساب ..( 

م واستأنف على نطاق ضيق 1940ولقد توقف التعليم بصفة عامة عام 
اإليطالية باستثناء المدارس الثانوية م ، فكانت التربية سابقاً )... باللغة 1943عام 

 .(2)... فكانت النتيجة فقدان العدد الكافي في الوقت الحاضر لتدريس العربية ...(
    وبالنسبة للتعليم الديني فقد رافق تعليم المدارس األولى العربية واإليطالية 

بنغازي  ) ... حركة تعليمية أهلية موازية قام بأعبائها بعض شيوخ الدين كما في
 .(3)ودرنة ..( 

ولقد لقيت المعاهد الدينية اهتمامًا محليًا وكذلك زارها بعض الشخصيات 
 9مايو و 26الدولية ،كما فعل أعضاء مجلس األمم المتحدة في الفترة ما بين 

م لالطالع على نظام التعليم بها وكذلك محاولة كسب ود وتأييد 1950يونيو 
لتي كانت عاكفة على تأمين قيام المملكة الليبية الناس لعمل المنظمة الدولية ا

في تلك الفترة ، وقد كان معهد العالمة عبد السالم األسمر يضم نحو )... 
طالب ولقد قام أعضاء المجلس ] المشار إليه [ بزيارة إلى المسجد ومدفن 300

 .(4)الشيخ عبد السالم األسمر ...( 

                                                           
سالم الكبتي ، ليبيا مسيرة االستقالل، وثائق محلية ودولية ، الجزء األول ، خطوات أولى  (1)

 .229م ، ص 2012، الدار العربية للعلوم ناشرون ، الطبعة األولى 
 ه .المصدر نفس (2)
محمد محمد المفتي ، هدرزة في بنغازي ، التاريخ االجتماعي للمدينة ، دار مكتبة الفكر  (3)

 . 81م ، ص 2013للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة ، 
 .226سالم الكبتي ، مصدر سابق ، ص ( 4)
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ى مدارس األوقاف وأبرزها في ولقد كانت إدارة األوقاف العامة تنفق عل
طرابلس مدرسة أحمد باشا إذ تعتبر مدرسة دينية ذات مناهج أعلى من المستوى 

 (1)االبتدائي .
واستمرت المدارس القرآنية والزوايا الدينية تؤدي دورها التقليدي بالصورة 

مدرسة وفي برقة 358المعهودة على أكمل وجه وقد قدر عددها في طرابلس 
آنية ، حيث خصص راتب شهري لكل شيخ زاوية يقدر بأربعة مدرسة قر 26

جنيهاً إسترلينياً لكل مقاطعات طرابلس والُخمس 250جنيهات وخصص مبلغ قدره 
 (2)ألحسن المدارس القرآنية نظامًا  .

أما الزوايا السنوسية فقد صودرت جميع أوقافها بموجب مرسوم من ملك 
 )*( (3)ى الجهة الموقوفة عليها فيما بعد .إيطاليا ، وُطلب إرجاع هذه األوقاف إل

 -رعاية شؤون الحج : -

بتتبع الوثائق أمكن استيضاح نشاط اإلدارة العامة لشؤون الحج * ولعل من 
بين المالمح ذلك التقليد الذي اختفى حاليًا وهو المتعلق باختيار شيخ ركب الحج 

                                                           
 .352حسن سليمان محمود ، مرجع سابق ، ص  (1)
 م.29/8/1943، بتاريخ 89 جريدة طرابلس الغرب ، العدد( 2)
م ، 1969-1952سالم الكبتي ، إدريس السنوسي ، األمير والملك ، الجزء الثالث ،  (3)

 .1038م ، ص 2013الطبعة األولى ، 
م ، أنظر محمد اسويسي 1951لمعرفة المزيد عن األوقاف والزوايا الدينية ودورها قبل عام  )*(

م ، والتغيرات التي طرأت 1950-1835التعليم الديني ) التعليم األهلي ( خالل الفترة من 
م ، أعمال الندوة الثامنة التي عقدت من 1950-1835عليه ، ضمن كتاب المجتمع الليبي 

م ، تحرير محمد الطاهر الجراري ، منشورات مركز جهاد الليبيين 9/2000/-26-27
 وما بعده   539م ، ص 2005للدراسات التاريخية ، طرابلس ، 

في إدارة األوقاف والحج  وتاريخها راجع كتاب : الوقف في والية طرابلس مرجع سابق ،  *
 وما بعدها . 105ص 
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على تخصيص مبلغ والذي كان معمواًل به في السابق وحرصت إدارة األوقاف 
المتوارثة  ) .. هذا العام تقرر إيفاد من وقع  مالي لتغطية نفقاته عماًل بالتقاليد

عليه دور مشيخة الركب الطرابلسي وهو السيد الهادي بن بشير الحبشي النطاطي 
يابًا ..  حيث ُصرف له (1)( من ساحل آل حامد لمرافقة ركب الحجيج ذهابًا وا 

جنيهًا ليبيًا تأمينًا مستردًا ، وثمن تذكرة الركوب  25ومبلغ جنيهًا ليبيا 56مبلغ 
 بالباخرة )درجة أولى (.

كذلك كان لركب الحجاج الليبيين مرشد عام ديني يقوم بتوضيح مناسك 
الحج بما يوافق المذهب المالكي المعمول به في ليبيا ولضمان أداء المناسك دون 

ري ليكون مرشدًا للحجاج الليبيين في خلط أو خطأ) ..اختيار الشيخ محمد الهنقا
 .(2)موسم الحج ..حيث سيتوجه ركب الحجاج يوم السبت من ميدان الشهداء .. (

وبمبادرة من إدارة الحج كانت هناك بعثة طبية ترافق الحجاج الليبيين ) .. 
 . (3)البعثة الطبية لمرافقة الحجاج لهذا الموسم برئاسة السيد شوكت الفيتوري ..(

اختيار المرشدين الدينيين والمرافقين والممرضين الالزمين يتم ألفواج  وكان
الحجاج المسافرين منهم برًا أو بحرًا ).. تقرر إيفاد الشيخ على مفتاح شويطر 
المدرس بالكلية الفنية مرشدًا دينيًا للحجاج المسافرين برًا ، والشيخ على حسن 

 .(4)نيًا للحجاج المسافرين بحرًا ..(المسالتي المدرس بمعهد أحمد باشا مرشدًا دي

                                                           
م 1957، بتاريخ  276وثيقة رقم /8/24/13ملف المجلس التنفيذي التشريعي رقم  )1(

،األرشيف الوطني بالمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية ، طرابلس ، وسنختصر 
 عبارة األرشيف الوطني في الحروف أ.م.و.

بتاريخ  213أ.م.و ملف المجلس التشريعي التنفيذي لوالية طرابلس، الوثيقة رقم ( (2
 م .11/6/1957

 م .11/6/1957بتاريخ  216لمصدر نفسه ، الوثيقة رقم أ.م.و ا( 3)
 م .1958بتاريخ  68، الوثيقة رقم /8/24/2أ.م. و المصدر نفسه، الملف رقم ( 4)
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وقد تم رصد أعداد الحجاج الليبيين المسجلين ألداء فريضة الحج في واليات 
المملكة الليبية المتحدة  بحيث بلغ عدد الحجاج المسجلين ألدائها في والية 

حاجًا .. 71حاجًا، وفي والية فزان 1000حاجًا وفي والية برقة 750طرابلس ).. 
)(1). 

الطبع فإن أعداد الحجاج الليبيين كانت بحاجة لوسائل نقل وكان يتم وب
اختيار هذه الوسائل من خالل إجراء مناقصة بين شركات النقل ).. تقدم للمناقصة 
كل من شركتي جون التسيس اليونانية ، والسيد محمد السنوسي جبر ، واألخير 

اخرته ، فقد ُجربت السنة عطاؤه لم يكن قانونيًا وقبول العطاء األول واختيار ب
 .(2)الماضية وهي تستوعب الحجاج ومجهزة كل درجاتها بأسرة .. (

وألجل تنظيم شؤون الحج والرفع من مستوى تقديم الخدمات فقد صدر قرار 
وزاري بتنظيم اإلدارة العامة لشؤون الحج بحيث تكون ).. إدارة الحج إدارة عامة 

 ف وتضم األقسام التالية :تابعة لوكالة الوزارة لشؤون األوقا
 قسم تسجيل الطلبات . -1
 الرقابة واإلشراف على شؤون الحج . -2
القسم المالي ، وينشأ بمدن طرابلس وبنغازي ودرنة ، وسبها ومصراته  -3

 (3) مكاتب لشؤون الحج (
وقد ساهمت إدارة الحج في تذليل الصعوبات أمام الراغبين في أداء مناسك 

اذها إجراءات مالية كانت بمثابة تأمين للحاج وُيسترد بعد الحج من خالل اتخ

                                                           
، بخصوص نقل الحجاج الليبيين  44، الوثيقة رقم 8/9أ.م.و ملف مجلس الوزراء رقم (  1)

 م .1958للعام 

 م .1958بخصوص واسطة نقل الليبيين للعام  ، 46أ.م.و المصدر نفسه ، الوثيقة رقم ( 2)

، السنة الثانية ، الصادر بتاريخ 16الجريدة الرسمية للمملكة الليبية ، العدد  (3)
 .15م، ص28/12/1964
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لُت  رجوعه من أداء الفريضة ).. الموقع أدناه من     قبيلة أوالد جعفر بجنزور وكَّ
 .(1) م(1965ابني لسحب الرصيد الذي ُرصد للحكومة ألداء فريضة الحج لعام 

واصالت اإليداع ) كذلك تم معالجة استرداد هذه المبالغ بالرغم من ضياع 
.. من عمر إبراهيم غليليب قبيلة العطاية زليتن يعرض أنه سلم إلدارة الحج مبلغ 

م وقد ضاع الوصل منه 24/3/1965جنيهًا ليبيًا بموجب الوصل بتاريخ 25
 قضاء وقدرًا ، حيث يثبت ذلك جواز سفره يرجوكم إرجاع التأمين المذكور .. (

(2). 
 رعاية شؤون األوقاف : -

تستند مشروعية الوقف إلى كتاب هللا تعالى ، وفي كثير من آياته ، وفي 
سنة رسوله الكريم محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم ، وأفعال الصحابة 

 رضوان هللا عليهم .
وفي العصور المتعاقبة بعد ذلك أوقف كثير من الناس ما يملكون من أراٍض 

لى ليعود ريعها لخدمة بيوت هللا في األرض ومباني وأموال وأشجار لوجه هللا تعا
المساجد والقائمين عليها أو على الكتاتيب والقائمين عليها إلى غير ذلك من 

 أعمال البر .
وفي كثير من األحيان لم تكن اإليرادات مستوفيةً  لما تطلبه الحكومة الليبية 

منها ،أو  من ضرائب على غالل األشجار ) مثاًل ( نظرًا لضعف إنتاج الموسم
نتيجة لسنوات الجذب والقحط التي ساهمت في تغير هذه اإليرادات وتفاوتها من 
سنة ألخرى ؛ فعلى سبيل المثال تقدم القائمون على معهد زاوية السادة أوالد 

                                                           
، ُمصدق عليها شيخ قبيلة 1404، الوثيقة رقم 277أ.م.و ملف وزارة األوقاف ، ملف رقم ( 1)

 م .1965 /22/7أوالد أبو جعفر بجنزور، بتاريخ  
م 1965 /22/7، بتاريخ 1407، الوثيقة رقم 277أ.م.و ملف وزارة األوقاف ، ملف رقم  (2)

 (. 1، أنظر مالحق البحث الملحق رقم )
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والذي به جامع جمعة الفواتير  -سليمان السبعة الفواتير ببلد ظليتن ) زليتن(
قبل القرن الخامس الهجري حسب ما جاء في العتيق والذي يرجع تاريخه إلى ما 

ه إلى ملك المملكة الليبية ويرجوه فيه إعفاء المعهد من  -نص الوثيقة  بطلب ُوجِّ 
ضريبة األشجار المستحقة على المعهد الذي كانت له ) .. أوقاف من شجر 
النخل والزيتون ليس له مورد غيرها ]كان [ أكثرها أو جلها بوادي ماجر وسرطان 

ودية البالد ، يحصل المعهد على غاللها حيث كانت تسيل كثيرًا بمياه من أ
األمطار .. وقد توالت على البالد سنو الجذب والجفاف سببت في قلة األمطار 
وقد أمسى المعهد فقيرًا معدومًا .. وقد قامت حكومة البالد تطالبنًا بدفع ضريبة 

 . (1)أشجار وقفه بنحو ماية جنيه ليبي..( 
بة لعقارات األوقاف فغالبًا ما كان تأجيرها للمنتفعين بها ُيجدد وُيقدر وبالنس

بإشراف لجنة مراقبة  ) ..تتقدم إدارة األوقاف إلى لجنة تقدير األجرة المشكلة 
م بكشف يتضمن مواقع محالت 35/1952بموجب قانون مراقبة األجرة رقم 

ألساس الذي بنيت عليه سنة السكني التي ترى اإلدارة إيجاراتها الحالية بالنسبة ل
 .(2)م حيث كانت مؤجرة بأقل من أجر المثل بكثير ..(1938

كذلك شكلت لجنة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير األمالك 
 .(3)األميرية ومدير المالية لدراسة موضوع إيجارات األمالك األخرى 

  

                                                           
أ.م.و ملف مجلس الوزراء ، شكوى إلى ملك ليبيا من قبيلة الفواتير ووكالء وخدام معهد ( 1)

 (.2حث ، الملحق رقم )م ، أنظر مالحق الب30/9/1955زاوية السبعة ،بتاريخ 
، اقتراحات اللجنة المشكلة للنظر 192، الوثيقة رقم 1أ.م.و ملف وزارة األوقاف ، الملف رقم (2)

 في موضوع زيادة أجور عقارات األوقاف .
، الوثيقة رقم  8/24/13أ.م.و ملف المجلس التشريعي التنفيذي لوالية طرابلس ،الملف رقم (3)

 م .1957رات األوقاف من مدخول مراقبة األجرة ، بتاريخ ، بحث موضوع إخراج عقا169
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 رعاية المساجد وصيانتها :

سعت إدارة األوقاف التخاذ إجراءات لتنظيم آلية مالية يمكن من خاللها ضمان 
استمرار الصرف على المساجد بناًء وصيانة ألجل أن تستمر في القيام بعملها 
كمؤسسة دينية تعلِّ م تعاليم الدين وتقام فيها الصلوات المفروضة وتعطى فيها 

 الدروس الدينية . 
تي كانت تصرف على بناء المساجد أو من ضمن إيرادات األوقاف ال

صيانتها أموال من مخصصات شركة الحلفاء ، حيث سجل اعتماد مبلغ ) 
 .(1)جنيهًا ليبيًا إلتمام بناء مسجد الكشلة بطرابلس ( 1500..

وقد تقدم المواطنون بطلبات لصيانة أو بناء المساجد في مناطقهم كما حصل 
عندما تقدم أهل تاورغاء إلصالح مسجدهم وضمه لألوقاف ألنهم ال يستطيعون 

كذلك طلب صيانة مسجد العالونة ومراعاة قربه من جامع الخثنة  (2)صيانته 
جنيهًا ليبيًا من 1300الذي سبق إصالحه واتضح أنه بعيد جدًا واعُتمد له مبلغ 

 .(3)جنيهًا ليبيًا من متصرفية سوق الجمعة 700رصيد الحلفا لصيانته ومبلغ 
في سياق آخر تمت إشارة إلى الجانب الصحي في رعاية المساجد من خالل 
مراقبة دورات المياه بالمساجد والمراحيض وحنفيات الوضوء والدشات الملحقة بها 

 .(4)ى ضرورة أن تكون نظيفة على الدوام أو بالزوايا ونصت اللوائح عل

                                                           
 م .1957، بتاريخ 195المصدر نفسه ، الوثيقة رقم  (1)
 م .1958، بتاريخ 95المصدر نفسه ، الوثيقة رقم ( 2)
 م .28/5/1958،  بتاريخ 95المصدر نفسه ، الوثيقة رقم  (3)
الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة ، السنة الحادية عشرة ، الصادر بتاريخ  (4)

 .21بشأن مراقبة دورات المياه بالمساجد ، ص  61لسنة  3م ، الئحة رقم 15/3/1961
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وقد تعدى األمر إلى تقديم مذكرات وتقارير وافيه  حول وضع إيرادات 
لين لها نظرًا لوجود إهمال وتقصير  األوقاف ومحاسبة المشرفين عليها والمحصِّ

 -في هذا الجانب وقد أوصت هذه المذكرات بضرورة :
بالدوائر الشرعية بالمحاكم على اتخاذ قرار بتسجيل جميع أمالك الوقف  -1

 أن يكون تسجيلها مجانيًا.
تأليف لجان من متصرفي المناطق وعدد من أعيان المتصرفين ممن  -2

يتصفون باألمانة والتقوى لتراجع دخل األوقاف ومصروفاتها ومحاسبة المشرفين 
 عن األوقاف سنويًا وتقديم تقارير عنها .

اللجان المختصة وجمع التقارير السنوية  تناط بكبراء المتصرفين مراقبة -3
حالتها إلى الجهات المختصة .  وا 

في حالة وجود أرصدة متوفرة في بعض الجهات بعد مضي السنة  -4
 .(1)توضع باسم الوقف في أحد البنوك المحلية 

وقد تم تعيين مجلس إدارة األوقاف بطرابلس )مثاًل( وتحديد مكافآت أعضائه 
ن من كل من : ليقوم بالمهام سالفة  -الذكر وقد تكوَّ

 جنيهًا ليبيًا سنويًا .460أحمد الفقيه حسن رئيسًا براتب قدره 
 جنيهًا ليبيًا سنويًا .680محمود سوكه المبروك عضوًا مديرًا براتب قدره 

 الهادي عرفه  عضوًا.
 .(2)المهدي الحدادية عضوًا 

                                                           
، مذكرة نظارة الداخلية حول األوقاف 211( ، الوثيقة رقم 1أ.م.و ملف وزارة األوقاف رقم )(1)

 م .1958وعدم التصرف فيها تصرفًا صحيحًا ، بتاريخ الخيرية وضياعها 
، تعيين مجلس إدارة األوقاف بطرابلس وتحديد مكافآت 98المصدر نفسه ، الوثيقة رقم (2)

 م .29/12/1958أعضائه، بتاريخ 
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وزارة العدل بعد م بضم إدارة األوقاف ل1956لسنة 16وقد صدر قانون رقم 
أن كانت مؤسسة منذ العهد العثماني الثاني ، وكان لها مقران في كل  من طرابلس 

، وقد كانت الحاجة ماسة للمحامين للدفاع عن أمالك الوقف وعدم  (1)وبنغازي 
إضافة أعباء مالية على األوقاف بحيث أنه لم يصدر إال قرار أو تشريع سنة 

ومة بتمثيل إدارة األوقاف أمام المحاكم ، وفي م يجيز قيام محامي الحك1918
عهد اإلدارة البريطانية لم تصدر أية قرارات بتكليف محامي الحكومة بتمثيلها ، 
وتم اقتراح اتخاذ قرار بتكليف إدارة التشريع والقضايا بتولي تمثيل إدارة األوقاف 

 .(2)أمام المحاكم 
 رعاية التعليم الديني :

تاريخها الماضي من ارتفاع نسبة األمية بين أفراد الشعب عانت ليبيا طوال 
وسعت إدارة األوقاف لنشر الوعي الديني ومحو األمية المتعلقة بتعليم الناس 

 شعائر دينهم وكيف يؤدونها وتعيين من يقوم بتعليم الدين.
م وتحديداً في شهر نوفمبر أصدر الملك إدريس ملك المملكة 1954ففي عام 

حدة توجيهاته إلى حكام الواليات الثالث برقة وطرابلس وفزان التخاذ الليبية المت
السبل الكفيلة بضرورة تدريس العلوم الدينية على الطلبة في جميع المدارس كمادة 
أولية مفروضة ، وفرض الصالة في أوقاتها الخمس على طالب المدارس من 

  (3)بنين وبنات في كافة أنحاء المملكة . 

                                                           
 . 15، الوثيقة رقم  8/4/171أ.م.و ملف وزارة الدولة لشؤون الخدمة المدنية ، رقم (1)
، بشأن تولي 200، الوثيقة رقم 8/24/13لس التشريعي التنفيذي رقم أ.م.و ، ملف المج(2)

 م.18/1/1959إدارة التشريع والقضايا األوقاف، بتاريخ 
على محمد الصالبي ، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ( 3)

 .568م ، ص 2011، الطبعة الخامسة ، 
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ظ فقد حرصت إدارة الوعظ على إرسال مناشير للوعاظ ترشدهم بالنسبة للوعا
إلى المجاالت والموضوعات التي يطلب منهم التعرض لها سواًء كانت هذه 
المناشير شهرية أو حسب المناسبات ).. ثم أرسلتُ  المنشور الثاني بعنوان الدعوة 

يًا حسب إلى هللا .. وهو نداء في كل شهر يعالج فيه الواعظ موضوعًا إصالح
 . (1)موضوعًا .. (130النموذج المرفق بالمنشور المسجل فيه 

أما مقرئو القرآن فقد ساهمت إدارة األوقاف في دعمهم ومراعاة أحوالهم من 
خالل منحهم منحًا مالية كإكراميات أو تشجيعًا للعمل الجليل الذي يقومون به 
).. أنا ..المقرئى بكتَّاب جامع ...استملت من المراقب العام للمدارس القرآنية 

مناسبة حول شهر رمضان المبارك ..( مبلغًا قدره خمسة جنيهات ليبية كإكرامية ب
كذلك ) .. أنا سالم عبد السالم المحجوب المقرئ بكتَّاب جامع زاوية السبعة  (2)

استملت من السيد المراقب العام للمدارس القرآنية مبلغا قدره ثالثة جنيهات ليبية 
 -ة وكانت هذه اإلجراءات تتم برعاي (3)تشجيعًا لي على تعليم القرآن الكريم ..(

مراقبة المدارس القرآنية أو جمعية المحافظة على القرآن الكريم  -كما ذكر آنفًا 
وهي جمعية أهلية تعنى بهذا الشأن وقد ساهمت بمنح مكافآت لمعلمي ومحفضي 

 (4)القرآن الكريم .
  

                                                           
، مجلة إسالمية تصدر عن جامعة السيد محمد بن على السنوسي  مجلة الَهدى اإلسالمي (1)

، المكتبة الخاصة لألستاذ 105م ، ص 1966، نوفمبر  3اإلسالمية بالمملكة الليبية ، العدد 
 عبد المجيد سالم احبيل.

 م .19/5/1959، بتاريخ 10أ.م.و ملف وزارة األوقاف ، الوثيقة رقم (2)
 م من متصرف ظليتن ) زليتن( .19/5/1959المصدر نفسه ، بتاريخ  (3)
م ، منح مكافأة مالية قدرها عشرة 19/5/1959، بتاريخ1المصدر نفسه ، الوثيقة رقم  (ا4)

 جنيهات لمقرئي القرآن بكتَّاب جامع بلخير بطرابلس .
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 رعاية المعاهد الدينية :

اتخذت اهتمت إدارة األوقاف بالمعاهد الدينية وخالل فترة العهد الملكي 
خطوات ألجل تطويرها والعناية بها قدر اإلمكان ، وكانت في ليبيا مجموعة 
معاهد دينية في هذه الفترة موزعة على أغلب المناطق ولعل من بينها تلك المعاهد 
التي أنشأت بجوار الزوايا الدينية المنتشرة أيضًا كمعهد الشيخ األسمري بزليتن 

مد زروق بمصراته وأشهرها معهد السيد ومعهد أحمد باشا بطرابلس ومعهد أح
محمد بن على السنوسي بالبيضاء وهو الذي سيتم الحديث عنه لتوفر مادة علمية 

 حوله .
معهد السيد محمد بن على السنوسي أنشئ في مدينة البيضاء واشُترط لتعيين 
أعضاء هيئة التدريس به ).. أن يكون حائزًا للدرجة العالمية على األقل ، ونصت 

لمادة الرابعة على أنه يعين الكتَّاب من بين الحاصلين على شهادة ثانوية األزهر ا
 (1)، أو الشهادة االبتدائية أو ما يعادلهما .. (

كذلك ُحددت ميزانية المعهد وأعطى الحق والمسؤولية عنه ) لشيخ معهد 
مالية السيد محمد بن على السنوسي لتنفيذ ميزانية وعن جميع األمور المتعلقة بال

 .(2)والحسابات وجميع األموال من واردات ومصروفات به .. ( 
وتشير الوثائق إلى زيادة في عدد الطلبة الطرابلسيين )خاصة( الدارسين في 

في األزهر وغيره من  -المعاهد الدينية خارج ليبيا واقُترح قطع اإلعانة المالية
سية مماثلة لمعهد على من يدرسون في مراحل وفصول درا -المعاهد الدينية 

                                                           
، السنة السادسة ، مرسوم ملكي بشأن  24الجريدة الرسمية للملكة الليبية المتحدة ، العدد  (1)

الئحة تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والوعاظ بمعهد السيد محمد بن على السنوسي 
 . 9م ، ص26/11/1956، الصادر بتاريخ 

ي بالالئحة المالية للميزانية ، السنة السابعة ، مرسوم ملك 1المصدر السابق ، العدد ( 2)
 .12م ، ص 15/1/1957والحسابات بمعهد السيد محمد بن على السنوسي  الصادر بتاريخ 
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السيد محمد بن على السنوسي ) وتقتصر المساعدة التي تمنحها الوالية بواسطة 
السفارة الليبية بالقاهرة إلى أولئك الطلبة الذين يدرسون في مراحل ال يوجد نظيرها 
في ليبيا وستقوم الوالية بحملة دعاية لمعهد البيضاء وفروعه لتوجيه الرأي العام 

وعزت األوقاف سبب  (1)محلية وترغيب الطلبة االلتحاق به ..(في الصحافة ال
سوى ما تقدم أن منح  -عدم استطاعتها فعل أي شيء تجاه هذا الموضوع 

 تأشيرات وجوازات السفر وتبديل العملة في يد السلطات االتحادية .
وقد منحت وزارة المعارف الطلبة المتخصصين في علوم القرآن الكريم فرص 

ارج ليبيا من خالل إيفاد بعضهم للدراسة ومنحهم مكافآت مالية بعد الدراسة خ
وضع مقارنات مع ما يتقاضاه نظرائهم في المؤسسات التعليمية في الدول المجاورة 

جنيهًا ليبيًا شهريًا ،      وفي األزهر 17فمثاًل ) .. الطالب الجامعي يتقاضى 
جنيهًا  15واحدة نرى منحه جنيهات ، وألن الطالب المعني سيدرس سنة  4يأخذ 

 .(2)ليبيًا شهريًا ..(
أما أبرز أشكال الرعاية للمعاهد الدينية فهو إنشاء القسم العالي بمعهد السيد 
محمد بن على السنوسي والغرض من شأنه ) .. تخريج علماء يوكل إليهم نشر 

ئف الثقافة اإلسالمية ورعايتها         وأعمال الوعظ واإلرشاد وتولى الوظا
 (3)واألعمال التي يحددها المجلس األعلى وفقًا للقوانين واللوائح السارية ..(

ويشترط لقبول الطالب الراغبين في الدراسة في كل هذه المعاهد بعد استيفاء 
                                                           

، 8/24/2أ.م.و ملف وزارة األوقاف ، المجلس التشريعي التنفيذي لوالية طرابلس الملف رقم (1)
 م .1958، بتاريخ 99الوثيقة رقم 

،مذكرة نظارة المعارف بشأن إيفاد الطالب 34لوثيقة رقم ، ا 13المصدر نفسه ، الملف رقم  (2)
م 1958الصادق عبد الرحمن الغرياني  بدراسة فن التجويد ، وعلم القراءات بمصر ، بتاريخ 

 ، وهي إحدى الحاالت التي تم دراسة وضعها .
ر بتاريخ ، السنة العاشرة ، الصاد13الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة ، العدد رقم  (3)

 .3م ، ص 15/9/1960
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طلباتهم، إجراء ) .. كشف طبي لمعرفة حالتهم الصحية ... وثبوت خلوهم من 
ي البصر عن الثلثين في العينين األمراض المعدية وأال يقل مجموع ما يأخذه ف

 .(1)معًا ويستثنى من هذا العميان ..(
 وصدرت للقسم العالي الئحة تنظيمية بمرسوم ملكي نصت مادته األولى : 

 -شعبة أصول الدين ، ب -أ -يشمل القسم العالي الشعب اآلتية : -1) 
 شعبة اللغة العربية. -شعبة الشريعة ،ج

سنوات للحصول على الشهادة  4بالقسم العالي : تكون مدة الدراسة 2مادة 
العالمية ، ويحدد المجلس األعلى للمعهد مدة الدراسة للحصول على الشهادة 

سنوات وال تزيد على سبع  3العالمية في درجة أستاذ بحيث ال تقل هذه المدة عن 
 سنوات .
قة : تمنح بناء على طلب القسم العالي ) شعبة أصول الدين ( ومواف6مادة  

 -المجلس األعلى الشهادات اآلتية :
شهادة العالمية من درجة  -2شهادة العالمية في أصول الدين.      -1

شهادة العالمية من درجة أستاذ في علوم القرآن  -3أستاذ في التوحيد والفلسفة. 
شهادة العالمية في درجة أستاذ في التاريخ اإلسالمي  -4الكريم والحديث الشريف. 

)..(2) . 
كذلك تم إنشاء قسم لتدريس علم تجويد القرآن الكريم وفن القراءات وما 
يتصل  بها بحيث يدرس هذا القسم بالمعهد الديني )معهد محمد بن على السنوسي 

 -( المواد اآلتية :
القراءات المتواترة والشاذة وما  -2تجويد القرآن الكريم علمًا وعماًل     -1)

تاريخ  -4تاريخ المصحف ورسمه وضبطه   - 3يتعلق بذلك من توجيهات    
                                                           

 المصدر السابق . (1)
 .6م، ص25/4/1959، السنة التاسعة ، الصادرة بتاريخ  9المصدر نفسه ، العدد  (2)
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علم التفسير ، ويمنح الطالب الناجح في الشعبة الثانية  -5أصحاب القراءات   
  (1)وهي شعبة دراسة القراءات شهادة تسمى إجازة القراءات..(

ألزمت تأمين مبالغ مالية وبشكل  -التي ُذكرت  -هذه األقسام واإلجراءات 
إصدار قانون لميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي مستمر مما استدعى 

ل القانون له ) .. ولفروعه إنفاق مبلغ قدره   . (2)جنيهًا ليبيًا..( 000,222وخوَّ
وكان شيخ المعهد يعين بأمر ملكي ) ..يحال الشيخ محمد أحمد الزنتاني 

م 1960اير شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسي للتقاعد اعتبارًا من أول فبر 
.. ويندب فضيلة الشيخ منصور المحجوب بالمحكمة العليا االتحادية شيخاً للمعهد 

وأعطيت لشيخ المعهد الصالحيات المطلقة بما فيها )  (3)باإلضافة إلى عمله.. (
1م1960..أن ينفق في كل شهر اعتبارًا من أول أبريل 

12
من اعتمادات ميزانية  

جنيهاً ليبياً إلى أن يصدر 000,222لغ مجموعها م المبا1960-59السنة المالية 
 .(4)م(1961-60قانون ميزانية المعهد لسنة 

ذا دعت الحاجة والضرورة تحويل مبالغ مالية من بند إلى آخر ضمن  وا 
ميزانية المعهد تحول المبالغ شريطة أن ال ينتج عن هذا اإلجراء ) أي تجاوز في 

افة أي اعتماد خارج قانون الميزانية مصروفات البند المحول منه وال يجوز إض
 .(5)السنوية إال بقانون .. (

                                                           
المصدر نفسه ، مرسوم ملكي بإنشاء قسم بمعهد السيد محمد بن على السنوسي لتدريس  (1)

 (.3البحث ، الملحق رقم )، أنظر مالحق 3علم تجويد القرآن الكريم وفن القراءات ، ص 
، السنة التاسعة ،قانون ميزانية معهد السيد محمد السنوسي ،   10المصدر السابق ، العدد ( 2)

 .9م، ص1959مايو15الصادرة بتاريخ 
 .5م، ص10/2/1960، السنة العاشرة ، الصادرة بتاريخ  2المصدر نفسه  ، العدد رقم ( 3)
 .7م، ص10/4/1960السنة العاشرة ، الصادرة بتاريخ ،  5المصدر نفسه  ، العدد رقم ( 4)
م،تعديل 10/4/1960، السنة العاشرة ، الصادرة بتاريخ  5المصدر نفسه ، العدد رقم )5(

 .7الالئحة المالية بمعهد السيد محمد بن على السنوسي ، ص
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وقد أمكن التعرف على عدٍد من المعاهد الدينية المنشرة في بعض أنحاء 
ليبيا من خالل األمر الملكي الذي صدر بخصوص تعيين شيوخ فروع معهد 

 -السيد محمد بن على السنوسي فكانت على النحو اآلتي :
 خ أحمد الكيالني شيخًا لفرع المعهد بمدينة سبها .فضيلة الشي -1)
 فضيلة الشيخ خليل الكوافي عضوًا بالمجلس األعلى للمعهد . -2
 فضيلة الشيخ سليمان محمد الزوبي وكياًل للمعهد . -3
 فضيلة الشيخ محمد مختار جوان شيخًا للقسم العالي بالمعهد . -4
للقسمين االبتدائي والثانوي  فضيلة الشيخ محمد المدني الشويرف شيخاً  -5

 بفرع المعهد بزليتن .
فضيلة الشيخ إبراهيم رفيده شيخاً للقسمين االبتدائي والثانوية بفرع المعهد  -6

 بمصراته .
فضيلة الشيخ عمر الهملمي شيخًا للقسمين االبتدائي والثانوي بفرع  -7

 .(1)المعهد بالبيضاء ( 
التجويد والقراءات بحيث تكون ثم صدرت مراسيم ملكية بتنظيم معاهد 

الدراسة فيها على مرحلتين المرحلة األولى خاصة بالتجويد ومدة الدراسة فيها 
سنتان ، والثانية خاصة بالقراءات ومدة الدراسة ثالث سنوات وتدرس فيها المواد 

  -اآلتية :
رسم المصحف  -القراءات المتواترة والشاذة  -تجويد القرآن علمًا وعماًل 

التفسير  -تاريخ المصحف وتراجم القراء  -علم الفواصل  -ثماني وضبطه الع

                                                           
، الصادر 14، ص13، ص 12، ص 11المصدر السابق  ، السنة الحادية عشرة ،ص(1)

 م .15/3/1961بتاريخ 
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 -حفظ فنون التجويد  -الصرف  -النحو  -السيرة النبوية  -الفقه  -الحديث  -
 .(1)التربية الرياضية  -التربية الوطنية  -الجغرافيا

وعلى الرغم من كل هذه اإلجراءات ومحاولة النهوض بمدرس القرآن في 
القرآنية والمعاهد الدينية إال أنه سجلت حاالت اعتراض من قبل هؤالء  المدارس

مدرسًا لتسوية أوضاعهم أسوة  11المدرسين من خالل ).. عريضة قدمها 
 (*2)بزمالئهم بالجامعة اإلسالمية والزوايا السنوسية ..( 

رعاية الجامعة اإلسالمية ) جامعة السيد محمد بن على 

 -السنوسي (:

معة اإلسالمية تحت اسم جامعة السيد محمد بن على السنوسي تأسست الجا
م بمرسوم ملكي وضمت عدداً من المعاهد 1961اإلسالمية وتم ذلك  ) ..في عام 

د من  الدينية وأول من ترأسها الشيخ منصور المحجوب  وكانت ميزانيتها ُتحدَّ
 . (3)الملك مباشرة ..(

                                                           
، السنة الخامسة ، مرسوم ملكي بتنظيم معاهد التجويد والقراءات  26المصدر نفسه ، العدد  (1)

 .12ص-11م ، ص8/6/1967، الصادر بتاريخ 
، 14، الوثيقة رقم   8/4/171أ.م.و ، ملف وزارة الدولة لشؤون الخدمة المدنية ،الملف رقم (2)

دمة المدنية الموقرة في شأن تسوية أوضاعهم ، وتمت للعرض على لجنة الخ 370مذكرة رقم 
 م . 26/7/1969الموافقة على تصنيفهم على الدرجة السابعة ، بتاريخ 

موظفين  10الزوايا السنوسية تابعة للخاصة الملكية ، مقرها الرئيسي مدينة البيضاء بها  *
، الوثيقة رقم 8/4/172رقم مصنفين ، أ.و ، ملف وزارة الدولة لشؤون الخدمة المدنية ، الملف 

2. 
مصطفى أحمد بن حليم ، ليبيا انبعاث أمة وسقوط دولة ، منشورات الجمل ، كولونيا ،  (3)

 .382، ص 2003ألمانيا ، 
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على أن يكون نواتها معهد وقد صدر قانون الجامعة بمرسوم ملكي نص 
السيد محمد بن على السنوسي الديني ومقرها مدينة البيضاء وتكون لها شخصية 

 -اعتبارية مستقلة ، وتشمل األقسام الدراسية والهيئات اآلتية :
معاهد القراءات  -3المعاهد الثانوية واالبتدائية .   -2الكليات .   -1)

األقسام العامة  -5مدارس تحفيظ القرآن .   -4وتجويد القرآن .                 
هيئة كبار العلماء  ونصت المادة الخامسة  -7قسم الوعظ واإلرشاد .   -6. 

على أن شيخ الجامعة المنفذ الفعلي لجميع ما يصدر في شأنها ، أما المادة 
الرابعة عشرة فنصت على أنه يكون بالجامعة هيئة من العلماء تسمى هيئة كبار 

 .(1)ء تؤلف من عدد ال يزيد عن اثني عشر عالمًا (العلما
دأبت الجامعة على النهوض بمستوى الطلبة الدارسين بها من خالل تطوير 
النظام التعليمي بها فصدر قانون منح الشهادة العالمية المؤقتة لمن يريد الحصول 
عليها من خالل إجراء امتحان خاص لمرتين في كل مرة دور أو دوران بشرط 

يكون المتقدم ).. قد أمضى عشر سنوات على األقل في الدراسة بالمعاهد  أن
الدينية اإلسالمية وأن يكون قد قضى أربع سنوات على األقل في العمل مدرسًا 

وقد رصدت ميزانية ضخمة ألجل تغطية  (2)أو قاضيًا بالمحاكم الشرعية ..(
 .(3)مصاريف الجامعة واعتبرت ذات ذمة مالية مستقلة 

                                                           
الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة، عدد خاص ، السنة الحادية عشرة ، الصادر  (1)

 .4ص -3م ،ص29/10/1961بتاريخ 
م ، الصادرة بتاريخ 1963لسنة  13، السنة األولى ،قانون رقم  5نفسه ، العدد رقمالمصدر (2)

 .26م، ص31/8/1963
أنظر : مذكرات محمد عثمان الصيد ، محطات في تاريخ ليبيا ، أعدها للنشر طلحة جبريل  (3)

 .405م ،        ص 1996، الطبعة األولى ، 
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قًا لقانون تأسيسها تشكلت هيئة كبار العلماء بالجامعة وفقًا للمادة الرابعة ووف
 -منه بحيث كانت على النحو اآلتي :

الشيخ عبد الحميد الديباني   شيخ جامعة السيد محمد بن على  -1) 
 السنوسي رئيسًا 

 الشيخ منصور المحجوب   رئيس المحكمة العليا ، عضوًا . -2
 ن القلهود مفتي ليبيا عضوًا .الشيخ عبد الرحم -3
 الشيخ الهادي الرويمي المستشار بالمحكمة العليا عضوًا .  -4
الشيخ العربي األحرش ، رئيس محكمة االستئناف الشرعية ببنغازي  -5

 .(1)عضوًا  (
وقد قرر المجلس األعلى للجامعة معادلة شهادة إجازة القراءات التي تمنح 

االبتدائية للمعاهد الدينية التابعة للجامعة )..وذلك من معهد القراءات بالشهادة 
في شأن دخولهم امتحان الشهادة اإلعدادية مع تطبيق باقي الشروط المنصوص 

 .(2)عنها قانونًا في شأنهم ( 
وبعد هذه اإلجراءات ازداد عدد البعوث اإلسالمية من مختلف دول العالم 

بة من نيجيريا للدراسة بها وثالثة للدراسة بالجامعة فسجل )مثاًل( )وصول ستة طل
طالب من الصومال ، واثنان من الفلبين ليصل عدد طالب البعوث بالجامعة 

 .(3)دولة ..(  23طالبًا من 250إلى حوالي
                                                           

، السنة الرابعة ، الصادرة بتاريخ  2دد رقم الجريدة الرسمية للمملكة الليبية ، الع (1)
،وقد استرشد الملك  3م،أمر ملكي بتأليف هيئة كبار العلماء بالجامعة ، ص15/3/1966

بقرار الهيئة في بعض األحكام الشرعية كتلك الخاصة بحضر التعامل بالفوائد الربوية في البنك 
، مجلة الهدى اإلسالمي ، العدد الثاني الصناعي العقاري الليبي حتى ولو كانت مقررة قانونًا 

 م .1966، أغسطس 
 م.1966مجلة الَهْدُى اإلسالمي ، العدد األول ، عدد خاص ، مايو  (2)
 .118المصدر نفسه ، ص (3)
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وتشجيعًا لهؤالء الطلبة خصصت الجامعة منحًا دراسية لهم لتعينهم على 
لمسلمي  منحة 2عدد  -1م ) 66/1967الدراسة وكانت قد منحت في عام 

 نيجيريا .
 منح لجمعية مسلمي الفلبين . 5عدد  -2
 منح التحاد مسلمي أوغندة . 5عدد  -3
 لجمعية المحافظة على القرآن الكريم في بيروت لبنان . 2عدد  -4
 منحة للجزائر . 15عدد  -5
 منح للفلسطينيين .10عدد  -6
 .(1)منح لجامعة جاكرتا بأندونيسيا (  4عدد -7

الترفيه والرحالت العلمية نظمت الجامعة مجموعة رحالت وفي مجال 
لطالبها ليطَّلعوا على البلدان الشقيقة وخاصة للطالب المتميزين واألوائل ) .. 
لجمهورية تونس .. كذلك رحلة من طالب السنة الثالثة بكليات الجامعة للجمهورية 

 .(2)لفة ..(العربية المتحدة لألوائل منهم وكذلك من طلبة المعاهد المخت
واقتضى األمر في بعض األحيان إصدار مراسيم ملكية لتنظيم بعض أقسام 

م وهو 1967الجامعة أو استحداث أقسام أخرى ،كذلك القسم الذي استحدث عام 
قسم الوعظ واإلرشاد ).. تحت إشراف هيئة كبار العلماء ليتولى إدارة مركز الوعظ 

ولى رئاسته مدير من العلماء ...بناًء على واإلرشاد في سائر أنحاء المملكة .. ويت
، كذلك تطوير الئحة النظام الدراسي للدراسات العليا (3)ترشيح شيخ الجامعة (

                                                           
 .112ص -111م ، ص1966المصدر نفسه ، العدد الثاني ، أغسطس  (1)
 . 111م ، ص 1966المصدر السابق ، العدد الثاني ، أغسطس  (2)
، السنة الخامسة ، الصادرة بتاريخ  26الجريدة الرسمية للمملكة الليبية ، العدد رقم ( 3)
 .8م، ص8/6/1967
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لكليتي الشريعة واللغة العربية كما تمت الموافقة على المنهج وخطة الدراسة 
 ( 1)بهما.

دارس بناًء على ما تقدم زاد عدد البعوث الدراسية بالمعهد والكليات والم
الدينية وخاصة في مجال دراسة اللغة العربية وعلومها وكان نصيب المعهد الديني 

 بالبيضاء هو األكبر لتكون هذه الزيادة على النحو اآلتي : 
 طالبًا . 32الدراسات العليا بالجغبوب عدد البعوث  -1)
 طالبًا . 32كلية الشريعة عدد البعوث  -2
 طالبًا . 72كلية أصول الدين عدد البعوث  -3
 طالبًا.129كلية اللغة العربية عدد البعوث  -4
 طالبًا . 139معهد البيضاء الديني عدد البعوث  -5
 طالبًا . 72معهد البعوث اإلسالمية عدد البعوث  -6
 طالب . 7معهد الجغبوب عدد البعوث  -7
 معهد الكفرة عدد البعوث طالب واحد . -8
 طالب .كلية سبها عدد البعوث ثالثة   -9
 طالبًا . 30مدرسة بنغازي القرآنية عدد البعوث  -10
 كلية الكفرة عدد البعوث سبعة طالب . -11
 (*2)كلية الجغبوب عدد البعوث طالبان( -12

                                                           
 .107م ،ص 1968مجلة الَهْدُى اإلسالمي ، العدد الرابع ، مارس  (1)
 .109م ، ص 1968المصدر السابق ، العدد الرابع ، مارس ( 2)
المسلمين بكوريا الجنوبية عن طريق جمعية مسلمي كذلك تخصيص منٍح دراسية ألبناء  *

 .109كوريا .. وُالحقوا بالفصل اإلعدادي بمعهد البعوث اإلسالمية ...المصدر نفسه ، ص 
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تعدى األمر إلى مساهمة الجامعة في تخصيص زي موحد لطالب المدارس 
القرآنية وتوزيع بدل خاصة لهم تشجيعًا لهم على مواصلة الدراسة وحفظ القرآن 

 .(1)الكريم 
وكان لهيئة كبار العلماء آراء ودراسات ومشاركات في بعض القوانين التي 

بداء الرأي الشرعي ح ولها )مثاًل( دراسة مشروع قانون تصدرها الحكومة الليبية وا 
 .(2)األحوال الشخصية واستيفاء بعض اإلجراءات واألحكام المتعلقة به 

وتمت التوسعة وزيادة عدد المدارس القرآنية وتوزيعها على مدن وقرى ليبيا 
من خالل تشكيل لجنة العطاءات بالجامعة والتي عكفت على تنفيذ هذه المشاريع 

مدارس قرآنية بكل من الزنتان وسيدي  4نشاء ) ..من خالل إعالن عطاء إ
 4مهيوس بنيابة متصرفية األبيار ، وزاوية العرق بجالو ومرزق بفزان وبواقع  

 (3)فصول ومنزل واحد (
  

                                                           
 .108المصدر نفسه ، ص ( 1)
 .  109م ، ص1968المصدر نفسه ، العدد الرابع ، مارس  (2)
 .108المصدر نفسه ، ص  (3)
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 -الخاتمة :

 -تبين مما تقدم اآلتي :
لقد أولت المؤسسات الدينية اهتماماً بالغاً بالطلبة الدارسين بها سواء على -1
 تطويرها أو تطوير مناهجها .مستوى 
البحث عن مناظرة علمية لتلك المؤسسات التي تتَّبُع نفس الخطوات  -2

 ومحاولة معادلتها بها .
تشجيع الطالب للدراسة بهذه المؤسسات بإعطائهم منحًا دراسية ولكل  -3

 المراحل .
 لقد كان للتنظيم اإلداري الخاص باألوقاف والمؤسسات الدينية التابعة -4

 لها أثر واضح في استقرار التعليم الديني بها .
صدار بعض  -5 اإلشراف الملكي المباشر على بعض المؤسسات الدينية وا 

 القرارات واألوامر الملكية التنظيمية سمة بارزة لهذه المرحلة .
يبدو واضحاً استعانة إدارة األوقاف بالخبرات العربية اإلسالمية الضالعة  -6

أتى بعد االستعانة  -الذي أشرنا إليه سابقًا  -التنظيم اإلداري في هذا المجال ف
 بهذه الخبرات .

لقد ساهمت هيئة  كبار العلماء التابعة للجامعة اإلسالمية في حلحلة  -7
 كثير من المواضيع ذات الخالف الفقهي .

العناية بالخطاب الديني من خالل تحديد جهة تصدر الفتوى وتختص  -8
 ية.باألحكام الشرع

إنشاء المعاهد والزوايا  الدينية في أغلب مناطق ليبيا والتركيز على  -9
 تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وعلومه حتى في القرى والنواحي النائية .

كان أغلب اإلجراءات المتخذة تصب في مجال المحافظة على  -10
يب والزوايا األوقاف وأموالها ورعايتها والعناية بشؤون الحج والمساجد والكتات
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والمعاهد الدينية وصواًل إلى تأسيس جامعة تعنى بالعلوم الدينية والشرعية ، وهذا 
ال يعني وجود عدة إجراءات أخرى ، ولكن نذرت المعلومات هي السبب األساسي 

 في عدم ذكرها .
 (1الملحق رقم )
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 (2الملحق رقم )
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 3الملحق رقم 
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 -المصادر والمراجع :

 
 -الوثائق : -أواًل :

 
للمحفوظات والدراسات وثائق األرشيف الوطني  في المركز الوطني 

 -: التاريخية )طرابلس(
 

 في العهد الملكي . ملف وزارة األوقاف .1
 ملف مجلس الوزراء في العهد الملكي . .2
 . في العهد الملكي لوالية طرابلس( ملف المجلس التشريعي التنفيذي ) .3
 ملف وزارة الدولة لشؤون الخدمة المدنية في العهد الملكي. .4
سجالت المحكمة الشرعية ، لواء الخمس ، السجل األول ، رقم التسلسل  .5

 م.20/8/1919، بتاريخ 322
الجريدة الرسمية للمملكة الليبية ، األعداد :  .6

1+2+4+5+10+13+16+24+26. 
 
 -الكتب : -ثانيًا :

 
-1952سالم الكبتي ، إدريس السنوسي ، األمير والملك ، الجزء الثالث ،  .1

 م .2013م ، الطبعة األولى ، 1969
ليبيا مسيرة االستقالل، وثائق محلية ودولية ، الجزء األول خطوات أولى الدار  .2

 م.2012العربية للعلوم ناشرون ، الطبعة األولى 
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الحركة السنوسية في أفريقيا ، دار المعرفة ، على محمد الصالبي ، تاريخ  .3
 .م2011بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ، 

 
-1835-فاتح رجب قدارة ، الزاوية الغربية خالل العهد العثماني الثاني  .4

 م.2007م ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، طرابلس ، 1911
 
وأعالم تحفيظ القرآن الكريم ، أعمال الفرجاني سالم الشريف ، الكتاتيب والزوايا  .5

الندوة العلمية الرابعة التي عقدت بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، 
 م .2009م ، 1999سنة 

 
-1835محمد اسويسي التعليم الديني ) التعليم األهلي ( خالل الفترة من  .6

-1835م ، والتغيرات التي طرأت عليه ، كتاب المجتمع الليبي 1950
م ، 9/2000/-27-26م ، أعمال الندوة الثامنة التي عقدت من 1950

تحرير محمد الطاهر الجراري ، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات 
 م.2005التاريخية ، طرابلس ، 

 
محمد محمد المفتي ، هدرزة في بنغازي ، التاريخ االجتماعي للمدينة ، دار  .7

 م. 2013، الطبعة الرابعة ،  مكتبة الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 
ة مذكرات محمد عثمان الصيد ، محطات في تاريخ ليبيا ، أعدها للنشر طلح .8

 م 1996جبريل ، الطبعة األولى  
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مصطفى أحمد بن حليم ، ليبيا انبعاث أمة وسقوط دولة ، منشورات الجمل  .9
 م .2003، كولونيا ، ألمانيا ، 

 
وقف في والية طرابلس ، منشورات الهمالي مفتاح الهمالي الزبيدي ، ال .10

 م .2010أكتوبر ، الطبعة األولى ،  7جامعة 
 

 -ثالثًا : الجرائد والمجالت :
 

 جريدة طرابلس الغرب . -1
 . 4+3+2+1مجلة الَهْدُى اإلسالمي ، األعداد :  -2

 


