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ملخص البحث:

تسعى هذه الدراءة التحليلية لكتاب يرحلة احلشائشي إىل ليبيا 1895م" ،جالء الكرب
عن طرابلس الغرب " إىل يرصي وكشف الواقع السوسيولوجي لليبيا خالل الفرتة املذكويرة،
حممي بن عثمان احلشائشي عن ليبيا خالل العام 1895م ،من
من خالل ما تناوله ّ
الرحالة ّ
مالحظات وانطباعات ومشاهيات ومعلومات سوسيولوجية مهمة عن اجملتمع اللييب ،حيث
خهيف الباحثان من خالل هذه الدراءات التأكيي أبن معرفة اتيرخ اجملتمعات ضرويرخة لفهم
واقعها ،إضافة إىل كون مثل هذه املخطوطات التايرخيية يرمبا تسهم يف تعميق يروح االنتماء
ٍ
يروحي.
الوطين ،وتعزخز اهلوخة الليبية ،وإعادة بناء العدل اللييب الذي حيتاج إىل زاد ّ
وكشفت هذه الدراءة عن وجود صالت من االنسجام والتناغم بني الدبائل واملناطق الليبية
جنوًبً ،بلرغم من حاالت االندسام السياسي
سواء أكانت غراًب ،أم شرقاا ،أم ا
مشاال ،أم ا
واجلغرايف املوجودة آنذاك ،كما تُسهم مثل هذه الدراءات يف التحرخض والتحفيز الوعي
الوطين حنو تشكيل اهلوخة الوطنية -الليبية -لتكون الرابطة ما بني املناطق والدبائل الليبية
ميفوًن من جتليات وطنية.
كافة ،ليصعي ما من أعماقها ما كان
ا

الكلمات املفتاحية ليبيا –الرحالة احلشائشي – طرابلس الغرب.
1
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Abestract
This analytical reading of the book Al-Hashashi's trip to Libya in 1895
AD, “Evacuation of Distress from Tripoli in the West”, seeks to
monitor and reveal the sociological reality of Libya during the
aforementioned period, through what Muhammad bin Othman AlHashashi dealt with in Libya during the year 1895 AD, from
observations, impressions, observations and important sociological
information on Libyan society, where the researchers aim through
these readings to confirm that knowledge of the history of societies is
necessary to understand their reality, in addition to the fact that such
historical manuscripts may contribute to deepening the spirit of
national belonging, strengthening the Libyan identity, and rebuilding
the Libyan mind.
This reading revealed links of harmony and harmony between the
Libyan tribes and regions, whether they are west, east, north, or south,
despite the political and geographical divisions that existed at the
time, and such readings contribute to inciting and stimulating national
awareness towards the formation of the national identity - Libyan - to
be the link between all the Libyan regions and tribes, to climb from
the depths of what was buried from the national manifestations.
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 املقدمة.1

حممي بن عثمان
ّ خُشكل كتاب يرحلة احلشائشي إىل ليبيا للرحالة التونسي
 حيث دون الرحالة وقائع وقيي مشاهيات ومالحظات،احلشائشي وثيدة اتيرخيية مهمة

م؛ حيث عاشت ليبيا آنذاك حاالت من االندسام السياسي1895 يرحلته إىل ليبيا سنة
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واجلغرايف من خالل وجود حاكم إلقليم طرابلس ،إضافة إىل حاكم إلقليم بنغازي ،ختم
تعينهما مباشرة من قبل السلطة العثمانية يف إسطنبول ،وذلك بعي أعوام من الوحية الوطنية
خالل فرتة احلكم الدرمانلي (1835-1711م).
وكتاب يرحلة احلشائشي إىل ليبيا قام بتديميه والتح ّدق منه األستاذ علي املصرايت،
وصيير عن داير لبنان للطباعة والنشر العام 1965م ،وخدع الكتاب يف ( )272صفحة.
وتويف سنة 1912م ،وله عيد من الكتب منها
الرحالة العام 1855م ّ
ولي هذا ّ
كتاب يرحلة الشتاء ،وكتاب وصف معرض ًبيرخس 1900م.

 1.1مشكلة البحث وأمهيتها.
أتيت هذه املراجعة يف إطاير يرصي وكشف الواقع السوسيولوجي لليبيا خالل الفرتة املذكويرة،
حممي بن عثمان احلشائشي عن ليبيا خالل العام 1895م ،من
من خالل ما تناوله ّ
الرحالة ّ

مالحظات وانطباعات ومشاهيات ومعلومات سوسيولوجية مهمة لفهم طبيعة اجملتمع

اللييب .فابن خليون خدول فهم احلاضر ال ختم إال يف ضوء فهم املاضي ،فالتايرخ هو علم
إنساين اجتماعي ،ويف الوقت نفس فهو سجل حافل لتايرخ اجملتمعات البشرخة ،يف حني أن
علم االجتماع خهتم ًبملاضي لكي خفسر به احلاضر ،وكالمها (املاضي واحلاضر) خعمالن من
أجل وضع صويرة تنبؤخة للمستدبلً ،بلتايل فإن اكتشاف اليالئل واملضامني التايرخيية سيؤدي
بيون شك إىل فهم طبيعة اجملتمع بشكل أفضل ،فاملأساة احلديدة تكمن يف أال نستفيي من
ديروس التايرخ حبيث نتجنب تكراير األخطاء مرة أخرى.
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 1.2أسئلة البحث
نروم من ويراء هذه الدراءة حتليلية ذلك حماولة اإلجابة على السؤالني التاليني
 -1هل خُعي معرفة التايرخ يف جمتمع ما ضرويرة للفهم السليم ألي ظاهرة من الظواهر
االجتماعية احلاصلة يف ذلك اجملتمع؟
ميفوًن من
 -2هل تكشف الدراءات التحليلية السوسيولوجية للراحالت التايرخيية ما كان
ا
جتليات وطنية؟
وستتم عملية قراءة هذا الكتاب من خالل الرتكيز على أهم الوقائع واملالحظات
الرحالة يف كتابه خالل فرتة يرحلته إىل ليبيا ،مبوضوعية ودون
اجملتمعية اليت متّ سردها من قبل ّ

التدليل من أمهية وقيمة ما متّ سرده.

 3.1أهداف البحث
هنيف من ويراء هذه الدراءاة حتديق هيفني مها
 -1التأكيي أبن معرفة اتيرخ اجملتمعات ضرويرخة لفهم واقعها ،حيث خسهم التعرف على
وتطويرها ،فعملية
املاضي يف معرفة التغريات اليت تطرأ على البىن والنظم االجتماعيةّ ،
التشخيص والفهم والتحليل السليم ألي ظاهرة من الظواهر اجملتمعية مرتبطة إىل ٍ
حي
كبري مبحاولة معرفة ما كان ،وهذا خعين احلاجة إىل وجود مثل هذه املخطوطات
كسجالت اجتماعية ،وذلك لتتّبع بعض الظواهر ،ومعرفة ما اعرتاها من تغريات من
حلظة امليالد ،بل ومن قبلها مما هو مويروث وكامن يف اجلينات.
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 -2تعميق يروح االنتماء الوطين ،وتعزخز اهلوخة الليبية ،وإعادة بناء العدل اللييب الذي حيتاج
ٍ
يروحي ،يرمبا تستطيع مثل هذه املخطوطات التايرخيية أن توفّره.
إىل زاد ّ

 .2اإلجراءات املنهجية
مت االستعانة ًبملنهج التايرخيي ،ومنهج حتليل املضمون يف عملية قراءة ومراجعة هذا
الكتاب ،حيث أننا حباجة إىل االستعادة التصويرخة للماضي من خالل قراءة وتدييي ويرصي
الرحالة يف كتابه خالل فرتة يرحلته
أهم الوقائع واملالحظات اجملتمعية اليت متّ سردها من قبل ّ

إىل ليبيا ،مبوضوعية ودون التدليل من أمهية وقيمة ما متّ سرده ،بدصي معرفة التغريات اليت

طرأت على البىن اجملتمعية ،وتطويرها ،والتوصل من مث إىل حدائق وتعميمات تساعيًن على
فهم احلاضر ،والتنبؤ ًبملستدبل.
نوضح
وقبل الولوج إىل يرصي أهم املالحظات واالستنتاجات ،قي خكون ا
مفييا أن ّ
للدايرئ املنهجية املتبعة يف هذه الدراءة واملراجعة ،وهي
تضمن أهم احملطات التايرخيية يف اتيرخ
إن الكتاب خضم حوايل ( )35ا
فصال ،حيث ّ

أخضا مدتطفات عن مالحظات
ليبيا منذ الفتح اإلسالمي إىل احلكم العثماين،
وتضمن ا
ّ
الرحالة السابدني عن ليبياً ،بلتايل سيتم الرتكيز على أهم الوقائع
ومشاهيات عيد من ّ

الرحالة ذات العالقة ًبجملتمع اللييب ،دون الولوج إىل
واألحياث السوسيولوجية اليت سردها ّ
تفاصيل تلك الوقائع واملشاهيات.
طرح الباحثان عيد من التساؤالت ،واالستنتاجات املدتضبة بغية حترخض الدايرئ
على أعمال التفكري؛ كما أن التوسع يف حبثها قي خيفع اخلوض يف جزئيات ال ثدل كاهل
هذه الدراءة وحسب ،أمنا تضعفها.
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الرحالة يف كتابة هذه املخطوطة ًبإلضافة إىل ما شاهيه والحظه على عيد
اعتمي ّ

من الكتب واملخطوطات األخرى مثل اتيرخ الوزخر السراج األنيلسي ،واتيرخ ابن خليون،
الرحالة
الرحالة التجاين التونسي ،و ّ
الرحالة السابدني مثل ّ
كما اعتمي على كتب عيد من ّ
حممي بريم ،وهذا خعين أن بنية املخطوطة حتمل
الرحالة العياشي ،و ّ
أمحي بن ًنصر ،و ّ
الرحالة ّ

الرحالة احلشائشي ،والثاين ما سرده ّ
يف طياهتا جزأخن ،األول ما شهيه والحظه ّ
الرحالة وبناءا
على معلومات ووقائع استعان هبا من املراجع سالفة الذكر.
وقبل احليخث عن عنوان املخطوطة نود اإلشايرة إىل بعض املالحظات اهلامة وهي
هذه املخطوطة اليت حددها وق ّيمها األستاذ علي املصرايت متّ االنتهاء من كتابتها
جلي أتثري عنوان املخطوطة مبا حصل لليبيا سنة
سنة 1912مً ،بلتايل نالحظ وبشكل ّ

1911م ،جراء االحتالل اإلخطايل ،فجاء العنوان "جالء الكرب عن طرابلس الغرب "،
وخوضح علي املصرايت أبن هلذه املخطوطة عنوان آخر وهو "النفحات املسكية يف أخباير
اململكة الطرابلسية" ،وخُبني أبن إدايرة االحتالل الفرنسي يف تونس قامت برتمجة وطباعة هذه

الرحالة قام إبضافة بعض الوقائع
املخطوطة إىل الفرنسية سنة 1903م ،وأشاير ا
أخضا إىل أن ّ
تضمنتها خامتة املخطوطة ،إال أن هذه
اليت تتحيث عن االحتالل اإلخطايل لليبيا ،واليت ّ
اإلضافة غري موجودة يف الرتمجة الفرنسية؛ كون عملية الرتمجة متّت يف ٍ
وقت سابق من

االحتالل اإلخطايل.
خوضح علي املصرايت أبن ذلك عادة عني
وعن سبب وجود عنوانني هلذه املخطوطة ّ
قيامى املؤلفني يف ذلك العصر ،حيث جرت العادة أن ختخذ املؤلفني أكثر من عنوان
لكتاًبهتم ،إال أننا نعتدي أبن السبب الرئيس يرمبا خعود إىل قيام إخطاليا ًبحتالل ليبيا ،مما
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الرحالة خبحث عن عنوان آخر ملخطوطته املع ّيلة العام 1912م ،يرمبا ليواكب احليث
جعل ّ

احلاصل سنة 1911م.

الرحالة احلشائشي قام برحلته إىل ليبيا العام 1895م ،يف حني أن االنتهاء من
ّ
كتابة هذه املخطوطة املع ّيلة كان العام 1912م ،وهذا خعين أن االنتهاء من كتابتها متّ بعي
سبعة عشر سنة من يرحلته إىل طرابلس ،هذا يرمبا خربير استعانته ٍ
بعيد من الكتب التايرخيية يف
ّ
كتابة هذه املخطوطة؛ كونه يرمبا نسي بعض الوقائع واملشاهيات ،وهذا ما تنبّه إليه علي

الرحالة يف ترتيب ذكر املين والدرى اليت زايرها احلشائشي،
املصرايت عنيما الحظ عيم التزام ّ
فهناك قفزات واضحة يف املخطوطة؛ فمرة خنتدل بنا إىل مين وقبائل ومناطق اجلنوب اللييب،

مث خنتدل إىل الشرق ،ومن مث خنتدل إىل الغرب ،مث خعود إىل اجلنوب وهكذا.
جاءت هذه الرحلة قبل االحتالل اإلخطايل لليبيا حبوايل ستة عشر سنة ،حيث متّت
ترمجتها كما سبق وذكرًن إىل الفرنسية من قبل إدايرة االحتالل الفرنسي يف تونس سنة
1903م ،وهذا خعين أبهنا كانت مصي ايرا للمعلومات للجانب الفرنسي آنذاك ،وذلك يف
حيتل ليبيا ،وهذا يرمبا جيعل مسألة
ظل احتيام التنافس الفرنسي – اإلخطايل احلاد على من ّ
الرحالة على اليعم الفرنسي تدفز إىل الذهن! ،خاصة عنيما نعلم أبن املصرايت
حصول ّ
الرحالة احلشائشي كان خدوم بكتابة الييراسات والبحوث العلميّة
كشف يف مديمته أبن ّ
عزز هذا االجتاه كون هذه الرحلة كان
وخديمها للمعتمي الفرنسي بتونس آنذاك ،كما خُ ّ
الرحالة يرّكز يف يرحلته على اجلنوب اللييب وعلى
مدصيها ليبيا دون غريها ،إضافةا إىل كون ّ
احلركة السنوسية ،حيث أفاض يف وصف أيراضي فزان؛ فتحيث عن مرزق ،وغات ،كما
حتيث عن الطوايرق ،وعن الكفرة ،والواحات ،واجلغبوب ،كما حتيث عن السنوسية ،وحنن
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نعلم ا
جييا أبن الواثئق التايرخيية بيّنت وجود يرغبة فرنسية ًبحتالل اجلنوب اللييب ،متّ
جتسييها مع هناخة احلرب العاملية الثانية .
الرحالة احلشائشي قام بزاييرة ليبيا خالل العام 1895م ،وحبيودها املعروفة حالياا،
ّ
يف حني كانت اليول العربية اجملاويرة لليبيا كلها حتت االحتالل ،فاجلزائر حتت االحتالل
الفرنسي سنة 1830م ،وتونس حتت االحتالل الفرنسي سنة 1881م ،ومصر حتت
عزز وحية الرتاب اللييب منذ تلك الفرتة ،سواء يف
االحتالل الربخطاين سنة 1882م ،وهذا خُ ّ
ما بني

الشرق ،أم الغرب ،أم اجلنوب ،كما خُبني من جهة أخرى عمق العالقات
الدبائل واملناطق الليبية ًبلرغم من املساحات الشاسعة اليت تفصلها عن بعضها ،وهذا خعين
دائما داعمة ومسانية لتلك العالقات والروابط املشرتكة ،من خالل
أن تلك اجلغرافيا كانت ا

وتدرب وال تُبعي.
قبول اآلخر ،والبحث عن املشرتكات اليت جتمع وال تفرقّ ،

إن استمراير هذه العالقات والروابط املشرتكة كان قاديرا على أن خيلق الوعي الوطين
ٍ
وبشكل خاص
ًبهلوخة الليبية يف حال وجود إيرادة سياسية من السلطة السياسية احلاكمة،
أخضا حنو خلق عدل لييب قادير على
خالل الفرتة املمتية من 2011 -1951مُ ،
وحيفز ا
استيعاب مهوم وقضااي الوطن.

 .3النتائج

الرحالة
عموما سوف حنرص يف الصفحات الدادمة على استخالص أهم ما ذكره ّ
ا
حممي بن عثمان احلشائشي التونسي من وقائع وأحياث وف ادا لسياقها يف الكتاب ،ونتبع
ّ
ذلك بتدييم حول ما طرحه من معلومات وأحياث.
الرحالة احلشائشي عن أمهية
يف مديمة الكتاب يف الصفحة يرقم ( )27ختحيث ّ
املعربة التالية
التيبّر والعربة من التايرخ  ،حيث خسرد هذه األبيات ّ
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لـيس إبنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ان وال عاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

من مل خ ِع التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايرخ يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـييره

ومن وعى أخباير من قي مض ـ ـ ـى

أضـ ـ ـاف أعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايرا إىل عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره

فحق على مرخي االنتفاع أن خبلغ

من بعيه ما شاهي أو مسع إن استطـ ـاع

لدي غرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا فأكلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وإننا

لنغ ـ ـ ـ ـ ـ ـرس حىت أيكل الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس بعيًن

وخؤّكي احلشائشي يف مديمته أبن األحباب واألصيقاء من أهل العلم واألدب يف
ومكثه
تونس هم من طلبوا منه الكتابة عن اتيرخ طرابلس الغرب ،وبناءا على يرحلته إليهاُ ،

يف تلك البالد بني الدبائل واملناطق فرتة من الزمن.

يف احلديدة هناك عية تساؤالت تربز يف هذا اجملال ،وهي
الرحالة احلشائشي إىل الفرنسية العام 1903م،
 ملاذا متّت ترمجة خمطوطة ّ
أتخر خروج املخطوطة العربية حىت العام 1912م؟
يف حني ّ
للرحالة؛ األوىل ًبلفرنسية ،والثانية ًبلعربية؟
 هل هذا خعين وجود خمطوطتني ّ
 يف حال وجود خمطوطتني فهل خوجي توافق بينهما من حيث املوضوعات
الرحالة؟
تطرق إليها ّ
اليت ّ
نعتدي أبن املخطوطة األوىل محلت اسم " النفحات املسكية يف أخباير اململكة
الطرابلسية " ،وهي اليت متّت ترمجتها إىل الفرنسية سنة 1903م ،يف حني أن املخطوطة
املع ّيلة العربية -املتأخرة ،-جاءت بعي االحتالل اإلخطايل لليبيا ،فحملت اسم " جالء
الكرب عن طرابلس الغرب " ،وهذا يرمبا أقرب لتفسري وجود عنوانني للمخطوطة.
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الرحالة عن طرابلس من خالل أبيات شعرخة خُفنّي
يف الصفحة يرقم ( )46ختحيث ّ

هبا بعض األقاوخل اليت توسم طرابلس بكل ميهنا وقبائلها وسكاهنا ببعض األفعال السيئة يف
التعامل مع األجانب أو الغرًبء حيث خدول
أله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابلس عـ ـ ـ ـادة

الرب تُنسي الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـرخب احلميمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
من ّ

حللت هبا ُمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرها ،مث إذ

ميما
أقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ت هبا أبيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا اهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ا

الرحالة قصيية التجاين يف ميح طرابلس الغرب ،واليت خدول فيها
كما تناول ّ
سدى يربوعك اي مغىن طرابلـ ـ ـس

حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا حييي ـ ـ ـك منـ ـ ـ ـ ـه كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل منبجس

فكم خي لك يف أتنيس مغت ـ ـ ـ ـرب

شطـ ـ ـ ـ ـت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه الـ ـ ـياير عن أُنس وأنس

وهنا نود توضيح ندطتني؛ األوىل ّأال ندع فرخسة األقوال العابرة ،أو ما ختم بثّه من
جهات غري معلومة عن اجملتمع اللييب ،واليت ال نييري من تكون ،وال إىل أخن شيء ترمي!.
والندطة الثانية وهي أن تسمية طرابلس ال تدتصر على سكان امليخنة الديمية ،كما
خعتدي البعض حالياا ،إمنا تشمل كل املين والدرى والدبائل واملناطق املوجودة غرب ليبيا،
وجنوًب متتي إىل اجلبل الغريب
واملمتية من يرأس جيخر غراًب ،حىت ما بعي ميخنة مصراتة شرقاا،
ا
حىت حيود غيامس.

يف الصفحات من ( )52-44خذ ّكرًن الرحالة ٍ
بعيد من األعالم الليبيني ،منهم ابن
ّ

حممي عبي احلميي ابن أيب بركات ،ابوعلي احلسن ابن
موسي بن معمر الطرابلسي ،أبو ّ
موسى اهلوايري الطرابلسي ،وأمحي بن عبي السالم األموي التاجويري الطرابلسي.
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ال خيفى أ ّن فطنة الدايرئ مبثل هذه الشخصيات ال تزال حباجة للمزخي من البحث
التعرف والتعرخف هبا ،خاصة عنيما نعلم أبن الظالم ال خستطيع تبيخي
والكشف بغية ّ
الظالم ،والضوء وحيه الذي خستطيع فعل ذلكً ،بلتايل مبثل هذه الشخصيات العلميّة
املضيئة نستطيع إعادة تشكيل عدل لييب جامع ،فهم خشكلون للوطن وأبنائه آخة اجملي،

وحميي األمل ،وحمركي النفوس ،وجامعي الدلوب.
ّ
الرحالة
احلجاج يف الصفحات ( )55-53خُ ّ
حتت عنوان طرابلس ومواكب ّ
وضح ّ
سالما ولو ملن استحق مالما " ،كما
أبنه يف طرابلس " ال تكاد تسمع من أهلها لغوا إال ا

احلجاج ال خزخيون يف األسعاير على ما كانت
أوضح أبن أهايل طرابلس أثناء وجود مواكب ّ

عليه ،مع أن البلي حسبما خدول " يف أكثر أحواله معروف بغالء األسعايرّ ،إال أن أهلها
الرحالة يف الصفحة يرقم
مستكفون هبا غاخة االستكفاء ،ويراضون هبا إىل النهاخة " ،كما أييت ّ

( )66وخصف فيها طرابلس وأحواهلا فيدول "ال مييلون إىل الغرًبء يف أول األمر ،ولكن إذا
عاشروا الغرخب أكرموه واعتربوه كأنفسهم" ،وخدصي الرحالة هنا سكان طرابلس بشكل
بيوا ،وهكذا كان خُعامل أهايل
حضرا كانوا أم ا
عام ،بغض النظر عن طبيعتهم االجتماعية؛ ا

طرابلس الغرًبء ،وهكذا كانت صويرة الليبيني ليى الغرًبء ،اإلحسان واجلميل واملعروف،
وهنا نتذكر قول الشاعر
إ ّن اجلميل وإن طال الزمان به

فليس حيصيه إال الذي زيرعا

الرحالة عن اتيرخ فزان منذ الفتح اإلسالمي،
يف الصفحات ( )78-74ختحيث ّ
الرزانة وغالبهم على طرخدة
وخيتم قوله عن طباع أهل فزان ًبلدول " طباع أهلها التأين و ّ
الشي السنوسي إال الدليل " ،مث خستطرد فيدول " ال توجي بلية من بلياهنم املشهويرة مل

تكن هبا زاوخة من زوااي السنوسيني " ،وكانت أكرب بلياهنم مرزق.
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نعتدي أبن احلركة السنوسية قامت بيوٍير مهم يف اجلنوب اللييب ،ليس من ًنحية
التوعية اليخنية وحسب ،لكنها سامهت يف تدرخب اجلغرافيا بني الليبيني -يرمبا بشكل غري
مدصود -حيث أن مسألة الوطن آنذاك مل تكن مطروحة ،لكن انتدال مشاخ احلركة
السنوسية إىل الزوااي يف اجلنوب ّقرب تلك اجلغرافيا.
الرحالة يف الصفحات ( )86-79وصف ميخنة مرزق ،حيث خدول "هي
ختناول ّ
حممي ،مث ختحيث
املتصرف والعسكر" ،وهلا حاكم من قبيلة أوالد ّ
قاعة فزان الكبرية اليت هبا ّ

عن عيد العساكر يف مرزق ودخلها املايل ،وعن التجاير واألعيان ،كما خُبني أبن أغلب
سكان مرزق من الطوايرق ،مث خيتم بدوله أبن مرزق ال خنزل هبا املطر ،حيث أن نزول املطر
خضر ًبلتمر الذي هو قوت امليخنة.
ّ
حممي حكمت فزان منذ (-1550
قي خكون ا
مفييا أن نشري إىل أن دولة أوالد ّ
الرحالة اإلشايرة إىل اتيرخيها ،ونعتدي أبن هذه اليولة ال تزال حباجة
 )1813حيث أغفل ّ
املؤسسات
ييرس يف ّ
إىل مزخي من التعرخف وتسليط الضوء عليها ،خاصةا يف التايرخ الذي خُ ّ
التعليمية أو يف وسائل اإلعالم.

بعي ذلك خدفز بنا احلشائشي إىل بنغازي واجلبل األخضر يف الصفحات (-87
حبرا من مالطا عن طرخق طرابلس ،وعن الرتكيبة السكانية لتجاير مينية
 ،)92حيث وصلها ا
الرحالة " خوجي هبا عيد من اجلرابة ،وبعض الصفاقسيني ،وبعض من
بنغازي خدول ّ
الطرابلسيني ،وجانب كبري من اليهود؛ أما أهايل البلي فال ختعاطون هذه الصناعة "؛ كما

خستطرد فيدول البلي – خدصي بنغازي – بلي بوادي وأعراب وغالبهم أهل اجلبل األخضر،
الدصاب واخلبّاز والزّايت غالبهم من أهل طرابلس ومصراتة ،أما أهل البلي فليست هلم
اما ّ
حرفة إال صناعة الفالحة ".
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وخبصوص الفالحة يف بنغازي فيدول " هم خمتصون هبا وال ختدنوهنا؛ ولو أهنم معتنون
إبتداهنا لكانوا أثرى بالد يف أفرخدية خلصوبة أيراضيهم" ،وعن أنواع اللحوم يف بنغازي خدول
احلشائشي " كفاك أن الكثري من حلوم مصر والشام أتتيهم من بلي بنغازي من بدر وضأن
ومعز طعمه يف غاخة اللذة ".
نعتدي أبن ما تناوله احلشائشي خُبني بوضوح أبن مسألة الوحية الوطنية حىت وأن
توايرت معانيها حالياا فإن احلدائق التايرخيية خصعب إخفاؤها ،خاصةا عنيما نعلم أبن ُج ّل
سكان ميخنة بنغازي من املنطدة الغربية دون حتيخي.

الرحالة عن اجلبل األخضر ،وعن أهم
يف الصفحات من ( ،)100-93ختحيث ّ
مينه حيث خبيأ مبيخنة شحات وعن آاثيرها والتماثيل املرمرخة والرخامية ،مث خنتدل إىل ميخنة
املرج ،وخبصوص سكان اجلبل األخضر فيدول " سكان هذا اجلبل أعراب البادخة لساهنم
طلُق فصيح ًبلعربية ،وطباعهم حسنة وأخالقهم طيبة لينة ،معتديون يف شيخهم حممي
اعتدادا ال تزحزحه اجلبال ،وخيافون هللا ويرسوله وأصحاب العبادة" ويف
املهيي السنوسي
ا
خربير أسباهبا فيدول "
هذا الفصل خعود بنا ّ
الرحالة إىل الفالحة يف بنغازي مرة أخرى حيث ّ
حرث األيرض عنيهم ليس بتدنني ،ال من جهة آالت احلرث ،وال من جهة اليواب اليت
تثري احلرث وال من جهة العلم ًبحلراثة ،وإصالح األيرض من التغيري وغريه " .
الرحالة عنيما يرّكز على مسألة احلاجة إىل تدنني الفالحة ،واستغالل
لدي أحسن ّ
األيراضي الزيراعية ،ولعل أهم ما فعله االحتالل اإلخطايل عنيما استوطن بتلك األيراضي أنه
قام إبدخال التدنية الزيراعية ،من خالل ديراسة نوعية الرتبة ،وحتيخي نوعية املزيروعات ،فكان
اإلنتاج الزيراعي ما خكفي للتصيخر إىل اخلايرج.
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الرحالة احلشائشي بعي ذلك للحيخث عن مصراتة يف الصفحات
خنتدل بنا ّ
( ،)108-101حيث خرسم كلمتها ًبلسني بيل الصاد ،والطاء بيل التاء ،فتكون
"مسراطة" ،كما خصف الفالحة يف هذه امليخنة على أهنا " منط أهل صفاقس بتونس ،حيث
خييمون األيرض حىت خصريوهنا كاحلرخر الناعم " ،كما خُبني أبن أهلها على علم ًبلفالحة
وضح أبن
وخيمتها ،وخصف سكاهنا أبن "كلهم جتاير وأصحاب جي واجتهاد " ،كما خُ ّ

أغلب جتاير مصراتة من اليهود ،حيث ختمتعون حبرخة اتمة يف كسبهم وايرتزاقهم ودايًنهتم،

كما خُفرد صفحات للحيخث عن الشي أمحي زيروق.
الرحالة ال خزال خفيض علينا
وهنا نسايرع إىل الدول أبنه على الدايرئ أن خُييرك أبن ّ
مبعاين وعرب من خالل يرحلته إىل ليبيا.
خدفز بنا الرحالة بعي ذلك إىل ميخنة غات يف الصفحات ( ،)118-109حيث
خُبني أبن أهلها من الطوايرق ،وخُوضح من عادات التجاير يف غات أهنم ال خفتحون دكاكينهم

أبنفسهم ألن ذلك خُع ّي عنيهم من العيوب ،حيث خوجي لكل اتجر يرجل عرتي وهو من
العبيي األيرقاء.
كما أشاير الرحالة أبن التجايرة قبل 1873م بني غات وغيامس مع تونس كانت
خصوصا يف
حتت إشراف اليولة التونسية ،حيث خدول " وال زالت اآلاثير التونسية فيهم
ا
اللباس".
نعتدي أبن هذا األمر يرمبا خيعو إىل طرح تساؤل وهو هل اللباس خُع ّي من اآلاثير؟
الرحالة
وهذا قي خيعوًن إىل طرح تساؤل آخر وهو ّأال خُع ّي اللباس الذي شاهيه ّ

عني السنوسيني وهي الشاشية التونسية من اآلاثير التونسية؟
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جنزم أبن مسالة يربط اللباس ًبليولة التونسية خبيو غري حديدي وغري منطدي خاصةا
عنيما نعلم أبن ُج ّل الليبيني ال خزالون خعتميون على بعض املنسوجات التونسية أو املصرخة،

فمثالا ال تزال تعمل بعض مصانع النسيج املصرخة – حالياا-على صناعة الزي الوطين اللييب،

فهل هذا خعين أبهنا آاثير ليبية أم مصرخة؟ نعتدي أبن األمر كان وال خزال مرتبطا مبسألة وجود
ٍ
الرحالة.
أخي مهرة يف إجناز املطلوب منها ،وليس له عالقة مبسالة اآلاثير كما خزعم ّ
الرحالة احلشائشي لتسليط الضوء على العالقات التجايرخة بني
بعي ذلك خنتدل بنا ّ
غيامس وتونس ،حيث ختحيث عن الركب الغيامسي إىل تونس ،فيدول أبن هذا الركب
دامت مواصلته إىل تونس أوائل دولة املشري أمحي ًبشا ًبي احلسيين ،بعي ذلك اندطع
وصاير خدصي طرابلس بسلعه وعبييه.
نعتدي أبن اإلشايرة ملثل هذه الوقائع يرمبا متنح هذه الرحلة بعض الشبهات ،فهناك
الرحالة على وجود يربط اتيرخيي بني تونس وميخنيت غات وغيامس ،ولعل
إصراير من قبل ّ
حتول يركب غيامس من تونس إىل طرابلس هي إحيى تلك اإلشايرات ،عموما
اإلشايرة إىل ّ

الرحالة كانت خالل
فأن فرتة حكم دولة املشري أمحي ًبشا ًبي احلسيين اليت أشاير إليها ّ
الفرتة من (1855-1837م) ،وهذه الفرتة هي بياخة العهي العثماين الثاين يف حكم ليبيا،
شهيت بعض االضطراًبت املسلّحة يف ليبيا مثل حركة سيف النصر ،وحركة غومة
دائما عن الطرق اآلمنة،
احملموديً ،بلتايل كما هو معروف فإن الدوافل التجايرخة تبحث ا
ومن مث يرمبا كان الرتكيز على تونسً ،بلرغم من ذلك فإن الدوافل من طرابلس إىل غيامس
مدتصرا على
أو العكس مل تندطع ،وهذا ال خعين ًبلضرويرة أبن الركب الغيامسي كان
ا
طرابلس.
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بعي ذلك خعود احلشائشي للحيخث عن غات مرة أخرى ( )125-119حيث
خسرد اتيرخ الطوايرق يف اإلسالم ،وأهم قبائلها وكيفية يركوهبم اجلمال ،ولباسهم ،وأوصاف
منازهلم وبيوهتم ،فيدول " من عاداهتم أال ختزوج الرجل منهم أكثر من امرأة " ،وخعود مرة
الرحالة إىل عالقات الطوايرق بتونس حيث خدول " وما هو مركوز يف عدوهلم أن
أخرى ّ
ليس خوجي بلي يف العامل أعظم من ميخنة تونس " ،حيث خرون أن سلعها أحسن السلع "،
الرحالة أبنه من خرخي االستزادة عن الطوايرق عليه الرجوع إىل خمطوطته اليت متّت
مث خشري ّ
ترمجتها إىل الفرنسية ،وخعلّق هنا األستاذ علي املصرايت بدوله " خُفهم من هذا أن الكتاب

الذي طُبع ًبلفرنسية به عن الطوايرق أكثر من هنا ".

مهما وهو ملاذا مل
يف احلديدة ما طرحه احلشائشي يف هذا الفصل خطرح ا
تساؤال ا
تتضمن هذه املخطوطة ما متّت ترمجته ًبلفرنسية من معلومات عن الطوايرق؟
ّ
ٍ
بشكل مدصود أو غري مدصود بعض
وهل من املنطدي أو الصحيح أن ختم حذف
الفدرات عن املخطوطة العربية؟ ،وهذا خيفعنا إىل طرح تساؤل آخر وهو هل هناك
الرحالة يف املخطوطة املرتمجة إىل الفرنسية وال
معلومات وبياًنت أخرى ذكرها أو سردها ّ
الرحالة على اليعم
توجي يف املخطوطة العربية؟ ،وهذا يرمبا خُعيي طرح مسألة حصول ّ
الفرنسي تدفز إىل الذهن مرة أخرى!.

وتدصي،
عموما نعتدي أبن التساؤالت املطروحة – املشروعة -حباجة إىل حبث
ّ
ا
ٍ
وبشكل خاص من قبل البُحاث يف اجملال التايرخيي.
الرحالة للحيخث عن
يف الصفحات ( )132-126حتت عنوان غيامس ،خعود ّ
غيامس والغيامسية ،حيث خدول أبهنم منذ اتبعوا الطرخدة السنوسية صاير منهم من حيفظ
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الدرآن ،كما ّبني وجود مثل غيامسي خدول" غيامس تُولي ،وتونس تريب" ،مث ختحيث عن
الغيامسة التجاير بتونس.

نعتدي بوجود حاجة إىل توضيح ماهية أو مضمون املثل املذكوير ،والذي أشاير إليه
الرحالة دون قيامه بتحيخي املدصود منه ،فاملدصود هنا جبملة " تونس تريب" – حسبما
ّ
نعتدي -هي جامعة الزختونة اليت كانت مدصي كل طالب العلم ليس يف غيامس وحسب،
الرحالة من وجود
إمنا يف غرب ليبيا برمتهاً ،بلتايل جنزم أبن هذا املثل ال خعين ما خرمي إليه ّ
عالقات تبعية خاصة بني تونس وغيامس ،بل هي عالقات يروحية دخنية اجتاه ما متثله

جامعة الزختونة يف نفوس وعدول مين ومناطق وقبائل غرب ليبيا.
وحتت عنوان " لبية وغراين واخلمس" يف الصفحات ( )136-133ختحيث
الرحالة يف هذا الفصل عن لبية مث خنتدل إىل للحيخث عن جبل غراين ،وبعي ذلك
اخلمس ،مث خدوم ًبلتعرخف بتاجويراء ،مث خدفز بنا إىل برقة ،وختحيث عن التعرخف بسكان
برقة ،وختحيث أخض ا عن وجود برقة البيضاء وبرقة احلمراء ،وهي مرتبطة بلون األيرض حبيث
وحيمر
أن األيركاب إذا دخلوا أيرضا ختلونون بلون األيرض فرتى ثياهبم بيض أن دخلوا البيضاء ّ
أن دخلوا احلمراء.
يف احلديدة نعتدي بوجود تياخل بعض الشيء يف هذا الفصل ،وهناك قفزات
واضحة يف ترتيب املين واملناطق حيث تربز احلاجة إىل ترتيب املين واملناطق ،وهذا قي خعين
الرحالة قي نسي بعض املعلومات مع طول املية.
أن ّ
الرحالة شخصية سيف النصر حيث خدول إنه
يف الصفحات ( )142-137ختناول ّ

حاكما على عموم فزان ،حيث اثير
" سيف النصر عبي اجلليل ابن سيف النصر ،كان جيه ا

الرحالة بعي
واليه على احلكم العثماين فتم قتله من قبل احلكومة العثمانية " ،وخنتدل بنا ّ
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ودان ،حيث خدوم بوصفها والتعرخف أبهلها فيدول "غالب أهلها من
ذلك إىل ميخنة ّ
ودان خكرمون األضياف ،وحيسنون للغرًبء".
األشراف إن مل ندل مجعيهم واملعروفني أبشراف ّ
نعتدي أبن فهم الكثري من املسائل املرتبطة مبسألة معاملة الغرًبء يف ليبيا بشكل عام
ال ميكن فهمها مبعزل عن حساًبت احلكومة املركزخة سواء يف طرابلس أثناء احلكم الدرمانلي
أو يف تركيا أثناء احلكم العثماين األول أو الثاين آنذاك ،واليت تفرضها مصاحل تلك
الديادات ،كما نعتدي أبن البعي اليخين يرمبا خكون له دوايرا يف توجيه السلوكيات واملمايرسات
مهما يف حتيخي تلك السلوكيات
اجتاه أولئك الغرًبء ،كما تدوم الديم البيوخة ا
أخضا بيوايرا ا
فمثال عنيما خكون الغرًبء يف حالة ضعف أو حيتاجون إىل
واملمايرسات اجتاه الغرًبء ،ا

مساعية فأن قيم نصرة احملتاج ،واملؤاخاة ،واحلماخة والرعاخة تربز على السطح اجملتمع ،كما
أن هذه الديم قي ختفت وتربز قيم أخرى يف حال تغريت ممايرسات وسلوكيات الغرًبء.
أما فيما ختعلق بشخصية سيف النصر فنعتدي أبننا حباجة إىل إعادة التعرخف بكل
بعييا عن التأثريات السياسية أو الدبيلة أو املناطدية ،وهي دعوة
الشخصيات التايرخيية ا
للمتخصصني من أجل البحث والكشف ملعرفة التفاصيل واجلزئيات.
ّ
خنتدل بنا احلشائشي يف الصفحات ( )143إىل الطرق الصوفية ،حيث خع ّيد تلك
الطرق فيدول " توجي عية طرق صوفية منها الطرخدة السنوسية وتسمى الطرخدة احملميخة،
والسالمية ،وهي العروسية ،واملينية ،والزيروقية ،والتيجانية ،والرمحانية ،والداديرخة ،والشاذلية،
والعيساوخة ،والطيبية ".
وسامهت هذه الطرق يف احملافظة على اهلوخة العربية اإلسالمية للمجتمع اللييب من
وعموما نعتدي أبن
خالل حتيفظ الدرآن الكر:م وتندل مشائ هذه الطرق يف يربوع ليبيا،
ا
املتخصصني
الطرق الصوفية ال تزال حباجة إىل حبث وكشف بشكل أعمق ،وهي دعوة لكل
ّ
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يف التايرخ  ،والييراسات اإلسالمية ،وعلم االجتماع ،من أجل وقفة جادة للتيبّر حول أمهية

هذا املشروع.

الرحالة احلشائشي عن نسب السنوسي
يف الصفحات ( )182-144ختحيث ّ
حممي بن علي السنوسي،
الكبري ،حيث خدوم ًبلتعرخف ًبلشي األكرب ّ
املؤسس للطرخدة وهو ّ
حيث خُبني أبن أصل الشي من أيرض اجلزائر من ميخنة مستغامن من قبيلة اخلطاطبة ،حيث

ختحيث عن يرحلته إىل احلجاز مث يرجوعه واستدرايره يف اجلبل األخضر مث ايرحتاله إىل جغبوب

الرحالة أبهنا أم الزوااي.
وبناء زاوخته اليت خراها ّ
الرحالة بعي ذلك يف احليخث للتعرخف ًبجلغبوب ،وعن مكتبتها اليت قال أبهنا
خنتدل ّ

حتتوي على حوايل مثانية آالف جملّي من تفاسري ،وأحادخث ،وأصول وتوحيي وفده ،إضافةا
مؤسس احلركة السنوسية ومها
إىل العلوم األخرى ،مث ختطرق إىل علماء اجلغبوب ،منهم ابين ّ

حممي املهيي الذي توىل
وحممي الشرخف ،كما ختحيث عن مواقف وصفات ّ
حممي املهييّ ،
ّ
حممي املهيي من اجلغبوب إىل
قيادة احلركة بعي وفاة واليه ،وخفرد فصالا عن ايرحتال الشي ّ

الكفرة العام 1894م.

الرحالة للتعرخف ًبإلخوان السنوسية حيث خدول تطلق هذه الكلمة على
خعرج ّ
مث ّ
كل إنسان أخذ الطرخدة السنوسية ومتسك بويردها – أي األذكاير -وتسمى هذه الطرخدة
ًبحملميخة.
مث ختحيث عن استعمال الشاهي عني السنوسيني حيث خدول كل واحي منهم
خشرب ثالثة أكواب من الشاهي بعي الغذاء ومثلها أو أكثر بعي العشاء ،كما ختناول
الرحالة لباس السنوسيني.
ّ
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نود هنا طرح مسألة مهمة وهي أن احلركة السنوسية كانت حباجة إىل مراجعة من
ّ
ٍ
كبريا للدبول
داخلها ،فاإلميان ًبألفكاير ًبق ،ولكن املمايرسات الفعلية هي اليت ترتك جماالا ا
عموما نعتدي أبن احلركة السنوسية ال تزال حباجة إىل مزخي من البحث
أو الرفض اجملتمعي ،ا
والكشف.

الرحالة احليخث
حتت عنوان مشاخ وأساتذة يف الصفحات ( )191-183خسرد ّ
عن مشاخ الزوااي السنوسية ،وخُبني أبن مشاخ الزوااي هلم عني الشي واإلخوان مكانة

بث الطرخدة والدائمني مدامه يف نشرها وغالبهم علماء أفاضل ،حيث
عظيمة إذ هم نوابه يف ّ
أوضح وجود حوايل ( )300زاوخة ،كما أن مجيع الزوااي ذات أحباس وعدايرات كثرية ،حيث
تطعم الطعام يف سبيل هللا ،وأتوي الفدراء واملساكني وأبناء السبيل ،مث ختحيث عن ّزواير
ومؤسسها الشي
السنوسية ،وكيفية الزاييرة ،مث خنتدل بعي ذلك إىل الطرخدة السالمية
ّ
عبيالسالم األمسر وهي منتشرة يف زليطن واخلمس وطرابلس ومصراتة ،مث ختناول الطرخدة

ومؤسسها شعيب امليين .
املينية ّ
يف احلديدة احتلت احلركة السنوسية مكانة دخنية عميدة عني الليبيني ،خاصةا يف
املنطدتني الشرقية واجلنوبية ،وخرجع ذلك إىل املبادئ واملمايرسات األخالقية اليت دعت إليها
جلي قياداهتا اليخنية ،وذلك قبل اليعوة ًباللتزام هبا من عامة
تلك احلركة ،ومايرستها بشكل ّ

اجملتمعً ،بلتايل أصبح هناك قبول جمتمعي من األغلبية هبا ،هذا الدبول محل يف طياته نزول
تلك األغلبية ألوامر ونواهي تلك احلركة ،ومع مروير الزمن أصبح هناك نوع من السلطة

متايرسها تلك احلركة على األغلبية.
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فسامهت تلك السلطة اليخنية من خالل الدبول االختيايري من األغلبية هبا مثالا يف
إعالن اجلهاد على إخطاليا ،كما سامهت يف الدبول ًبلوجود اإلخطايل ًبملنطدة الشرقية من
أخضا يف تشكيل اجليش السنوسي يف احلرب العاملية الثانية.
1924-1914م ،وسامهت ا
وهنا قي خطرح الدايري سؤال مهم وهو هل تلك السلطة اليخنية – السنوسية  -ال
تزال موجودة يف اجملتمع اللييب خاصةا يف املنطدة الشرقية؟
أخضا شروط للسدوط،
أي سلطة ليخها شروط للدبول اجملتمعي ،وليخها ا
فندول أبن ّ

وهذا خعين عيم الدبول اجملتمعي هبا ،وعنيما نبحث عن شروط الدبول للحركة السنوسية
خالل حكم امللك إديرخس  -كممثل للحركة السنوسية  -واملمتية من 1969-1951م،
جني أن بعض تلك الشروط قي سدطت ،كما أن بعضها قي اختفى أو انتهى ،وفديت جزءاا
من برخدها اليخين ،وهذا خعود يرمبا إىل افتداد ممثل احلركة – امللك  -إىل وجود مشروع وطين
لليولة الليبية ،ولعل الدبول اجملتمعي للتغيري احلاصل يف  1سبتمرب 1969م ،سواء اتفدنا
جلي أبن شروط سدوط سلطة احلركة السنوسية كانت موجودة
أو اختلفنا معه خُبني بشكل ّ
أبي حال تربخر احلاصل يف سبتمرب 1969م .
فعالا ،وهذا ال خعين ّ

الرحالة عن االحتالل اإلخطايل لليبيا،
يف الصفحات من ( )219-212ختحيث ّ
وذلك حتت عنوان احلرب بني إخطاليا وتركيا.
نعتدي أبن احلرب مل تكن بني إخطاليا وتركيا ،إمنا كانت بني الشعب اللييب وإخطاليا،
ولعل هذه احلرب وحيت جغرافية ليبيا شرقا وغرًبا وجنوًبا يف ٍ
وقت كان البعض خعتدي أهنا
ّ
صعبة التحديق ،فهذه احلرب أوضحت للعامل أبن الشعب اللييب قي خيخل يف حروب أهلية،
أحياًن ،ويرمبا خغضبون لكنهم حتت كل الظروف ال خسمحون –
وقي خعاتبون بعضهم البعض ا
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وال خدييرون على السماح – بدطيعة اجلغرافيا والتايرخ بينهم فذلك أكثر مما حيتملون ،وأكثر
مما حتتمل الظروف نفسها.

 .4اخلامتة
ميكن الدول أبن يرحلة احلشائشي العام 1895م تعي وثيدة اتيرخيية مهمة ،حيث
دون الرحالة الوقائع واملشاهيات ،وقيي املالحظات اليت تؤكي وجود تصاحل للتضايرخس
الليبية؛ ًبلرغم من التباخن واملسافات الشاسعة فيما بينها ،كما كشفت من ًنحية أخرى عن
صالت من االنسجام والتناغم بني الدبائل واملناطق الليبية سواء أكانت غراًب ،أم شرقاا ،أم
جنوًبً ،بلرغم من حاالت االندسام السياسي واجلغرايف املوجودة آنذاك ،حيث مل
ا
مشاال ،أم ا

تتعرض العالقات بني الدبائل واملناطق الليبية ألي تغيري خُذكر.

ولعل احلرب الليبية  -اإلخطالية كانت حركة اتيرخ عنيفة سامهت يف توحيي ليبيا ،ومل
هتتم ًبملعوقات والتح ّيايت اليت اعرتضت سبيل تلك الوحية خاصة أهواء الزعماء
والديادات احمللية ،فيواعي التايرخ فرضت إعادة ثوابت اجلغرافيا إىل سريهتا األوىل.
كما خنتم ًبإلشايرة إىل أن مثل هذه الدراءات التحليلية السوسيولوجية الواثئق
التايرخيية – املهمة – ستكون قاديرة على الكشف والفهم والتحليل السليم ألي ظاهرة من
الظواهر االجتماعية ،وذلك مبحاولة فهم ما ميكن أن خكون.
كما تُسهم مثل هذه الدراءات يف التحرخض والتحفيز الوعي الوطين حنو تشكيل
اهلوخة الوطنية -الليبية -لتكون الرابطة ما بني املناطق والدبائل الليبية كافة ،ليصعي ما من
ميفوًن من جتليات وطنية.
أعماقها ما كان
ا
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